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Om detta nummer av medlemsbladet
Mot slutet av romanen Dagdrömmar drabbas Stellans far, kapten Petreus, av
förnedringen att inte bli bekräftad som officer. Han blir förbigången till major
och känner att ”hans liv var förfelat, meningslöst. Han var utom räkningen,
hörde till de levande döda, som släpa fram sina återstående tjänsteår i en enda
oavbruten missräkning” (s. 406). Det omvända hände Gustaf Hellström under
1942 – gång på gång fick han sitt värde bekräftat:
Den nya Petreus-romanen blev en formidabel kritiker- och publiksuccé,
och på sextiårsdagen den 28 augusti blev han hyllad som få. Några veckor efter
kom så det av många i förväg förväntade invalet i Svenska Akademien.1 Kulmen
nåddes i samband med inträdet i akademin den 20 december. Att han sedan
också blev ombedd att hålla det traditionella radiotalet på nyårsafton kan ses
som ytterligare bekräftelse på att han nu betraktades som en framstående
offentlig person. Därtill kom på våren 1945 den ärofyllda utnämningen till
hedersdoktor vid Filosofiska fakulteten i Uppsala.
Allt detta speglades i pressen, vilket förhoppningsvis tydligt ska framgå av
innehållet i föreliggande nummer av medlemsbladet.
Red.
Omslagsbilden: Det är söndagen den 20 december 1942. Gustaf Hellström
håller sitt inträdestal i Svenska Akademien över Gunnar Mascoll Silfverstolpe,
vännen och föregångaren på stol nr 18. Damen mitt på publikens första rad är
Gustaf Hellströms hustru Britt. (Tyvärr tittar hon ner.) Enligt en uppgift i
Svenska Dagbladet bar hon vid högtidligheten en klänning i ”operarött”.
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I Aftonbladet, exv, omnämns Hellström på födelsedagen som ”akademiledamotkandidaten”.
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Kära Gustaf Hellström-vän!
Jag blir litet extra personlig denna gång, för det är riktigt vemodigt att skriva
detta mitt sista ordförandebrev till er. Jag avgår nämligen vid årsmötet söndagen
den 22 april efter åtta år som ordförande i Gustaf Hellström-sällskapet.
Jag var en mycket motvillig ordförande, sa ihärdigt nej i omgångar – och
menade det verkligen – men när det stod klart, att ingen annan heller ville, och
det t o m talades om, att Sällskapet i så fall skulle läggas ner – ja, då sa jag ett
motvilligt ”ja, ett år då”. För det hade ju varit för eländigt, att det enda litterära
Sällskapet i Kristianstad skulle försvinna!!
Och så blev det åtta år – och jag har inte ett ögonblick ångrat det ”ja-et”!! För
det har varit oerhört stimulerande år i en arbetsvillig och idérik styrelse. Och nog
tycker jag, att vi åstadkommit en hel del under dessa år – och alltid alla tillsamman!
Det må vara mig tillåtet att litet påminna om några av de insatser Sällskapet
gjort under dessa år för att lyfta fram ”vår” författare och hans verk. En insats,
som jag tycker berikat vår stad, och som sträckte sig över flera år och krävde en
hel del kontakter, är de 28 s k litterära skyltar med text och presentation av författare med anknytning till vår stad, som Sällskapet har utformat och låtit sätta
upp på olika platser i innerstan med bidrag från Kultur- och Fritidsnämnden. Vi
är mycket tacksamma för det stödet!
Sen har Sällskapet följt upp denna insats med guidade vandringar under några
somrar, då vi vandrat runt till olika skyltar och berättat mer om respektive
författare och kanske läst någon lämplig text ur något verk. De vandringarna
kommer att fortsätta med litet annorlunda inriktning.
Det kändes också väldigt bra, när vi kunde göra Gustaf Hellström-rummet på
Biblioteket till just ett Gustaf Hellström-rum genom att låta göra och hänga upp
sju s k vepor, där vi i text och bild presenterar ”vår” författares liv och verk,
visserligen med nödvändighet mycket kortfattat, men så att besökare till rummet
ändå kan lära känna en Kristianstad-son, som i slutet av 1990-talet var nästan
bortglömd men som under första hälften av 1900-talet faktiskt var högt ansedd
både som författare, journalist och samhällsdebattör. Att så verkligen var fallet
vittnar texterna från 1942 om i föreliggande medlemsblad!
Men den största och säkert den viktigaste insatsen som vi i Sällskapet har gjort
för ”vår” författare är nytrycken av hans mycket intressanta och klarsynta
journalistik – som under en lång period var nästan helt bortglömd men som
alltså åter lyfts fram av vårt Sällskap. Gustaf Hellström var en banbrytande
journalist, som än i dag av sakkunniga räknas som en av svensk journalistiks

3

stora namn. Fyra viktiga samlingar med texter ur Dagens Nyheter från hans
reporteruppdrag i London, Frankrike, Tyskland under den första Hitler-tiden
samt Ryssland under Stalintiden har vårt Sällskap kunnat ge ut tack vare
generöst stöd av Svenska Akademien. Samma sak gäller Sällskapets bok
Världsreportern från Kristianstad, där vi samlat mestadels nyskrivna uppsatser
och artiklar av forskare och specialister av olika slag. Och även detta år kommer
en artikelsamling, nu från Gustaf Hellströms tid i USA – från våren 1918 till
december 1920 – vid den tiden ett avlägset och relativt okänt land för de flesta
svenskar. Jag är mycket glad och stolt över att ha fått vara med om denna stora
satsning av vårt ganska lilla Sällskap!!
Och det känns särskilt roligt att kunna konstatera, att Gustaf Hellströmsällskapet har vuxit ganska avsevärt under de här åren!! Och vi vill gärna tolka
det så, att man tycker, att vi gör ett ganska bra arbete! Vi har också arbetat en
del med att ”påminna” folk om att vi finns! Vi har haft bra kontakt med
”Pressen” – väldigt viktigt i dag! – vi har varit aktiva vid Bokfestivalen här i
Kristianstad och på Bokmässan i Göteborg, inte bara med en monter utan också
med kortföredrag, som väckt intresse för Gustaf Hellström och vårt Sällskap,
och vi har i olika sammanhang blivit inbjudna att berätta om vår författare. Själv
har jag varit på en del klubbar och föreningar och berättat om oss. Särskilt roligt
var det att två år i sträck bli inbjuden att berätta för gamla studenter från Läroverket på deras Återvändardagar. De hade alla gått flera år på samma skola, där
Gustaf Hellström tog studenten år 1900, och de hade nästan aldrig hört talas om
honom!! Det blev faktiskt stort intresse, många frågor, en hel del böcker sålda
och en och annan ny medlem också minsann!!
Ja, det har varit fina, stimulerande, berikande år för mig dessa åtta år med många
givande och intressanta möten med er medlemmar. Jag kommer att sakna
kontakten med er, det fina, inspirerande samarbetet i styrelsen och det stöd och
den uppskattning som jag tycker, att jag fått från er alla. MEN man skall ha
förstånd att avgå, medan ”tiderna är goda”, så det känns alldeles lagom att lämna
över nu.
Jag vill TACKA ER ALLA – styrelse och medlemmar – för de här fina,
givande, verksamma åren och för allt stöd för vårt Sällskap och för mig
personligen, och jag önskar styrelsen och hela Gustaf Hellström-sällskapet
fortsatt ”god framfart”!!
Med varma avgångshälsningar
Disa Lundgren
Avgående ordförande
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Preliminärer: Det var en tjusande idyll och Det isolerade öriket
Romanen från 1938 blev en strategiskt viktig insats inför
kommande diskussioner i Svenska Akademien kring
lämpliga inval. Romanen utspelar sig i Stockholm och det
är ett författaröde som skildras. Här väcks en tid till liv
som allt sedan första världskrigets fasor och umbäranden
hade varit nästan utsuddad också i deras medvetande som
upplevt den. Recensenterna var lyriska:
”Den nya romanen vittnar alltigenom om intellektuell
mognad och konstnärlig vigör. Hellström har varit rätte
mannen att inom ramen av en personlig, intellektuell och
moralisk utvecklingshistoria samla en svunnen epoks
typiska idémotiv, samtalsämnen, livsintressen och
nöjesparenteser. Resultatet har blivit en laddad och mycket underhållande bok.
Anders Österling i Stockholms-Tidningen
”Romanen hör utan tvekan till de bästa Gustaf Hellström skrivit. Alla de drag
som ge hans författarskap dess särmärke komma här till sin rätt: skarpögd och
illusionsfri iakttagelse, konstnärlig idealitet och social ansvarskänsla, allvarlig
reflexion och lekfull humor. Och så en levande, klar och chosfri stil.”
Ivan Pauli i Social-Demokraten
”I fråga om psykologisk insyn och teoretisk klarläggning är han oöverträffad. I
hans sällskap har man alltid sällskap med klarheten, kunskapen, bildningen och
det på skäl grundade modet.”
Torsten Fogelqvist i D.N.
”Inte en biografi bara över en individ, utan även över ett skede i svensk
tankehistoria … det är sällan man ser den speciella författarmentaliteten återges
så övertygande, med sådan frihet från både romantisk försköning och falsk
nedlåtenhet som här… ett tidsdokument av alldeles sällsynt intresse.”
Sten Selander i Svenska Dagbladet
”I varje generation finns en författare som får hedern att representera normaltid.
Gustaf Hellström är hädanefter den som man ställer klockan efter när man reser
över gränsen till förkrigs-Sverige. Ty ’Det var en tjusande idyll…’ har alla de
goda egenskaperna hos ett beprövat ur; plus den hemlighetsfulla överton, som
bara kan avlyssnas hos de verkligt förstklassiga märkena.”
Stig Ahlgren i Arbetet
5

Storbritannien stod efter Tysklands ockupation av Frankrike ensamt mot den
fruktade fienden. ”Slaget om Storbritannien”, dvs de stora tyska flygräderna och
det brittiska flygvapnets heroiska kamp, stod i augusti och september 1940.

Ur förordet till boken Det isolerade öriket
”I dessa dagar lever hela världen i andlös spänning. Den gigantiska kampen
mellan två välden, så olika varandra i uppfattning om livsföring och livsvärden,
pågår. Utgången av denna tvekamp kan ingen förutse. Striden är emellertid av
den art, att avgörandet får oanad betydelse för hela mänskligheten.”

Förordet är daterat juli 1940, alltså
redan före de stora bombräderna.
Gustaf Hellströms tungt vägande
bidrag, ”Några ord om engelsmannen”,
fick inleda hela boken. Texten finns
omtryckt i Personligt 1953.
Om engelsmannen skriver Hellström
till sist: ”Hans försvinnande från
världsmakternas krets skulle efterlämna ett tomrum, vars djup man ännu
inte kan pejla, endast dunkelt ana.”
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Gustaf Hellström och året 1942
Inledning
Medlemsbladet fokuserar på vad som hände just kring Gustaf Hellström under
året 1942, men samtidigt är vi förstås medvetna om att omvärlden stod i brand. I
själva verket stod kriget och vägde vid denna tid. Hellström själv var synnerligen engagerad i krigshändelserna, och han har säkert suttit i djupa funderingar
med de nedan avbildade förstasidesrubrikerna framför ögonen. Den första är
från december 1941 och förmedlar den omvälvande nyheten att Japan förklarat
krig mot USA och Storbritannien. De japanska framgångarna var ju länge omfattande, och även om det måste ha varit en lättnad att Amerika kom med även
denna gång, så var läget länge ytterst bekymmersamt. Samma sak med kriget i
öster. Skulle ryssarna kunna stå emot? Just under veckan före Hellströms 60årsdag tycks läget för de ryska försvararna av Stalingrad förvärras dag för dag.

Från DN:s förstasida måndagen den 8 december 1941

Från DN:s förstasida måndagen den 24 augusti 1942
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I. Kring succén med romanen Kärlek och politik
Om vi undrar vad Gustaf Hellström sysslade med under den dryga första hälften
av året 1942, så är svaret ganska givet – han skrev! Som vanligt skrev han recensioner, företrädesvis av utländsk litteratur, och han hann recensera ett tjugotal
böcker fram till slutet av augusti. Men samtidigt arbetade han intensivt på en ny
roman, den femte om Stellan Petreus, som nu i Kärlek och politik tar steget ut i
stora världen, närmare bestämt till London. Romanen är av ”tegelstensformat”,
konstaterar Hellström i ett föredrag – och ändå var han mot slutet ”under flera
månader sysselsatt med att skära ner den ett hundratal sidor. Dessbättre tror jag
mig ha lyckats, utan att luckorna gapar alltför mycket”.2
Timingen var det inget fel på – intresset för England och engelsmännen
måste ju ha varit på topp dessa år! Bonniers hade dessutom sett till att boken
kom ut precis lagom till Hellströms sextioårsdag fredagen den 28 augusti. Det
började starkt redan på onsdagen med Ivar Harries entusiastiska recension i DN
av den nya romanen. Harries recension återges i sin helhet med början på nästa
sida (Även övriga recensenter uttryckte stor beundran – se citat i annonsen på s.
10, här nedan.) På torsdagen kom den första annonsen för romanen från
Bonniers, avbildad här nedan. Samma annons fördes sedan också in på själva
födelsedagen.
GUSTAF HELLSTRÖM
60 år
28 aug. 1942

Till födelsedagen

KÄRLEK OCH POLITIK
Roman
12:50, inb. 15:50

BONNIERS

”Gustaf Hellströms ”Bakgrunden till en bok” kan läsas i den av Holger Ahlenius postumt
utgivna Hellströmsamlingen Personligt. Minnesbilder och meningar, Bonniers 1953 (s. 79f).
2
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Fullvuxen gentleman
Av Ivar Harrie
DN onsdagen den 26 augusti 1942
DEN 28 AUGUSTI 1942 fyller Gustaf
Hellström 60 år, och han firar dagen
med att sända ut en ny del, den femte,
av den stora bildningsromanen om hur
Stellan Petreus blev vuxen. Den näst
föregående, ”Det var en tjusande
idyll…”, kom för fyra år sen: då hade
tretton år gått sedan de första tre banden
kommit i rask följd – ”Dagdrömmar”,
”En mycket ung man”, ”Sex veckor i
Arkadien”. Tempo och pausering är betecknande. I fyrtioårsåldern gör diktaren
bokslut med ungdomskriserna i studentårens lilla värld. Fortsättningen handlar
om hur Stellans liv dras in i den svenska offentligheten: där måste romanen
försättas med historieskrivning – och
berättaren väntar tåligt tills han fått hela
tidsperioden på en distans som möjliggör historisk överblick. Han bröt av
skildringen vid den tiden då Stellan gick i utrikeskorrespondentens landsflykt
och antydde att det kunde dröja innan han var färdig att återkalla till liv hur
bildningsvägen gick genom de nya miljöerna. Sedan dess har världshändelserna
snabbare än väntat sörjt för att historikerna fick den avståndsverkan och diktaren
den känsloladdning som behövdes. Från 1940-talets isolerade Sverige har Gustaf
Hellström sett sin ungdoms England återuppstå som i en uppenbarelse. Boken
om hur Stellan Petreus passerade trettioårsgränsen i London omkring år 1910
kunde bli till.
Det första intrycket av den nya boken blir också visionernas skärpa och
intensitet. Maken till bilderbok i ord lär man få leta länge efter. Skenbart bekymmerslöst låter berättaren minnet vandra från episod till episod: en hastig
replik, en lätt anekdot, ett möte i en bar, en interiör i ett pensionatsrum, ett
reportage från en gatukravall. Men ingen episod är tillfällig, och ingen lossnar ur
sammanhanget: i varje exakt noterad detalj känns helhetsverkan allt klarare och
rikare, och allt starkare stämningsmättad stiger bilden fram av imperiehuvudstaden, den första efter Augustus Rom. Man förnimmer London med
ögon, öron och näsborrar, man upplever världsstaden både som stimulans och
som tyngd över bröstet – och man förs in i en så vidsträckt och förtrolig
9

bekantskapskrets av engelska människor som en främling över huvud taget kan
få, tjusas av dem, förbryllas av dem, tvingas att leva sig in i deras problem. Ty i
Gustaf Hellströms konst är visionen inte självändamål: att minnas är att
analysera, iakttagelse betyder kritik, och uppenbarelsen drar med sig uppgörelse.
Han älskar England, men inte som ett hemland: han är på vakt mot utlandssvenskens självbedrägeri att identifiera sig med värdfolket. Han har fast tillit till
det första folk som gjort vänlighet och sportsmannaanda till makter i ett
imperium, men han är mån att klargöra hur också helt andra makter medverkat,
både byggande och söndrande, och ett väsentligt ledmotiv i boken är hur Stellan
Petreus upptäckte vilka kriser detta imperium drev hän mot. Hans London är
spänt mellan två poler. Den ena är gentlemannapensionatet vid Hampstead
Heath, där en älskvärd, strängt sluten herrekast gör ett konstverk av sin konstgjorda tillvaro med hjälp av ärvda pengar och invecklade taburegler. Den andra
är krogen Fregatten i Eastend, samlingsplatsen för slummänniskorna, för de
medborgare i världsriket som aldrig fått en chans till tryggad bärgning, utan
lämnats att improvisera existensminimum från dag till dag. Den unge svenske
korrespondenten får uppleva hur man på bägge ställena reagerar på överhusets
sabotage mot Lloyd Georges ”sociala budget”, valkampanjen efteråt, hungerparaderna, hamnarbetarstrejken. Han väntar på att spänningen skall urladdas i
explosion, att arbetarklassen skall bryta sig in i gentlemannakastens samhälle.
Men revolutionen uteblir, de konservativa tar hem spelet som många gånger förr
– med arbetarnas röster: ty också de älskar sina lorder, nöd och orättvisor räcker
inte till för att driva fram ressentimentskomplexer i denna besynnerliga underklass. Stellan blir både förbryllad och besviken: han var redan beredd att ta sin
ställning på revolutionens sida … Ja, var han det? Här inställer sig diktarens
självrannsakan som drar bildningsromanens röda tråd genom boken. En människa som Stellan kan känna sig i revolt mot det bestående samhällets grymhet
och lögnaktighet, kan i tankarna välkomna en revolution – på avstånd, men om
krisen kommer på närhåll, skulle samma humanitetspatos som besjälar hans
harm få honom att rygga tillbaka för revolutionens egna gärningar. Han kan resa
sig mot våldet, men hans innersta stegrar sig mot att sätta våld mot våld. Det är
liberalismens problem som Gustaf Hellströms författarskap aldrig blir färdigt
med. Det sammanflätas med bokens andra problemställningar i historien om
Stellans kärlek till Maureen O’Moore. Hon är en kvinna av kött och blod, och
hur de två sökte sig in mot varandra berättas frimodigt och ömt, med de tonfall
vackra minnen framkallar. Men, heter det fint, den som älskar en utländsk
kvinna diktar alltid in i henne sin idealbild av hennes folk. Stellan såg från
början den engelska gentlekvinnan uppenbarad i den smärta flickan på heden –
hon blev en sorts inkarnation av imperiet. Det visade sig att Maureen var
irländsk nationalist, fostrad till att bekämpa detta imperium med alla medel,
också med list och våld. Hon hör ändå dit, hon är engagerad i fienden som en
krigförande blir, skådeplatsen för hennes upprorslust får världsstatsdimensioner, hur litet än Eire är: det kommer främlingskap mellan dem var gång de
10

blir påminda om att Stellans känsloliv formats i en småstatsidyll ute i periferin –
en småstat där man har råd att vara neutral. Hans liberala humanism är för henne
verklighetsfrämmande och naiv, i hennes revolutionshumör ryser han för krigspsykosen, våldsmentaliteten. I slutkapitlen, som är laddade med dramatisk
kärlekslyrik – Gustaf Hellström har knappt någonsin förr fått en roman att klinga
ut så fulltonigt –, övervinner de hindren, till en tid. Som älskande människor kan
de inte undvara varandra, de måste följas åt också nästa stycke på vägen. Men
frågan lämnas öppen om de två någonsin kan bli ett.
Man kan fråga sig på vilken punkt av sin långa diktarbana Gustaf Hellström gjort sin viktigaste insats i svensk litteratur. Många vill nog peka på hans
upptäcktsfärder i ungdomsverken – hur han upptäckte svensk arbetarrörelse
redan i en novell i debutboken,3 hur han förde in Londons ”man in the street” i
svenskt allmänmedvetande med ”Kuskar”, föregrep mellankrigstidens djuppsykologi i Parisskildringen i ”Kring en kvinna”, utforskade mr Babbitts värld
före Sinclair Lewis i ”Ett rekommendationsbrev”… Andra håller sig till det
mogna och erkända mästerverket, ”Snörmakare Lekholm får en idé”, släkthistorien som blir den svenska ståndscirkulationens epos. Den som söker hans
innerligaste personliga bekännelser går till dödsrunan över polismästare Carl
Heribert Malmros; vad han kan prestera av obarmhärtig rent artistisk säkerhet
ser man i ”Storm över Tjurö”, häxdansen på skärgårdsön som blir en mikrokosm
av 1930-talets modell. Det stora verket förblir nog ändå bildningsromanen som
nu hunnit halvvägs. Där är också hans signatur allra mest omisskännlig. Där
möts de tre tendenser som bygger upp hans författarskap: diktarens ömtåliga och
rastlösa självrannsakan, journalistens glada nyfikenhet på yttervärlden, kritikerns behov att recensera tillvaron. De sammanhålls och behärskas, mer suveränt för varje band, av historikerns oväld. Självbiografiska romaner är vanliga:
rancune är oftast deras drivkraft, förr eller senare brukar det otåliga barnet inne i
diktaren ta ordet. Bildningsromaner är något mycket sällsynt, ty de förutsätter att
författaren själv nått det bildningsstadium där aggets komplexbildningar är övervunna. Det kallas att vara gentleman, och man måste vara mycket fullvuxen för
att nå dit. Gustaf Hellström har nått dit och förblivit diktare. Det är hans särställning i svensk litteratur – han står där, med fantasi och passion bevarade,
som den fullvuxne gentlemannen.
I.H.

Harrie torde syfta på den långa novellen ”Träbenet” i boken Kaos från 1907. Man hade alltså
redan i samtiden tendens att glömma de verkliga debutböckerna – novellsamlingen Ungkarlar
från 1904 och ”romanen” När mannen vaknar från 1905. Detta tycks samtidigt ha varit helt i
linje med Hellströms egen önskade självbild.
3
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Omedelbar

kritik- och publiksuccès
Gustaf Hellström
KÄRLEK OCH POLITIK
”Den nya romanen kommer som en ny
erinran om hans omistlighet och om
vidden av de verklighetsområden som
han i sin epik behärskar.”
Anders Österling i StockholmsTidningen

”Man förnimmer London med ögon,
öron och näsborrar, man upplever
världsstaden både som stimulans och
som tyngd över bröstet – och man förs
in i en så vidsträckt och förtrolig
bekantskapskrets av engelska människor
som en främling över huvud taget kan
få, tjusas av dem, förbryllas av dem,
tvingas att leva sig in i deras problem.”
Ivar Harrie i Dagens Nyheter

Den kännetecknas i lika hög grad av
kunskap, klokhet och konst…

Gustaf Hellströms
magnum opus.”
Knut Hagberg i Nya Dagligt
Allehanda

Ny upplaga

5:e-7:e tusendet
i press
12:50, inb. 15:50
Annons från Bonniers i Dagens Nyheter
lördagen den 29 augusti
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II. Kring sextioårsdagen fredagen den 28 augusti 1942
Fredagen den 28 augusti 1942 fyllde Gustaf Hellström 60 år. Kunde han under
alla de hjärtliga hyllningarna för en stund glömma kriget? Låt oss hoppas det.

Gustaf Hellström hyllad

Författaren Gustaf Hellström blev på sin 60-årsdag föremål för stora hyllningar.
Svenska pennklubben, vars ordförande Gustaf Hellström är, uppvaktade genom
sin sekreterare, d:r Carl Björkman, och sin klubbmästare, d:r Georg Svensson,
med kinesiskt porslin och glas. Pennklubben i London genom alla pennklubbars
generalsekreterare författaren Hermon Ould. Dagens Nyheters styrelse och
kamraterna i Dagens Nyheter hyllade också hr Hellström, som från vänner och
bekanta fick motta ett stort antal gåvor, blomsteruppsatser och telegram. Bland
gåvorna märktes bl.a. en pendyl och en skulptur – ett huvud av Stig Blomberg.
T. S. Eliot hade kommit ihåg sin svenske kollega med ett telegram. Brittiska
legationen hade också underrättat hr Hellström om att bokförläggare Stanley
Unwin i B.B.C. kl. 18 skulle tala med anledning av Hellströms jubileum. Själv
läste jubilaren i den svenska radion kl. 20 sin novell Till och från döden.
På kvällen gav Gustaf Hellström middag i sitt hem för de allra närmaste.
DN 1942 08 29
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Hellströms Lacemaker Lekholm Has an Idea publicerades både i Storbritannien och USA,
i översättning av F. H. Lyon. Hellströms engelske förläggare, Stanley Unwin, hade
verkligen näsa för framtida klassiker. I hans utgivning återfinns sålunda bland andra
världsberömda böcker som J. R .R. Tolkiens romaner The Hobbit och The Lord of the
Rings samt Thor Heyerdahls reseskildringar allt ifrån världssuccén Kon Tiki.

Hellström hyllad i Londonradion
”Snörmakare Lekholm” väl värd att ställas vid sidan av
Forsytesagan
Eder ”Snörmakare Lekholm” har alltid av mig synts värdig att i varje
avseende ställas vid sidan av Forsytesagan – de verkligt fina hyllningsorden
fick författaren Gustaf Hellström på sin 60-årsdag på fredagen i den hälsning som den kände engelske vännen till svensk litteratur, bokförläggare
Stanley Unwin, sände honom över Londonradion.
Mr Unwins hälsning lydde i sin helhet:
– Då vi för 10 år sedan eller mera i Hampstead diskuterade eder berömda roman
”Snörmakare Lekholm” anade väl ingen av oss att jag skulle komma att på detta
sätt sända eder födelsedagshälsningar för att lyckönska eder på 60-årsdagen.
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”Måtte vi åter snart få träffas!”
Det är av många orsaker som jag välkomnar detta tillfälle. ”Snörmakare Lekholm” har alltid synts mig värdig att i varje avseende ställas vid sidan av Forsytesagan, och det var endast den omständigheten att den utkom när den sortens
romaner redan kommit ur modet som hindrade att den fick det entusiastiska mottagande i England och Amerika som den otvivelaktigt hade förtjänat. Men jag
tvivlar inte på att den kommer att överleva modets växlingar.
Edert arbete både som utlandskorrespondent och nu som litteraturkritiker i
Dagens Nyheter förtjänar samma erkännande. Endast få ha lyckats som ni i förenandet av journalistik och litterär verksamhet. Betydelsen av ett utbyte av tankar och av svensk och engelsk litteratur är nu lyckligtvis mera allmänt erkänd än
när vi diskuterade problemet för 10 år
sedan, och detta är i icke ringa grad eder
förtjänst.
Brittiskt tack till ”Det isolerade öriket”.
Till sist måste jag även uttala min uppskattning och tacksamhet för edert bidrag
till skildringen av oss britter i den synnerligen intressanta och väckande boken ”Det
isolerade öriket”.4 Som ni erinrar eder
säger vår diktare Robert Burns:
”O, ville någon gåvan ge oss
Att se oss själv som andra se oss”
Ni och edra medförfattare i ”Det isolerade
öriket” ha skänkt oss en utomordentligt
intressant bild av oss britter, och vi tacka
eder för det. Måtte eder 60-årsdag bli
lycklig, och måtte den tid icke vara alltför
avlägsen då vi åter kunna träffas.
DN 1942 08 29

Gustaf Hellströms bidrag i boken, ”Några ord om engelsmannen”, finns omtryckt i
Personligt, s. 89–104.
4
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Gratulationsbrev från Moa Martinson5
Kära Gustav Hellström!
Med varmaste välgångsönskan på Eder sextioårsdag vill jag samtidigt tacka
Eder för uppläsningen i radio.
Eder kultiverade stämma var en stor njutning att höra och stämman passade
så samman med de enkla manliga orden och stämningen i skissen att det hela
blev ett harmoniskt ackord. Jag var djupt gripen och jag tackar Eder.
Ni kom med en gåva i stället för att Ni borde haft en gåva på födelsedagen!
(Jag hoppas de hittar på något däruppe i Stockholm att glädja Eder med)
Det var ett mästerstycke av livskonst stram formuleringskonst och stor och
mänsklig livssyn det Ni läste.
Måtte Ni få ha hälsa och få inspiration till flera verk.
Med varmaste hälsning
Moa Martinson
Sorunda Johannesdal
den 28-8-42.

Gratulationsbrev från professor Yrjö Hirn6
Herr Gustaf Hellström,
Ehuru personligen obekant, vågar jag väl på Eder sextioårsdag till Eder framföra
min djupt kända tacksamhet för all den stora glädje som läsningen av Edra
böcker berett mig – från Kuskar framåt ända till de senaste årens alstring – och
för all den upplysning jag inhämtat genom att troget följa Eder journalistiska
verksamhet i Dagens Nyheter.
Med utmärkt högaktning
27.8.42. Yrjö Hirn
5

Gustaf Hellströms efterlämnade papper finns i Kungliga Bibliotekets handskriftsavdelning.
De allra flesta breven till Hellström är från de senare åren. Han tycks alltså inte ha sparat brev
under sitt tidigare kringflackande liv. Viktigaste undantaget är några brev från fadern till
Hellström under Amerikaåren.
6

Yrjö Hirn (1870–1952) var professor i estetik och nyare litteraturhistoria vid Helsingfors
universitet. Han räknades som en av Nordens främsta humanister.
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”Starkaste kandidaten till akademistol nr 18”
Reportage i bildtidningen SE, nr 38, 18-25 sept. 1942

Bildtext: Gustaf Hellström på promenad vid Blockhusudden med Stockholm i bakgrunden. I
den stuga, som skymtar i bakgrunden på bilden längst t.h. (förstorad på nästa sida) skrev han
novellsamlingen ”Kaos”

Artikeltext: På 36 år har jag inte varit här ute, säger författaren och nyblivne 60åringen Gustaf Hellström, när SE:s medarbetare får tillfälle att följa honom på
en morgonpromenad ut till den villa på Blockhusudden, där Gustaf Hellström
tillbringade sommaren 1906 och där hans novellsamling ”Kaos” blev till. ”Jag
hyrde en liten stuga här av villans dåvarande ägare, bildhuggare Jarl, och mina
närmaste sommargästgrannar var bröderna Gate, arkitekten och glaskonstnären.
Och i en villa inte långt härifrån bodde Sven Lidman, och Axel Törneman,
konstnären, bodde efter Jarl i dennes villa ända till sin död för några år sedan.”
Gustaf Hellström går omkring på tomten och berättar om gamla minnen
från den tid, som han skildrat i första delen av sin självbiografi ”Det var en tjusande idyll”, som behandlar Stellan Petréus – Hellströms alter ego – studentår
mellan 1905 och 1910. Till hans 60-årsdag i augusti utkom fortsättningen på
denna självbiografi, ”Kärlek och politik”, i vilken Hellström berättar om sina år
som korrespondent i London före världskriget. Under sin mångåriga london17

vistelse skrev han bl.a. essaysamlingen ”Från redingot till kavajkostym”, något
av det bästa som skrivits om London på svenska språket. Gustaf Hellström är en
av landets mest beresta författare och har bl.a. varit Dagens Nyheters – han har
tillhört denna tidning sedan 1907 – korrespondent i även Paris och New York,
och under sina år borta från Sverige, dokumenterade han sig som den främste
utlandskorrespondent vårt land någonsin haft. Gustaf Hellström är och har varit
synnerligen produktiv, men det får här räcka med att konstatera, att hans roman
”Snörmakare Lekholm får en idé” enstämmigt blivit kallad detta sekels största
svenska samtidsroman. Och i dag står Gustaf Hellström som förste kandidat till
den lediga stolen i Svenska Akademien.
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III. Kring Invalet i Svenska Akademien
den 16 oktober 1942
Från DN:s förstasida lördagen den 17 oktober 1942:

Text: Svenska Akademien har med sin beskyddare konungens samtycke till
ledamot av akademin efter överintendent Gunnar Mascoll Silfverstolpe valt författaren Gustaf Hellström samt till ledamot efter professor Otto von Friesen
Lunds universitets rektor, professor Einar Löfstedt.
De båda nya akademiledamöterna ha intervjuats av Dagens Nyheter, varvid
de båda bl.a. hyllade sina företrädare bland de aderton.
Akademins val kommenteras på annan plats av Ivar Harrie.
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Ivar Harrie om invalet av Gustaf Hellström7

Man behöver inte leta efter andra bevekelsegrunder till de nya invalen i Svenska
akademin än att de aderton velat se i sin krets en utmärkt författare och en förnämlig filolog, bägge två humanister i ordets vidsträckta mening och bägge
präglade av den svenska universitetskulturens tradition. Det går emellertid lätt
att finna ännu en gemensam formel för Gustaf Hellström och Einar Löfstedt.
Bägges gärning ger en erinran om den ställning Sverige haft att hävda i kulturarbetets international, som endast tills vidare är upplöst: den akademi där de har
säte och stämma blir väl skickad att medarbeta å Sveriges vägnar när den skall
byggas upp igen.
Att Gustaf Hellström även i sitt skönlitterära författarskap är den store
utrikeskorrespondenten behöver knappt nu påpekas; vad han också i det stycket
betyder för svenskt kulturmedvetande omvittnades från alla håll vid hans 60årsdag nyligen, hur väl han också den stora avspärrningens tid bevarar kontakten
med världslitteraturens ideal och realiteter vet Dagens Nyheters läsekrets från
hans publicistiska vardagsarbete. Einar Löfstedts författarskap … [---].
Ivar Harrie i DN lördagen den 17 oktober 1942

7

Det som Harrie skriver om den andra invalde, Einar Löfstedt, tas inte med här.
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Samtal mellan två DN-legendarer
Signaturen Bang (Barbro Alving) intervjuar Gustaf Hellström
DN lördagen den 17 oktober 19428

HELLSTRÖMBOK OM ”FOLKHEMMET”
Varför ljuga, om verkligheten är tillräckligt intressant.
– Ordet kulturpersonlighet används kanske numera väl ofta. Men om
någon var en kulturpersonlighet, så var det min företrädare.
Detta är en intervju med Gustaf Hellström om Gustaf Hellström, med Hans
Majestät Konungens samtycke vald till medlem av Svenska akademin. Men det
vore att göra Gustaf Hellström stor orätt, om man inte lät samtalet börja såsom
han själv börjar det. Inte orätt mot Gustaf Hellström som ”fullvuxen gentleman”,
som han har kallats. Det är inte gentlemannaskapets formella regler som den nye
akademiledamoten följer när han först och helst vill tala om den man vars
tomma stol bland de aderton han nu skall fylla, Gunnar Mascoll Silfverstolpe.
Utan det är människan och författaren Gustaf Hellström som sörjer en vän och
saknar en kollega av sällsynt resning och som vill ge honom en enkel hyllning i
ord:

”Saknaden blir allt kännbarare.”
– En dag som denna är det ju inte mer än naturligt att man, trots den stora
glädjen över den utmärkelse som ett inval i Svenska akademin innebär, i första
hand tänker på den vilkens plats man intar. Genom omständigheternas makt,
framför allt därför att vi de senaste sex åren som styrelseledamöter i Pennklubben intimt samarbetade med varandra, kom jag att stå Gunnar Mascoll
Silfverstolpe personligen allt närmare. Hans mänskligt att döma för tidiga bort8

Andra delen av denna artikel handlar om professor Einar Löfstedt. Den tas inte med här.
Däremot återknyter Bang till Hellström i avslutningen, som därför medtagits.
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gång var ett mycket hårt slag för mig personligen, och saknaden efter honom blir
kännbarare allt som tiden går. Genom en alldeles särskilt lycklig förening av väl
tillvaratagna och odlade intellektuella och moraliska egenskaper blev han en
person av en sällsynt ädel hållning. Ordet kulturpersonlighet används kanske numera väl ofta. Men om någon var en kulturpersonlighet, så var det min företrädare.

Limogesemalj och grekisk grammatik.
Mycket mer finns att säga om Gunnar Mascoll Silfverstolpe; tillfället kommer
snart. Och när Gustaf Hellström den 20 december står i de levande lågornas sken
för att inför Sveriges andligen mest lysande församling ge en analys av sin döde
skaldebroders konst är det inte första gången som han ser akademin i högtidlig
funktion. En gång förut har han varit där: det var anno 1903 när den unge kandidaten Hellström låg i Stockholm för att skriva på sin licentiatavhandling – men
kom att skriva en hel del annat i stället – och satt bland publiken i Börssalen och
hörde Hjärne harangera Snoilsky. Det enda han enligt egen utsago minns från
den gången var Carl David af Wirséns utsökt eleganta sätt att uttala ordet
”Limoges-emalj”, hur han nu fick med det ordet. Och att det kommer att krävas
elegant vältalighet även av Gustaf Hellström om ett par månader är han själv
medveten om. Hela det akademiska Sverige som hört professor Einar Löfstedt
tala, vet varför.
Jag minns så väl när jag som gymnasist satt och strävade med Löfstedts
grekiska grammatik – den var svår utav fåglarna! Men inte kunde jag då ana att
jag cirka ett halvsekel senare skulle komma in i akademin samtidigt med grekprofessor Löfstedts son. Vilket med andra ord betyder att jag kommer att tala
omedelbart före Sveriges störste vältalare. Men det vore ju värre att tala efter
honom.

Två delar till om Stellan Petréus.
Hur som helst, Börssalens krets är ju rätt begränsad, kvantitativt förstår sig –
men för den stora svenska publiken är det viktigaste inte hur hr Hellström talar
utan att hr Hellström skriver. Får man möta Stellan Petréus igen, han som nu
senast genom ”Kärlek och politik” blivit den litterära säsongens främsta svenska
gestalt?
– Ja, det hoppas jag. Efter jul börjar jag på nästa del, som rör sig inom
tidrymden för det förra världskriget. Jag upplevde det som Dagens Nyheters
korrespondent i Paris, där jag stannade tills jag år 1918 förflyttades till New
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York. Den delen tar väl ett par år, och sedan kommer en del om Sverige, där jag
ska försöka ge ”det nya folkhemmet” som det tedde sig för den som kom hem
efter att inte ha varit en dag på svensk botten på tolv–tretton år. Där tänker jag
sluta: eftersom jag är 60 år, hinner jag nog inte mer.
– Pytt, sade signaturen, det kan man säga åt Gustaf Hellström, hur ärekrönt
han än blir.
Och det har sin sakliga motivering: det är någonting i Gustaf Hellströms
arbetsmetoder som författare som inger känslan att han hinner mer än de flesta.
Och någonting med hans minne.

Metodiskt nattarbete.
– Nej, dagbok har jag aldrig skrivit. Men jag har ju minnesstöd av mina korrespondenser till Dagens Nyheter, som jag också i viss mån utnyttjar. Exempelvis
när det gäller att fastställa hur vädret var en bestämd dag, det kan man inte gärna
komma ihåg efter trettio år. Och det kan betyda en hel del för det lynne i vilket
man befann sig den dagen – om det spöregnar, är man möjligen inte lika böjd för
entusiasm som i sol. Men i stort sett fungerar mitt minne tills vidare mycket bra.
Den tid som det får arbeta aktivt är på nätterna, timmarna mellan 2 och 5. Då gör
jag klart för mig hur en sak skall vara, då klarnar det hur den skall göras, då
rinner det till. Själva skrivbordsarbetet ägnar jag dagtimmarna mellan 14 och 18.
Men där är det också stopp; jag har inte arbetat en enda kväll efter klockan 18
sedan jag var skolpojke.

”Det där är jag –!”
Det har talats om minne, om vädret en viss dag ett bestämt avlägset år. Frågan
om fabuleringens roll hänger i luften.
– Ta ”Bengt Blancks sentimentala resa”, den var helt och hållet fabulerad –
men så blev det också en dålig bok. I Stellan Petréus-cykeln är händelseförloppet fullkomligt exakt. Och gubbarna i ”Snörmakare Lekholm” var gubbar
som fanns i Kristianstad, som jag plockade ihop till en släkt. Om sanningen,
verkligheten i sig själv, är tillräckligt intressant, varför skall man då ljuga?
Vilket alltså är Gustaf Hellströms eget sätt att ge nyckelordet till en författare som i sig förenar ”diktarens ömtåliga och rastlösa självrannsakan, journalistens glada nyfikenhet på yttervärlden och kritikerns behov att recensera tillvaron”. Men somliga straffar Gud genast, som det heter: det har inte så sällan
under årens lopp hänt att folk har kommit till författaren med en av hans böcker
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i näven och pekat på en gestalt och sagt: det är jag! Människor som han aldrig
sett eller aldrig tänkt på i sammanhanget.
Det ligger en trave lyrik på bordet: lyrik och historia, samtida och äldre, är
kärnan i Gustaf Hellströms bibliotek. Och med några ord om skaldens och
författarens uppgift i en tid som denna får han också sluta:
– Man kan inte generalisera. Det kan vara att tidshändelserna tränger sig så
häftigt på en att man måste skriva dem ifrån sig genast. För min del vill jag
hellre ha längre perspektiv. Och huvudsaken är inte placeringen i tiden. Huvudsaken är att det ämne man väljer är absolut bjudande. Om det sedan är något
som händer i dag, som hände i går eller skall hända i en framtid, det spelar ingen
roll. Huvudsaken är att man inte sätter sig ner och skriver en bok med tanke på
tidskonjunkturen.
[---]
Min stora hobby, sade Gustaf Hellström om lyriken. Lyrik är min stora
hobby, säger professor Löfstedt. De två nya medlemmarna i akademin ha tydligen mer gemensamt än pappa professorns grekiska grammatik.
Bang.

De två nyaste medlemmarna i Svenska akademin, professor Einar Löfstedt, till vänster,
och författaren Gustaf Hellström, vid bysten av Gustav III, akademins stiftare.
(DN den 21 december 1942)
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Svenska akademins rekrytskola
Av signaturen Viderik i DN 26 oktober 1942

När meddelandet om Gustaf Hellströms upptagande i de adertons illustra krets nådde
gamla athenister var det nog med en extra
kraftig applåd dessa kungjorde sitt bifall till det kloka valet. Ty med den nye
innehavaren av stolen nummer aderton gör den andre athenisten sitt inträde i
stora börssalen. Den förste är Fredrik Böök. Och en athenist är en medlem eller
f.d. medlem av föreningen Athenaeum vid Kristianstads läroverk.
I denna gamla förening har många sedermera bemärkta män varit medlemmar och aktiva deltagare i de ofta stormiga sammanträdena. Eftersom det är
en litterär förening, har ur medlemsskaran framträtt en lång rad skalder och
andra vitterhetsidkare. Grundad så tidigt som 1864 är Athenaeum en av de äldsta
föreningarna i sitt slag i landet. I den handskrivna tidningen, som under
”storhetstiden” utkom bra mycket oftare än den gör numera, debuterade den
främste bland skånska bygdemålsförfattare, Henrik Wranér, redan under föreningens första årtionde, och så småningom följdes han av storheter som Martin
P:son Nilsson, Otto Sylwan, Fredrik Böök, som då hette Christoffersson, Gustaf
Hellström, Albert Henning, Frans G. Bengtsson med flera. I Athenaei arkiv kan
man göra intressanta iakttagelser om dessa herrars tidigaste försök med sina
talangfulla pennor, och den som bläddrat bland de gulnade papperen kan försäkra att både skickligheten och diktarglöden oftast var betydande.
Varje år firar Athenaeum en årsfest med en föreställning som ges i dagarna
två och vid vilken förekommer sång och musik, deklamation och festtal samt en
teaterpjäs. Under senare år har man i brist på dramatiskt begåvade gymnasistskalder varit tvungen att uppföra pjäser av utsocknes författare, men i gamla
tider hände det inte sällan att skådespelet var skrivet av en föreningsmedlem.
Vid sekelfesten år 1900 stod på programmet bland annat ett revolutionsdrama,
som var författat av en yngling vid namn Fredrik Christoffersson, sedermera
känd såsom Fredrik Böök. Föreställningen ägde rum på teatern i Kristianstad,
och i en av rollerna fick man se författaren i egen person. En gammal athenist
har i en av föreningens festskrifter – en sådan ges ut varje år – berättat om de
tydligen mycket oroliga repetitionerna. I sista akten låg författaren, i enlighet
med sin roll, lik, men då han plötsligt upptäckte att en av de andra aktörerna –
bland dem var också Gustaf Hellström – på eget bevåg ändrat texten i sitt
rollhäfte stod han upp och krävde energiskt ett beivrande av detta tilltag. I stället
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för det levande liket placerades då på golvet ett rött täcke, men även då måste
repetitionen avbrytas. Ty den djupt sörjande fadern stannade framför täcket och
utbrast i sin sorgemonolog: ”Detta röda täcke” i stället för ”Min stackars sons
lik”.
Ja, så kunde det gå till i gamla Athenaeum. Fullt så livaktig som förr är inte
den anrika föreningen, men än lever den, och kanske kan ur medlemmarnas
djupa led fler akademiledamöter träda fram.9
Viderik

9

Författaren blev sannspådd. Som bekant kom Birgitta Kjellén, gift Trotzig, att sedermera
inväljas i akademin.
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V. Kring inträdet i Akademien den 20 december
”…därefter är stunden kommen för sekreteraren Anders Österling att stiga upp
från sin plats vid bordets kortända för att hämta och införa Gustaf Hellström,
som gör en elegant bugning mot kungalogen, innan han tar till orda om sin företrädare Gunnar Mascoll Silfverstolpe. Föredraget är livfullt framfört, kanske en
aning livfullare än man är van vid i detta sällskap, och det ger av Silfverstolpe
en bild som tydligt strävar efter att tränga bakom den vedertagna. [---] Efteråt
har akademidirektören åtskilliga vackra ord att säga om talet samt om den nye
ledamoten, som välkomnas som en den svenska prosans mästare.
(Svenska Dagbladet måndagen den 21 december)

Alla de 18 församlade till glansfull högtid, en unik tilldragelse.
(DN måndagen den 21 december 1942 – från första och sista sidan)
Från s. 1:
För första gången i hela sin historia var Svenska akademin fulltaligt samlad på
sin högtidsdag, meddelade akademins fungerande direktör, professor Bengt
Hesselman, vid sammanträdet på söndagen då Gustaf Hellström och Einar
Löfstedt tog sitt inträde. Detta nämndes i samband med en fint turnerad jubileumshyllning till C. D. af Wirsén, den trognaste av akademiledamöter och
representant i dikten för 1800-talets högborgerliga hemkultur. Men det var nog
mer inträdestalen än jubileet som kommit Hans Larsson att för första gången på
länge trotsa resans besvär och som lockat ålderspresidenterna Henrik Schück
och Hjalmar Hammarskjöld, bägge ännu ungdomligare än vanligt.
Från s. 26:
Minnesanteckningarna över Gunnar Mascoll Silfverstolpe och Otto von Friesen
– tillsammans med direktörens innehållsmättade inledningsord och repliker akademisk vältalighet i ordets finaste mening – åhördes förutom av akademin av en
rekordpublik, som sig bör med kungahuset i spetsen: kungen, kronprinsparet,
Carl och Ingeborg, Gustaf Adolf och Sibylla, Eugen och Wilhelm. Av regeringen kommo hrr Günther, Westman, Wigforss, Eriksson och Bagge, vidare
märktes överbefälhavaren och general Testrup och Stockholms nye biskop, som
så när hade fått nöja sig med ståplats. Salen var nämligen full redan tre kvart
före tiden. Det märktes att Pennklubben var ungefär lika fulltalig som akademin,
och det fanns ett starkt inslag av språkforskare, både klassiker och nordister.
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Akademins högtidsdag blev denna gång också en nordisk fest. Anslaget gav
professor Hesselman i direktörstalet om det samnordiska arv som heter den
klassiska isländska litteraturen, edda och saga.10 Det är i år trehundra år sedan
biskopen i Skalholt Brynjulf Sveinsson upptäckte den första Eddahandskriften.
Sedan dess har denna diktskatt aldrig upphört att egga alla de nordiska folkens
fosterlandskänsla och samkänsla.
Så var det i Sverige under storhetstiden och efter finska kriget, så i
Norge på Björnsons tid och i Danmark under Napoleontiden genom
Grundtvig, vilkens namn på nytt blivit ett fälttecken för Danmarks folk. I
Finland gav Runeberg åt sitt finska och svenska folk den sällsynta gåvan av
en modern hjältedikt, lika stolt som den forntida och till sitt innersta
skaplynne i nära släkt med den. Från Norge når oss i dessa sista dagar ekot
av en ung norsk frihetsdikt, som för tanken till underverket i den finska
dikten.
Det nordiska perspektivet öppnades också i Gustaf Hellströms tal – när han
betonade vad först Fänrik Stål och sedan Finlands vinterkrig betytt för Gunnar
Mascoll Slfverstolpe. Annars kan det bäst karaktäriseras med professor Hesselmans ord – han talade om den ”djupgående och trovärdiga” analysen, vad man
kunde vänta av ”mästaren i själslivspejling”. Det kunde ha tillagts att Gustaf III
skulle ha varit nöjd med den rika periodbyggnadens ståtliga kadenser, tonfallens
obrottsliga värdighet och den dramatiskt verkningsfulla, ofta antitetiska kompositionen.
Silfverstolpes dikt ”en molnskuggad idyll”
”Min pojke, vem tror du får någonting här i världen”?, hade Gunnar Mascoll
Silfverstolpes far sagt till sin son en gång, berättade talaren. Man kunde tycka att
just Silfverstolpe fått så mycket – ett ädelt släktarv av plikttrohet och frihetskärlek, en lycklig begåvning, ett vänsällt sinne, en lysande karriär (”Sveriges
sedan den gustavianska eran förmodligen mest stjärnprydde och guldsmidde
skald”). Men för allt detta hade han fått betala ett pris, och det är om det priset
som hans diktning handlar. Hans diktning är endast till synes lättfattlig och entydig. Den har liksom isbergen, sin egentliga massa och tyngd djupt under ytan,
som ser genomskinlig ut.

10

Detta tema kom med säkerhet upp främst därför att Einar Löfstedts föregångare i akademin,
filologen Otto von Friesen, hade sysslat med bl.a. fornisländska texter men framför forskat
kring svenska runinskrifter.
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När man t. ex. kallar Silfverstolpe idylliker får man inte glömma att idyllen i
hans dikt alltid är hotad, molnskuggad – och i gränstrakten lurar krypskytten
döden. Förgängelsetanken är alltid närvarande, och inte som hos de flesta när de
gripes av vemod inför blommornas korta liv och sommaren snabba flykt, men
betraktar sig själva som något bestående, något som har många somrar att vänta.
Silfverstolpes frågeställning var den motsatta: varje ny årstid, ja, varje ny dag
var för honom en nådegåva, det var han själv som var det snabbt förgående, det
smärtsamt flyktiga. Han kände skuggan av det öde som blev hans: ”För den som
får återvända är livet en myt och ett under – för den som får komma igen…”
Hemmets diktare var han, och hemmet var kaptensbostället vid
Ryttern, som han alltid hängde innerligt fast vid. Men inom hemmets omkrets infångades allteftersom åren gick allt vidare domäner, ”ända tills det
en dag för snart tio år sedan blev universellt”, blev hemlandet som fyller
leden i Människans eviga front och som bortom privatlevnadens idyller
sträcker sin stora, hotade horisont. Därmed löstes också konflikten mellan
hans hemkärlek och den gosselika längtan till bragden han bevarat.
Kanske han också var på väg att lösa sitt innersta problem, ensamhetens.
Den mycket vänsälle var också den helt ensamme. Han har sagt om sin ensamhet: ”Rör ej vid den! Den är ett nederlag”. Han var redbar och modig nog att förvandla nederlaget till en seger.
Med gripen andakt lyddes auditoriet till Gustaf Hellströms slutord, citatet
ur dikten ”En död”: ”Han levde nyss. Han satt vid detta bord. / Vi borde nog ha
lyssnat mera spänt, / ty allt hans öga sett, hans hjärta känt / fanns med i luften
kring hans stilla ord. [---] Han levde nyss. Han satt vid detta bord / med sina
många år av lust och nöd. / Vad det är stort, det sken du släcker död! / Vad det
är rikt, det stoft du kväver, jord!”.
Ett författarskap i ”Domarreglernas anda”.
Saklighet och oväld, beroende på kunskap – det var direktörens formel för
Gustaf Hellströms författarskap. Som romanförfattare kan han likna sin egen
oförgätliga romanfigur Mr Oakley i ”Kärlek och politik” – han är den omutlige
iakttagaren och rannsakaren. Däri röjs en mäktig nordisk tradition, som i Sverige
kanske fått sitt bästa uttryck i Olaus Petris domarregler. Gustaf Hellströms
författarskap har domarreglernas anda.
[---]11

11

Här återges ej de stycken i artikeln som enbart behandlar Einar Löfstedts inträde.
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Direktören hälsade den världsberömde latinisten välkommen till den stol Gudmund Jöran Adlerbeth först innehaft – han som fick Roms sångargudar att flytta
till Norden. Och så var akademin fulltalig: Gustaf Hellströms breda axlar höjde
sig över de andras, Per Lagerkvist stramade upp profilen på sin plats mellan
Fredrik Böök och Sven Hedin. […]
[---]
Det ryktas att det inte finns bläck i den penna varmed de nytillträdande akademiledamöterna skriver sina namn i akademins bok på högtidsdagen: man är rädd att de kan vara för nervösa under den ansträngande ceremonien. Är det sant, så var försiktighetsåtgärden obefogad i söndags. Varken Gustaf Hellström eller Einar Löfstedt föreföll att darra på
hand. Och ingendera kan tänkas sätta plumpar i handlingarna. Den fulltaliga akademin har också blivit fullvärdig.
I.H. (Ivar Harrie)

Liten intervju – med scoutintresserad akademiledamot.
Från DN:s ”Namn och nytt”, måndagen den 21 december
En av dem som på ett verksamt sätt bidrog till att scoutrörelsen kom till Sverige
och fick fotfäste här var den nye ledamoten av Svenska akademin, Gustaf Hellström, som berättar följande om saken:
– Det är med glädje jag tänker tillbaka på att jag själv jämte Ebbe Lieberath
hade tillfälle att ge impulser till denna ungdomsrörelse i Sverige. 12 I min
ungdom hade det knappast funnits några ungdomsorganisationer i landet. Det
var därför jag med desto större intresse kom att observera engelsk scouting
under min vistelse som korrespondent i London. Jag bodde i Richmond och lade
märke till en hop pojkar som sysslade med en del uppenbarligen organiserade
lekar och övningar i den stora så kallade Hjortparken. De voro litet besynnerligt
klädda, vilket ytterligare ökade min nyfikenhet på vad det här kunde vara fråga
om.
Snart nog hade jag skaffat de informationer jag önskade om den nya
Baden-Powellska ungdomsrörelsen. Jag blev entusiastisk från första stund. Detta
var något annat än min ungdoms upptåg på bakgårdar och i gränder. Här öppnaLäs mer om Gustaf Hellströms kampanj för en svensk scoutrörelse i medlemsblad nr 19,
”När Gustaf Hellström ’öfvertransporterade’ scoutrörelsens idé till Sverige”. Både häftet och
den fylliga bilagan kan laddas ned som PDF från Gustaf Hellström-sällskapets hemsida!
12
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des nya, dittills oanade perspektiv till en rolig och riktig ungdomsfostran. Låt
vara att denna scoutrörelse föddes under krigiska förhållanden och att de första
scouterna i grund och botten inte voro annat är beredskapspojkar i Mafeking
under boerkriget. Men rörelsen visade ju snart nog att den hade en lika stor uppgift att fylla i fredstiden.
Det var också anledningen till att jag i några artiklar från London började
föra scoutings talan, och frågan togs sedan ganska snart upp till diskussion på
både ungdomsledar- och föräldrahåll. Både i Stockholm och Göteborg startades
sedan ungefär samtidigt de första ännu blygsamma scoutkårerna. I mars 1910
reste jag hem och höll föredrag om mina erfarenheter och intryck av engelsk
scouting på olika platser. Jag visste att man på många håll ännu betraktade
scouting som något slags ungdomsrörelse med typisk överklass- och militär
prägel, och det var detta jag ville försöka motverka. Ty jag var övertygad om att
scouting innebar så betydande värden och en sådan tillgång för all ungdom att
dess frammarsch i Sverige inte fick stäckas på grund av missförstånd och
okunnighet om vad denna rörelse i verkligheten syftade till.
DN den 21 december 1942

Klipp ur Dagens Nyheters Radiospalt lördagen den 2 januari 1943
Nyårsafton
[---]
Programmets viktigaste seriösa händelse var det sedvanliga talet ”på tröskeln till
ett nytt år”; det hölls denna gång av Gustaf Hellström och var fast, tungt och
redigt. Han talade om människoandens frihetssång som ljuder klarare ju mera
trycket växer, och om den likhet inför livet liksom inför lagen som bör finnas i
demokratiska länder och avlägsna människors fruktan för morgondagen.13
[---]
Kvällen slutade – före hr de Wahls klockringning – med Schuberts underbara
stråkkvartett i a-moll. Man har hört den musiken i många nyårsnätter nu, och
den kommer väl att hålla sig kvar i radions nyårsprogram längre än Tennysons
dikt.

13

Det fortsatta referatet av Hellströms tal utesluts här, eftersom talet återgavs i sin helhet i det
förra numret av medlemsbladet (nr 34).
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Dokument inför årsmötet söndagen den 22 april
Vänligen tag med medlemshäftet till årsmötet!

Ekonomisk berättelse för Gustaf Hellström-sällskapet 2017
Resultaträkning
Intäkter
Årets intäkter uppgår till drygt 89 tkr. Vi kan glädja oss åt ett stigande
medlemstal, 163 st, vilket är netto 14 st jämfört med föregående år. Det ökade
intresset för GH får ses som ett resultat av sällskapets bokutgivning samt att vi
är synliga på allt fler områden. Det betyder också att vi har många medlemmar
utanför Kristianstad. Medlemsintäkterna uppgår idag till drygt 17 tkr.
Även försäljningen av sällskapets publikationer ökar och uppgick till drygt 21
tkr. Nyutgivningen av journalistiken möter ett starkt intresse. Men det finns
också ett stigande intresse för Gustaf Hellströms prosa, som vi försöker
tillfredsställa med digitalisering och inköp av antikvariska böcker.
Svenska Akademien fortsätter sitt stöd för vår bokutgivning. I år fick vi 30 tkr.
Vi har också stöd av Kristianstad kommun på 4000 kr och från Handelsbanken
på 3000 kr. Även Folkuniversitetet stödjer vår mötesverksamhet.
Utgifter
Vår närvaro på Bokmässan i Göteborg kostar oss drygt 10 tkr. Under mässan har
vi ett fruktbart samarbete med Svensk Presshistorisk Förening som vi delar
monter med, vilket för övrigt också lett till en rad givande kontakter.
Den stora utgiftsposten är naturligtvis bokutgivningen, både nyutgivningen av
årets bok och nytryck av tidigare böcker som sålt slut. Det motsvarar ungefär
stödet från Svenska akademien.
Övriga utgifter är förhållandevis måttliga. Diverse avgifter är likartade år från
år. Vi ser dock en tydlig ökning av våra portokostnader beroende på höjda
portoavgifter och ändrade viktregler.

Balansräkningen
Årets överskott är på drygt 22 tkr. Våra bankmedel uppgår därmed till 108 tkr.
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Bokslut
Gustaf Hellström-sällskapet
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 FÖR GUSTAF HELLSTRÖMSÄLLSKAPET
STYRELSE:

Disa Lundgren, ordförande
Bengt Granstrand, vice ordförande
Roland Persson, kassör
Bo Silverbern, sekreterare
Lennart Leopold, redaktör för skriftserien och
medlemsbladet samt webbmaster
Anders Tell, Facebook-ansvarig
Viveka Dettmark
Hugo Karlsson
Margareta Wingårdh

REVISORER:

Elsa Christersson och Jan Seebass

REVISORSSUPPL.:

Åke Hellström

VALBEREDNING:

Per-Olof Forslund, sammankallande, och Mona Haglund

MEDLEMMAR OCH MEDLEMSAVGIFTER: Vid årsskiftet 2017/18 var antalet
medlemmar 163, inklusive familjemedlemmar och hedersledamöter, vilket innebär en
nettoökning med 14 under 2017.
Årsavgiften har varit oförändrad 125:- för medlem, 175:- för familj och 2000:- för
ständigt medlemskap.
EKONOMI: Intäkterna för år 2017 var 89.488 i form av medlemsavgifter, sponsring,
bidrag samt försäljning, främst vid Bokfestival, Bokmässa och medlemsmöten.
Precisering av sponsring/bidrag:

Svenska Akademien
Kristianstads kommun
Handelsbanken
Folkuniversitetet

30.000
4.000
3.000
1.500

VERKSAMHET: Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 haft sju protokollförda
sammanträden förutom det konstituerande sammanträdet den 9 april 2017 och har
därutöver haft frekventa kontakter främst via mail och sms.
En grupp inom styrelsen har varit verksam med planering och genomförande av
sommarens guidade vandringar.
Sällskapets största satsning under året var utgivningen av den femte kommenterade
skriften i vår skriftserie, Resa i Stalins Ryssland. Gustaf Hellströms reportage från
Sovjetunionen sommaren 1937. Redaktörer var Sigurd Rothstein, f d styrelseledamot,
och Lennart Leopold. Boken började säljas under Bokfestivalen här i Kristianstad
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lördagen 9 september och presenterades av Disa, Sigurd och Lennart i Regionmuseets
hörsal för en ovanligt stor publik.
Även sommaren 2017 genomfördes guidade litterära vandringar, därav en i
samband med Bokfestivalen fredagen 8 september. Som guider på den ena turen
fungerade Margareta Wingårdh och Bengt Granstrand, som inledde i Gustaf
Hellström-rummet och sedan fortsatte ut på stan med en helt Hellström-inriktad
vandring. Den andra vandringen leddes av Roland Persson och Hugo Karlsson, som
startade vid dåvarande Turistbyrån och presenterade ett antal andra författare med
Kristianstadsanknytning. Deltagaravgiften var 20:-/person och varje deltagare erhöll
dels ett häfte med alla skylttexterna, dels en karta med skyltplatserna markerade.
Vid årets Bokfestival här i Kristianstad 7-9 september deltog Gustaf Hellströmsällskapet dels med ett bokbord med försäljning, dels med en välbesökt presentation av
årets bok i Regionmuseets Hörsal.
Årets Bokmässa i Göteborg 28 september–1 oktober väckte stor debatt i media,
eftersom en anti-demokratisk organisation beretts utställningsplats, vilket föranledde
en del avhopp från deltagande. Inom vår styrelse fördes en allvarlig diskussion om vårt
deltagande, vilken utmynnade i ett enhälligt beslut, att vi i likhet med de flesta andra
litterära Sällskap skulle delta i Mässan med del i en monter och med två föredrag, som
kraftigt markerade Gustaf Hellströms klara ställningstagande mot allt våld och
förtryck. Så talade Roland över ämnet Gustaf Hellström och diktaturerna, och Disa
presenterade årets Sovjetbok och uppehöll sig också vid Hellströms resa i
Hitlertyskland 1933. Också detta år delade vårt Sällskap monter med Svensk
Presshistorisk förening, vilket halverade våra kostnader. En hel del intresserade
Hellström-vänner sökte sig till vår monter, och några nya medlemmar registrerades
också. Flera medlemmar i vårt Sällskap ställde upp som montervärdar under
Bokmässan, vilket vi är mycket tacksamma för. Liksom tidigare år ansvarade Roland
för alla kontakter med Mässledningen, liksom för all transport av böcker och material
till och från Göteborg, inredning av montern osv, och vi är honom STORT TACK
skyldiga för det!
KONTAKTER MED MEDLEMMAR: Också år 2017 bjöd Gustaf Hellströmsällskapet in till två medlemsmöten, först årsmötet söndagen 9 april, då
huvudredaktören för årets bok Sigurd Rothstein i ord och bild berättade mer personligt
om Gustaf Hellströms resa i Sovjetunionen 1937 och också om andra tidiga
Sovjetresenärer, som upplevt ”det nya landet” helt olika. Traditionsenligt bjöds
årsmötesdeltagarna på förfriskningar i pausen. Vid årsmötet invaldes Viveca Dettmark
i styrelsen. I övrigt skedde omval på samtliga poster.
Höstmötet avhölls söndagen 22 oktober, då Lennart Leopold gav en exposé i ord och
bild av det viktiga året 1942, då Hellström fyllde 60 år och också tog sitt inträde i
Svenska Akademien. Båda medlemsmötena var välbesökta.
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Två medlemshäften med Lennart som redaktör har sänts ut till samtliga medlemmar.
Vårens häfte innehöll – förutom ordförandens sida, minnesord över avlidne
hedersledamoten Hans Holmberg samt Verksamhetsberättelsen för 2016 – Rolands
artikel om Gustaf Hellström som ordförande i Svenska PEN 1936-43. Höstens häfte
innehöll bl a Lennarts introduktion och sammandrag av Hellströms roman Bengt
Blancks sentimentala resa. Gustaf Hellström själv representerades dels av ett kapitel ur
nämnda roman och dels av talet i radio nyårsafton 1942.
Inför årsskiftet sändes i vanlig ordning ett jul- och nyårsbrev till våra medlemmar.
Mycket viktiga för Sällskapets kontakter med medlemmar och andra intresserade är
vår hemsida med adress gustafhellstrom.se och vår Facebook-sida, där det alltid
finns information om aktiviteter, nyheter, bilder, information om Hellströms verk etc.
Via vår mailadress gustaf.hellstrom@gmail.com kommer man i direkt kontakt med
Sällskapets webbmaster Lennart Leopold.

Under året mottog Sällskapet av ordföranden en bokgåva på 40-talet böcker av Gustaf
Hellström, en del rätt svåra att få tag på, några med dedikationer av och till Gustaf
Hellström.
Under året har styrelsen tagit beslut om att inrätta ett stipendium på 1000 kr att utdelas
till minnet av Gustaf Hellström. Stipendiet skall tillfalla elev i avgångsklass vid
Söderportskolan, som visat särskilt intresse för internationella frågor. Stipendiet avses
utdelas första gången vid våravslutningen 2018.
Styrelsen arbetar vidare med att på olika sätt lyfta fram ”vår” författare och hans verk,
just som vår stadga säger! De senaste årens ganska stora medlemsökning vill vi gärna
se som ett resultat av detta arbete. Vi glädjer oss åt alla nya medlemmar, men lika
mycket åt er trogna medlemmar, som fortsätter att stödja vårt arbete! Därför till alla
er medlemmar liksom till våra sponsorer: ETT STORT TACK FÖR ERT
STÖD!!
För Styrelsen för Gustaf Hellström-sällskapet

Disa Lundgren
Ordförande

Roland Persson
Kassör
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Bo Silverbern
Sekreterare

Dagordning för Gustaf Hellström-sällskapets årsmöte
Tid: Söndagen 22 april, 2018, kl 14.00
Vänligen tag med medlemshäftet till årsmötet!

Möte med författaren Elisabeth Åsbrink
Plats: Kulturkvarteret, Lilla salen (tidigare stadsbiblioteket)
I samband med årsmötet inbjuder Gustaf Hellström-sällskapet i samarbete med
Kristianstads stadsbibliotek allmänheten att möta Elisabeth Åsbrink, författare,
journalist och ordförande i Svenska PEN.

Därefter förfriskningar och årsmötesförhandlingar
Plats: Gustaf Hellström-rummet, Stadsbiblioteket, Kristianstad
Ärenden:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk rapport
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017
9. Val av ordförande för Gustaf Hellström-sällskapet för ett år
10. Val av kassör för Gustaf Hellström-sällskapet för ett år
11. Val av övriga styrelseledamöter
12. Val av revisorer och revisorssuppleant
13. Val av valberedning
14. Fastställande av årsavgift för år 2019
15. Kommande verksamheter i Gustaf Hellström-sällskapet
16. Övriga frågor
17. Årsmötet avslutas

Varmt välkomna till årsmötet!
Styrelsen
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Arton ubåtar i Biscayabukten
Utdrag ur sällskapets kommande reportagebok om Hellström i Amerika
Hellströms överfart skedde ombord på ett amerikanskt trupptransportfartyg:
Jag går ut på däck och trevar mig fram längs relingen. Jag stöter på en annan
figur.
– Guskelov att det inte är månsken, mumlar figuren och trevar sig fram
vidare.
Jag vaknar nästa morgon vid ankarspelsmusik, hoppar i kläderna och upp
på bryggan. Vi ha hela natten legat i lä bakom en ö och vi äro i stort sällskap;
somliga av våra konvojkamrater ha kommit före oss, andra under nattens lopp.
En patrullbåt rusar från det ena fartyget till det andra, destroyers 14 cirkla runt om
oss som fårhundar, till dess en av dem stävar västerut. På en tyst överenskommelse faller alla in i linje och det sista stycket fransk jord, en naken klippa
med ett fyrtorn på och en klockboj framför, är snart bakom oss. Vi ha rak motvind och sjön börjar redan gå hög. Vi ha endast barlast ombord och propellrarna
arbeta halva tiden i luften. Var femte minut ändras kursen.
– Vi har tur, säger någon, ingen måne och hög sjö.
En signalmatros kommer från den trådlösa telegrafen med rapporten:
– Aderton U-båtar i Biscayabukten. Greken har gett S.O.S. signaler till
klockan 1.43 på morgonen. Efter det har han hållit tyst. (Sic!)
Vaktposterna fördubblas vid kanoner och i utkikskorgar. Hästspillningsarbetet avbrytes: man är ej pigg på att lämna spår efter sig. Den civila däcksbesättningen posteras långskepps som utkiksposter.
Vid niotiden börjar skottväxling babord om oss. Det är medelgrovt artilleri,
säger flaggkonstapeln.
Så långt ögat når ligger havet tomt.
– Å, säger han, de som slåss äro ännu långt bort.
Skottväxlingen fortfar under ett par timmar. Så blir det tyst. Vi stampa
vidare fram i sicksack. Sjön har blivit ännu hårdare. Vi lyfta så högt att sjöarna
ibland träffa bottnen rakt midskepps. Torpedjagarna, ettusentonnare, som cirkla
omkring oss, försvinna fullständigt i vågdalarna.
De närmsta sextio timmarna äro de mest kritiska. Vi äro just inne i den
farligaste zonen, den stora U-båtsstråkvägen från England till Portugals kust. De
trådlösa rapporterna komma slag i slag. Fyra U-båtar rapporteras i närheten av
oss. En timme efter höres skottväxling sydost om oss. Denna gång är det närmre,
en sex, sju sjömil. En transportångare har sänkts, hundra man omkomna. (Vi få
först en fjorton dagar efteråt av lotsen, som kommer ombord utanför amerikanska kusten, veta att det är Tuscania det är fråga om).15
14

Krigsfartyg, modell jagare.

15

Tuscania sänktes den 5 februari 1918. Därmed är Hellströms överfart bestämd i tiden.
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Hellström-Nytt…
Gustaf Hellström-sällskapet ordnar årsmöte med författarträff
söndagen den 22 april, klockan 14.00
Möte med författaren Elisabeth Åsbrink
Plats: Kulturkvarteret, Lilla salen (tidigare stadsbiblioteket)
I samband med årsmötet inbjuder Gustaf Hellström-sällskapet i samarbete med
Kristianstads stadsbibliotek allmänheten att möta Elisabeth Åsbrink, författare,
journalist och ordförande i Svenska PEN.
Elisabeth Åsbrink gav senast ut boken 1947 men är kanske mest känd för
den även internationellt uppmärksammade boken Och i Wienerwald står träden
kvar, som 2011 fick Augustpriset i fackboksklassen.
Årsmötesförhandlingarna hålls efteråt i Gustaf Hellström-rummet.

Disa Lundgren avgår som Sällskapets ordförande efter åtta år!
Som framgår av Disas inledande ordförandebrev (ovan, s. 3-4) har hon nu
definitivt bestämt sig för att i och med årsmötet 2018 avsluta sina lyckosamma
år som Gustaf Hellström-sällskapets ordförande. Ytterligare en anledning alltså,
att möta upp den 22 april. För visst är hon värd stort tack för sitt stora engagemang och sitt oförtröttliga arbete för Gustaf Hellström och hans sällskap!

Bok och film om Ester Blenda Nordström
En bok av intresse för oss i Gustaf Hellström-sällskapet är Fatima Bremmers
bok Ett jävla solsken. En biografi om Ester Blenda Nordström, som 2017
belönades med Augustpriset i fackboksklassen. Journalisten, författaren, äventyraren och privatfotografen Ester Blenda är en utomordentligt intressant bekantskap i sig, men till detta kommer att hon hade en livslång nära relation till
Hellströms andra hustru, Carin, vilket förstås innebär att även Gustaf förekommer – men i bokens marginal och tyvärr tämligen vagt uppfattad. Orsaken
till detta är främst att Carin brände alla brev efter Ester Blendas död. Det finns
heller inga brev bevarade mellan makarna Hellström. Av allt detta följer att det
primära skriftliga källmaterialet är ytterst magert, just när det gäller dessa tre
personers inbördes relationer.
Om Ester Blenda Nordström handlar också Anna Hylanders film Ester Blenda
som våren 2016 visades i en kortad TV-version (58 min) i SVTs K SPECIAL.
Styrelsen hälsar alla medlemmar och andra intresserade välkomna på våra
evenemang!
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Gustaf Hellström-sällskapet är ett ideologiskt fristående sällskap, som verkar för att lyfta
fram Gustaf Hellströms litterära författarskap och journalistik. Sällskapet har sitt säte i
Kristianstad.
Adress: c/o Lennart Leopold, Floravägen 74, 291 43 Kristianstad.
Mailadress: gustaf.hellstromsallskapet@gmail.com
Hemsidans adress: www.gustafhellstrom.se
Styrelse: Disa Lundgren, ordförande; Roland Persson, kassör; Bo Silverbern, sekreterare;
Viveca Dettmark, Bengt Granstrand, Hugo Karlsson, Lennart Leopold, Anders Tell och
Margareta Wingårdh, ledamöter.
Hedersmedlemmar: Christina Hamrin och Daniel Soutine.
Ständigt medlemskap: Helge Grünbaum och Kristianstadsbladet.
Medlemsblad, redaktör: Lennart Leopold.
Skriftserie, redaktörer i olika konstellationer år för år: Lennart Leopold, Disa Lundgren, Jane
Mattisson Ekstam, Roland Persson samt Sigurd Rothstein.
Hemsida, redaktör: Lennart Leopold.
Facebooksida, redaktör: Anders Tell.
Medlemsavgift: 125 kronor för enskild medlem, 50 kronor för familjemedlem. Engångsavgift
för ständigt medlemskap 2000 kronor. Medlemsavgiften betalas på bankgiro 5584-8147.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress!
Sponsring eller annat stöd: Folkuniversitetet, Handelsbanken, Kristianstad Bokhandel,
Kristianstads kommun samt Svenska Akademien.
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