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Om detta nummer av medlemsbladet
Detta nummer av medlemsbladet ägnas i första hand de brev som finns bevarade
från Gustaf Hellströms far, samtliga skrivna åren 1918–24. Förutom att de både
direkt och indirekt belyser den känsliga relationen mellan far och son, ger de
också inblick i vardagen hemma i Sverige under det sista krigsåret och de första
åren efter freden. Vi ser också hur pass upptagen i sina tankar fadern var av sina
barn och närmaste släktingar – åtminstone av breven att döma.
Det övriga innehållet är relativt blandat. Sällskapets nya ordförande, Hugo
Karlsson, skriver sitt första ordförandebrev. Red. infogar en notis kring Gustaf
Hellström och scoutrörelsen, och här kommer också den obligatoriska
information kring den nya dataskyddslagen.
En del av er medlemmar minns förstås den mångsidige Sverker Oredsson,
som var Sällskapets ordförande åren 2003–11. Sverker gick tyvärr bort i våras
och ägnas nu en minnesruna, skriven utifrån Gustaf Hellström-sällskapets
horisont.
Red.

Omslagsbilden avbildar Eric Hellströms första brev till sonen Gustaf i Amerika,
med dess karakteristiska, prydliga men idag stundom svårlästa handstil. (Se en
större kopia på sid. 5.) Fadern skrev allt som oftast på brevpapper från
Kristianstads belysningsverk där han var kassör.
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Bästa Gustaf Hellström-vän!
Börjar skriva mitt första brev till dig 26 juli. Två anledningar till att det blir den
dagen: gårdagens litterära vandring och vädret. SMHI:s prognos är 34 grader.
Det blir rekord. Det gamla rekordet 32,9 grader är från 1959.
I går kväll gick jag och min fru och ytterligare två par (6 personer) med på
den av Gustaf Hellström-sällskapets författarvandringar som har namnet ”Gustaf
Hellströms Kristianstad”. Det var mina styrelsekollegor Margareta Wingårdh
och Bengt Granstrand som var våra guider. På bibliotekets Gustaf Hellströmrum informerades vi om Hellströms liv, författarskap och journalistik, och sedan
vandrade vi in till centrum, till den gamla regementsstaden mellan torgen.
Guiderna berättade och visade bilder på ”Storehus” och ”Lillehus”, och hur det
såg ut där när Gustaf Hellström föddes och växte upp. Det han beskrivit i
romanen Dagdrömmar. Guiderna berättade på ett mycket trevligt sätt om den
gamla staden när vi förflyttade oss mellan stadens gamla torg. Vädret var
behagligt, dagens värme hade minskat till skön kvällstemperatur, alla trivdes och
många människor vandrade omkring på storgator och tvärgator.
Men inte bara vandringen var lyckad, Gustaf Hellström-sällskapet fick
dessutom fyra nya medlemmar, vilket vi blev mycket glada för. De ska känna
sig hjärtligt välkomna. Ni, medlemmar, är så viktiga för vårt sällskaps syfte att
sprida kunskap om Gustaf Hellström och vårda hans minne.
I dag, när jag börjar skriva igen, är det den 8 augusti, och det talas på nytt
om värmerekord. I kväll gör vi en ny litterär vandring, det är om andra
författare som levt, besökt och skrivit om Kristianstad.
Författarvandringar har länge legat på vårt program. En nyhet i år, däremot,
är utdelandet av ett Stipendium till Gustaf Hellströms minne. Stipendiet, som är
på 1000 kronor, delades första året mellan två – Linnea Sventorp, ekonomisk
linje och Arvid Elmberg samhällsvetenskaplig linje, båda elever i
avgångsklassen vid Söderportskolan. Stipendiet inrättades av Gustaf Hellströmsällskapets styrelse 2017 på förslag av Disa Lundgren. Bakgrunden är att Gustaf
Hellström tog studenten år 1900 vid Högre Allmänna Läroverket i Kristianstad,
nuvarande Söderportskolan. Gustaf Hellström återvänder alltså till sin gamla
skola, hans minne bevaras. Stipendiet tilldelas elev/er i avgångsklassen på
skolan som visat särskilt intresse för internationellt arbete och internationella
frågor. Årets stipendium delades ut av Disa Lundgren och Viveka Dettmark,
vilket blev ett mycket uppskattat inslag av både elever och lärare. Stipendiet,
som i fortsättningen ska bli en årligt återkommande del i vårt program, utses i
samråd med lärare i samhällskunskap på skolan.
Jag har nu varit ordförande i Gustaf Hellström-sällskapet i tre månader. Tilltalet
”Bästa Gustaf Hellström-vän” här ovan har jag ärvt av min föregångare Disa
Lundgren, som lämnade styrelsen den 22 april efter att ha varit ordförande i åtta
år. Så lång blir inte min ordförandeperiod, och jag återkommer till den frågan
längre fram under detta verksamhetsår.
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För två dagar sedan återvände jag från berg, sjöar och milsvida skogar, från
brukskultur och vildmarksromantik. Nu närmar vi oss hösten, som är vår mest
aktiva tid i Gustaf Hellström-sällskapet. Först kommer Bokfestivalen i
Kristianstad, sedan Bokmässan i Göteborg och så i mitten av oktober vårt
höstmöte i Gustaf Hellström-rummet på Stadsbiblioteket i Kristianstad.
Den 8 september klockan 13, under Bokfestivalen i Kristianstad, har vi
boksläpp: det är bok nummer 6 i vår skriftserie som presenteras av redaktörerna
Roland Persson och Lennart Leopold. Bokens titel är Kriget, Wilson och freden.
Gustaf Hellström i Amerika 1918–20.
Gustaf Hellström arbetade och bodde under större delen av kriget i
Frankrike. I oktober 1915 i Paris blev han gift med en amerikanska, och nu
vårvintern 1918 reser han med tåg mot den amerikanska hamnanläggning vid
Kanalkusten, från vilken han ska medfölja ett amerikanskt trupptransportfartyg
med destination New York, där hustrun redan väntar. Men första världskriget
pågår oförminskat och det tyska oinskränkta ubåtskriget gör Atlanten osäker, så
det blir en dramatisk resa. Uppdraget från Dagens Nyheter är att han väl på plats
ska skriva och berätta om ett samhälle och en statsbildning som svenskarna vid
den tiden hade mycket skiftande uppfattning om.
Gustaf Hellström är vid överresan till Amerika 35 år, och det var elva år
sedan han som helt oerfaren journalist lämnade Sverige och flyttade till London,
för att bli DN:s utrikeskorrespondent. Först efter tre år i New York kommer han
att återvända till Sverige och försöka att mer konsekvent satsa på sitt
skönlitterära författarskap. Under vistelsen i New York kommer en ny och viktig
kontakt att öppnas med hemmet. Gustaf har inför den osäkra resan till Amerika
skrivit till sin far, en direktkontakt som varit bruten sedan han lämnade Sverige.
Den brevväxlingen skriver Lennart Leopold om i detta medlemsblad. Och i
nästa nummer av de litterära sällskapens tidskrift, Parnass, presenterar han den
litteräre journalisten Gustaf Hellström.
Detta blev rätt många rader – Gustaf Hellström-sällskapet är nämligen ett
mycket trevligt litterärt sällskap att ha ett förtroendeuppdrag i. Sällskapet har
hittills haft bra ekonomi, för att vi har och har haft duktiga redaktörer till vår
skriftserie, duktiga medarbetare i styrelsen och som hjälp på mässor, vid
bokbord och på medlemsmöten. Även enskilda medlemmar hjälper till. Vi har
tidigare år fått rejäla ekonomiska bidrag till skriftserien från Svenska Akademin,
men så tyvärr inte i år. Vi får hoppas att Akademins problem löses, att nya
ledamöter väljs in och att dess status inom den kulturella värden återupprättas.
Väl mött, först på Bokfestivalen i Kristianstad och Bokmässan i Göteborg ,
och sedan på höstmötet på Gustaf Hellström-rummet på Stadsbiblioteket i
Kristianstad i oktober.
Hugo Karlsson
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Breven från fadern 1918–24
Inledning
Gustaf Hellström sparade i allmänhet inte brev under de år han saknade egen
fast bostad, sannolikt eftersom han ”bodde i kappsäck” och ofta flyttade flera
gånger om året. Ett av de få undantagen är de sexton bevarade breven från
fadern, men inte heller här kan vi veta om han sparat alla brev eller om någon
gång ett urval har gjorts. Fadern är redan 72 år fyllda när det första brevet skrivs.
Det är daterat den 14 juni 1918 och det sista bevarade brevet är skrivet knappt
sex år senare, den 10 maj 1924, ett drygt halvår innan fadern dog. Gustafs egna
brev till fadern är Red. veterligt inte bevarade.
Vi möter i breven en man som var född i en statarfamilj på skånska slätten
vid mitten av 1800-talet, som inledde sitt yrkesliv som dräng men som tidigt tog
värvning vid Wendes artilleriregemente i Kristianstad och där arbetade sig upp
från ”knekt” till styckjunkare – den högsta underofficersgraden. Av breven att
döma är han en man som inte drar sig för att säga sin mening, även om den kan
såra. Samtidigt kommer en viss kärv humor till synes då och då, bland annat
några gånger i valet av i sammanhanget oväntade ord och uttryck – som när han
omtalar dottern Tinas blivande make som hennes ”bihang”. Och är det verkligen
på fullt allvar han räknar med att hans levnad ska vara i hundra år? Tanken
återkommer vid två tillfällen.1
Eric Hellströms brev återges efter redaktörens bästa förmåga; handstilen är
inte alltid lätt att tolka och språket är gammaldags också för sin tid – stundtals är
det tydligt påverkat av den dåvarande Bibelns gammalsvenska. En annan tydlig
påverkan kommer av kanslistens mångåriga slit med fakturor, protokoll m.m.
Inte minst märks detta på det ymniga bruket av förkortningar.
Det är onekligen med viss spänning man börjar läsa dessa brev, eftersom så
mycket har sagts och skrivits om Gustaf Hellström såriga relation till sin far.
Vem minns inte Hellströms skildring av sitt alter ego Kalle Lekholms våndor
inför det ofrånkomliga mötet med fadern efter alla år i Amerika? Vilken skräck!
1

I sammanhanget kan vi kanske påminna oss att Gustaf Hellström i fiktionen lät snörmakare
Lekholm leva fortfarande på sin hundraårsdag.
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När han till sist står framför faderns dörr efter hemkomsten från Amerika jämförs fadern rentav med Gud, ”det allseende ögat”:
Det var så Han alltid sett honom… Han var inte rädd längre. Han fruktade
ingenting mera. Det han kände var någonting helt annat, den nakna
uppgivelsen, då domedagsbasunen kallar och mänskobarnet står i all sin
skröplighet inför Tronen: Här är jag! Förlåt mig mina skulder, barmhärtige
fader!
Då öppnades dörren sakta och inifrån rummet talade en låg och varm
röst:
”Kom in. Det är kallt ute.”
Snörmakare Lekholm får en idé (Bonniersbiblioteket, s. 314)

Gustafs far, Eric Hellström (1846–1925)

Mötet som följer blir inte den skräck som Kalle Lekholm, alias Charles Holmes,
har föreställt sig det. Fadern ber om förlåtelse – för sina hårda uppfostringsmetoder – men om sonens brott (förskingringen) vill han inte höra talas, så det
som tryckt Kalle Lekholm under alla år reds aldrig ut. För sonens del kommer
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därför ingen egentlig försoning till stånd – så tolkar Bengt Tomson romanens
förmenta försoningsscen i sin avhandling.2
Att vi inte minns något försoningsmöte överhuvudtaget mellan Stellan
Petreus och dennes far beror på att något sådant möte aldrig äger rum. De försonas aldrig efter konfrontationen i Stockholm hösten före Stellans första
Londonresa:
Han skulle aldrig återse sin far. Under många år, långt sedan hans far
var död, skulle han plötsligt, någon natt strax före gryningen, vakna ur en
ångestdröm, i vilken hans far ropade på honom. Och han svarade, som han
svarat som barn: Ja, pappa, kommer genast!
Men han skulle aldrig återse honom.
(Det var en tjusande idyll (1938), s. 150f)

Hur var det då i verkligheten? Förutsättningarna var förstås lite annorlunda.
Gustaf Hellström hade vad vi vet inte förskingrat några pengar, men möjligen
hade han gamla lån sedan studietiden vilka i så fall knappast hade betalats tillbaka. Inte heller hade fadern i allmänhet varit ovetande om sonens vistelseorter
och förehavanden – om detta kunde han ju sluta sig till i och med sonens medarbetarskap i Dagens Nyheter. Och i och med breven från och till sonen i Amerika hade de ju redan etablerat kontakt, innan de återsågs.
Här återges nu breven till Amerika utan störande funderingar från red:s.
sida. Det blir upp till var och en att själv fundera vidare.

2

Bengt Tomson, Gustaf Hellström och hans väg till Snörmakare Lekholm får en idé, 1961,
sid. 209.
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Breven till Gustaf i Amerika

Kristianstad den 14 Juni 1918

Käre lille Gustaf!
Tack för ditt kärkomna och efterlängtade bref af den 23/3, hvilket jag
bekom först den 10e ds! Det gläder mig, att se det Du ännu finns ofvan jord, om
än på motsatta sidan af det nu stackars sönderslitna och blödande Europa. Jag
erhöll strax före sistl. jul bref ifrån dig, afstämpladt i okt. 1917, men, när Du i
detsamma förklarade din afsigt att oförtöfvadt resa till Amerika, trodde jag, det
ej skulle leda till något att svara derpå, då din adress var sväfvande.
Jag har ej funnit någon artikel af dig i D.N. på Gud vet huru länge sedan;
har Du upphördt att lemna några notiser dit numera?
Din senaste bok Bengt Blancks etc. blef mycket olika recenserad; för min
del tyckte jag den på åtskilliga ställen måhända föreföll svag. Kulmen af dina
hittills utgifna arb. uppnådde Du nog med dina ”kuskar”. Sorgligt att du skulle
skrifva ner dig; ditt namn hade med säkerhet god klang som författare.
Det är ju mycket glädjande, att i ditt bref se hvilken begåfvad och arbetsam
liten hustru Du erhållit. Hoppas Du i din mån, din pligt likmätigt, bidrager till
husets förkofran.
Hvad mig skälfande angår, är jag Gudi lov rätt kry, fastän jag börjar märka, att
jag blir äldre hvad det lider; pannan räcker nu snart bort i nacken, ögonen rätt så
svaga, tänderna den sista biten snart af verlden afsked tar, rheumatismen i axlar
och knäleder så smått besvärlig emellanåt, hvarförutan jag börjar blifva trött af
det långa kontorsarbetet, 7½ tim. dagl. Om jag ej kommer att lemna tjänsten i
höst, blir det med säkerhet nästa höst, och då: ja hva så?
Nils är, som du vet, i Eskilstuna och har det i allo bra der samt trifs godt;
hans inkomster uppgå till något öfver 20 000 Kr. årl., Märta är mycket arbetsam
och duglig som husmoder. Deras son – enda barnet – är nu flyttad till IV Kl.
Han är rätt bortskämd samt torde allt tåla vid en allvarsammare behandling
(detta enl. min åsigt). Det andra barnet hos dem är en brorson till Märta. Föräldrarna reste för 2 år sedan till Amerika; meningen är ju att de ska skola hämta
parfveln någon gång, men jag tror ej Nils lemnar honom utan stor saknad. Nils
har erhållit kallelse som promoverad Med. Hedersdoktor vid Lunds universitets
250 års jubileumsfest nästa september.
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Rörande Maltes affärer vet jag ej något bestämdt, enär3 han aldrig meddelar mig
något derom; har dock genom andra hört att han sp…[oläsligt] på och möjligen
reder upp det så småningom.
Tina4 är nu kry återkommen från Finland,5 der hon under något mera än en
månad tjenstgjort vid en af de ifrån Sverige utrustade ambulanserna;6 hon var
mycket belåten med anställningen, beklagar blott att tjenstgöringen slutade så
snart.7 Ambul. utrustades neml. ej förr än i portlåsningen,8 då fejden var i det
3

Enär: eftersom.

4

Hellströms två år yngre syster Tina (1884–1959) var utbildad sjuksköterska. Hon var döpt
Thilda, se senare not.
5

Den politiska situationen i Finland var ytterst komplicerad. Här kan den endast antydas.
Finland stod under rysk överhöghet sedan 1809. Under många år hade finländare längtat efter
att kunna frigöra sig och så verkade kunna ske, i och med bolsjevikrevolutionen i oktober
(november) 1917. Finland blev självständigt, men i och med bolsjevikernas maktövertagande
hade förutsättningarna samtidigt ändrats. Nu fanns inom vissa vänsterkretsar en önskan att
behålla banden med det nu revolutionära Ryssland. Finska inbördeskriget bröt ut (även
benämningarna ”frihetskriget”, ”medborgarkriget” och ”revolutionen” förekommer, allt efter
var den talandes/skrivandes sympatier ligger). Konflikten rasade mellan den 27 januari och
den 15 maj 1918. På den röda sidan kämpade också ryska revolutionärer. Tyskland stöttade
den vita sidan med trupper men gjorde det med baktanken att vinna inflytande över landet
efter stridernas slut, något som general Mannerheim (se senare not) alls inte önskade. Liksom
under många inbördeskrig var förbittringen mellan de stridande parterna stor. Mer eller
mindre summariska avrättningar förekom på bägge sidor, men inte minst sedan den vita sidan
avgått med segern.
6

Ordet ambulans används här inte i den nutida betydelsen, utan det som åsyftas är en
”provisorisk sjukvårdsanstalt” (SAOB). Det som skickades från Sverige var inte bilar utan
sjukvårdsutrustning, materiel och personal, och transporterna av dessa gick med all säkerhet
via järnväg. Svenska Röda Korset sände i mitten av februari 1918 två ambulanser, varav den
s.k. A-ambulansen upprättade ett sjukhus för 75 patienter i Finska flickskolan i Vasa. Bambulansen organiserade ett sjukhus för ett sextiotal patienter i dövstumskolan i St Mikkel.
Utöver dessa utrustade den nybildade föreningen Finlands vänner på privat basis två
ambulanser, som dock verkade under Svenska Röda korsets flagg. Dessa kom till Finland
först i mars och april, så sannolikt var det vid någon av dessa som Tina Hellström verkade. Cambulansen stationerades i Kuopio men flyttades senare till St Mikkel. D-ambulansen
skapade ett Röda Kors-sjukhus i stadshotellet i Kexholm (Karelen). Samtliga dessa orter hade
goda järnvägsförbindelser. De svenska sjukvårdsinsatserna avslutades enligt Svenska Röda
Korsets beslut omkring den 20 maj och i juni var man tillbaka i Sverige. Källa: Monika
Janfelt, ”Ambulanshjälp i Finland 1918. Nordisk Röda Kors-aktion mellan privat och
offentlig nödhjälp”, i Monika Janfelt (red.), Den privat-offentliga gränsen: Det sociala
arbetets strategier och aktörer i Norden 1860–1940 (Köpenhamn 1999).
7

Tina Hellströms reaktion ska förstås i ljuset av att inbördeskriget visserligen officiellt var
avslutat men att det fortsatt måste ha funnits stora behov av sjukvårdsinsatser i det
krigshärjade landet.
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närmaste slut; fick dock vara med och åse en massa ohyggligheter; dekorerades
med Finska frihetskorset samt erhöll en handtryckning af General Mannerheim9
och har sedan den dagen ej tagit sig om högra handen.
Tala ej om dyrtider; dem ha vi, Gunås, tillräckligt af här; knappt om allt: 7
Kr för ett tjog ägg, likaledes för ett Kg magert oxkött, 30 Kr för en hl = 75 Kg =
potatis o.s.v.10
Om min vördsamma och hjärtliga helsning till din lilla gumma! Gud bevara och
välsigna Eder, önskar din dig tillgifne fader Eric.

Louise Shoemaker och Gustaf Hellström
Bildkollage i DN den 21 november 1915.

8

Uttrycket ”i portlåsningen” betyder ”i sista minuten” (SAOB).

9

General Gustaf Mannerheim (1867–1952) hade av den finska senaten utsetts till överbefälhavare för vad som kom att kallas den vita sidan. Han utnämndes 1943 till Marskalk av
Finland och 1944-46 var han Finlands president.
10

Enligt SCB:s prisomräknare på nätet skulle sju kronor 1918 motsvara cirka 150 kronor i
dag.
11

Christianstad den 7e April 1919

Kära Louise & Gustaf!

Det är nu längesedan jag erhöll någon [oläsl.] underrättelse dig, Gustaf och jag
har ej heller skrifvit till dig sedan sistl. sommar, jag tror i juli månad.
Hur är det med Eder? Står helsan bi? Hur är det med Eder ekonomi?
Genom Nils hörde jag, att Du ämnade resa hem till gamla Sverige ett slag i
vår eller sommar. Kunna vi vänta dig (Eder)? Det skulle vara mycket trefligt för
oss, att få se Eder här. Tänk på saken ytterligare och om möjligt sätt den i
verket. Hjärtligt välkomna!
Hvad mig skälfvande angår, har jag helsan, men nog börjar åren ta ut sin rätt.
Jag knogar fortfarande på gasverket, men ämnar afgå med innevarande år.
Att Nils blifvit promov. till Med. Heders Dr, har Du dig troligtvis bekant.
Han är fortfarande i Eskilstuna, men har sökt trpt till las. i Norrköping, utnämning väntas i slutet af denna månad; som det är många medsökande, är det
ej gifvet, att Nils får las:et derstädes. För min del tycker jag, att han har det bra i
E-tuna; godt förtroende, goda inkomster (26 000 Kr under sistl. år) samt godt
anseende m.m. Märta & lille Nisse är äfven friska. Nisse går nu i IV Kl. och
väntas blifva uppflyttad i V i vår.
Med Maltes affärer är det mycket klent beställdt; vi vänta hvarje dag få
höra, att han gett upp sin stat11 enär han har [oläsligt] vexlar, dussintals hvarje
vecka. Han har tydligen visat, att han ej är rätte mannen att förstå en affär.
Skulle Du komma hem, så låt honom ej afhända dig något, enär det är mer än
tillräckligt den sangvinikern fått af oss (23 000 Kr af mig, 32 000 af Nils samt
en del af Morbror Jöns,12 huru mycket vet jag ej), det ena tiotusendet efter det
andra och alltid har han på liv och heder förklarat, att med det sist erhållna
bidraget, skulle affären vara bergfast.

11

”Ge upp sin stat”: gå i konkurs (SAOB).

12

Morbror Jöns var ende bror till Gustafs mor Johanna Hellström, född Jönsson. Han hette
ursprungligen Jöns Peter Jönsson men tog senare sin farfars namn, Brickenberg, som var ett
gammalt soldatnamn (se Erik Hellerströms uppsats om Gustaf Hellströms släkt i Släkt och
hävd nr 1 1964, sid.24). Det gick tydligen bra för Jöns Brickenberg – man får intryck av att
han var rik. Han var snickarmästare och rådman i Växjö och lär vara förlaga till karaktären
”Långfredag” i Snörmakare Lekholm får en idé.
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Tina knogar fortfarande å Serafimerlas. i Sthlm;13 hon har varit rätt skral till
helsan en tid, men lärer nu vara bättre.
Att Moster Karin14 sedan ett par år tillbaka gått bort, vet Du förmodligen.
Din kusin Med. Dr. Paul Carlsson15 afled i sp. sjukan sistl. höst, äfvenså din
kusin Thyra16 och hennes äldsta dotter Ingeborg, hvilka båda afled på samma
dag sistl. juli i nämnda sjukdom.17
Många, som ej aflidit förut, hafva skördats af den förskräckliga farsoten,
hvilken rasade strängt här under sistl. höst och efter några månaders relativt
uppehåll nu tycks taga ny fart.
Här i gamla verlden är allt upp- och nedvändt, och fastän det förskräckliga
kriget skall kallas vara slut, är tillståndet fasansväckande. Anarkister af olika
benämningar husera värre, ej endast i Ryssland utan äfven i Tyskland och
upproret sprider sig som sp. sjukan.
Det kommer att dröja länge innan vi komma in i lugna förhållanden igen.
Sorgligt att det inte kunde få fortgå i de gamla hjulspåren under mina
återstående 27 lefnadsår.
Enär Du förmodligen studerar sv. tidningar af olika färger, är Du troligen
fullt inne i våra nya förhållanden: allmän rösträtt (qvinnor inbegripna),
medborgerliga rättigheter af alla slag utan motsvarande skyldigheter etc. etc. så
derom behöfver jag ej orda.
Ännu en gång: hjärtligt välkommen!
Waren hjärtligt helsade af Eder varmt tillgifne fader
Eric

13

Serafimerlasarettet låg nära stadshuset på Kungsholmen. Det var Sveriges äldsta sjukhus
och hade en viktig funktion som undervisnings- och forskningssjukhus. Serafimerlasarettet
lades ned 1980.
14

Gustafs mor Johanna hade ingen syster som hette Karin, så rimligen var moster Karin
hustru till Gustafs morbror Jöns i Växjö.
15

Gustafs mor Johannas yngsta syster hette Anna Maria Carlsson (1862-1917) och bodde
även hon i Växjö. Gustafs kusin Paul Carlsson var hennes ende son, född 1886. (Detta
framgår av en maskinskriven översikt över delar av Gustaf Hellströms släkt, vilken har
återfunnits i Gustaf Hellström-rummet. Översikten har enligt en bifogad handskriven lapp
utförts av Einar Persson i Broby. När detta skett framgår dock inte.)
16

Kusinen Thyra, född 1888, var dotter till Gustafs moster Anna Maria, som nämns i
föregående not.
17

Spanska sjukan var en svårartad influensa. Man har beräknat att kanske en tredjedel av
Europas befolkning drabbades. Dödligheten var stor även om de allra flesta tillfrisknade.
13

Gustaf Hellströms mor Johanna Jönsson (1853–98). Hon gifte sig med
dåvarande sergeanten Eric Hellström den 3 december 1875. De fick
alltså endast 23 år tillsammans. Sonen Gustaf var sexton år när hon dog
och har omvittnat att all trevnad i hemmet sedan var borta.

Kristianstad, den 25 Nov. 1919.

Käre, lille Gustaf!
Det är nu länge sedan vi sist brefvexlade.
Hur är det med Eder nu? Måtte Eder helsa vara god, liksom min är.
Af data här ofvan finner Du, att vi idag skrifva den 25/11, – mors dödsdag
– för 21 år sedan lemnade hon oss i stor sorg; ännu är saknaden efter henne lika
stor. Välsignadt vare hennes minne. Jag har idag, i likhet med föregående åren,
varit ute vid grafven med en helsning ifrån oss samtliga.
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Nu lackar det snart af mot jul och ett nytt år; med anledning deraf vill jag
tillönska Eder en frid- & fröjdefull jul samt ett godt nytt år!
Hur kommer det att gå med din resa hem på nyåret? Vi alla önska dig
hjertligt hjertligt välkommen. Om oss nära anhörige till dig är ej något särskildt
nytt att meddela.
Mig skälfvande har beviljats begärdt entledigande från min syssla vid
belysningsverken fr.o.m. inst. mars månad med en årlig pension af c:a 2100: Kr
inkl. dyrtidstillägg; det blir kanske lite snäfvert, att knoga sig igenom, men jag
har, snart sagdt, alltid left indraget och är sål. i det afseendet ej bortskämd.
Jag tror Nils trifs bra i N.-g, men tyvärr är lille Nisse ej frisk; han lärer ha
tuberkler i lungorna, har under någon tid i höst legat å en tuberkolosanstalt och
säges vara bättre.
Maltes affärer äro om möjligt sämre än någonsin och vi väntar att bubblan
spricker hvilken dag som helst. Skulle Du komma hem så låt ej Malte locka
några plänti ifrån dig, hvarken som lån eller mot aktier i sin affär. Nils & undert.
hafva tillsammans en fordran hos honom på öfver 60,000 Kr18 å hvilket belopp
han aldrig betalt en enda copek i ränta ens. Malte är en dålig son.
Tina är kry och laborerar med sitt jobb vid sjukvården.
Om politik och ställningen i verlden i öfrigt vill jag ej inlåta mig, enär Du
säkerligen är mera hemma på det området än jag.
Hvad lefnadsstandarden här angår, så är den Gunås i zenit, men en god sak
är, att man kan få köpa hvad man önskar, blott man har godt om pengar.
Något spec. nytt härifrån har jag ej att meddela – Helsa lilla Louise hjertligt
från mig; det skulle vara bra trefligt, att en gång få se henne; tala med henne kan
jag ju ej, enär jag ej kan spika engelska och Louise ej ärans och hjeltarnas språk.
Än en gång: En glad jul och ett godt nytt år samt välkommen hem!
Din dig varmt tillgifne fader
Eric

Enligt SCB:s prisomräknare på nätet skulle 60 000 kronor 1919 motsvara en dryg miljon
idag.
18
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Christianstad den 18e April 1920.

Käre lille Gustaf!
Tusen tack för ditt oändligt kärkomna bref af den 7 sistl. mars ur hvilket
framgår, att I båda nu, Gudi lof, ären fullt friska, hvilket vi alla härv. anhöriga
äfven äro.
Ett ej mindre tack för Edra foto, hvilket hjertligt gladde mig, så mycket
mera, som jag ej förut sett eller haft en föreställning om lilla Louises sn [oläsl.]
tfagra synagoga.
Jag är ännu qvar i min beställning å belysningsverken härstädes och vet
knappast när frihetstimman slår, enär drätseln vid verken med min afgång skall
nedläggas och vederbörande önskar, att jag skall hjelpa till med ordnandet deraf;
före inst. aug. månad lärer det emellertid ej blifva, och, sanning att säga,
brådskar det ej heller från min sida, enär jag i tjenst åtnjuter större inkomst än
den jag får som pensionär och helsan – med undantag af ögonen – är rätt så god.
Jag har tänkt att i medlet af inst. maj taga mig c:a 14 dagars ledighet och
tillbringa pingsthelgen hos Nils & Märta. Nils åtnjuter stort anseende bland sina
kolleger m.fl., i synnerhet som kirurg, och har mycket att göra.
Tina är kry och tyckes fortfarande trifvas i sitt uppoffrande och vackra kall.
Om Malte, den sangvinikern, kan jag ej säga annat, än att han fortfarande är –
Malte; har förresten ej sett eller hört något direkt från honom på öfver år och
dag, uraktadt han tidt och ofta lärer gästa Chrd.
Vi [oläsl.] två veckor full vår med buskarter och en stor del träd fullt
utslagna; vårarbetet är redan i full gång; måtte bara nu inte komma en
eftervinter, som dödar den spröda vegetationen.
Dina löften om besök vågar man knappast tro på längre; låt emellertid ej
vårt komma på skam till nästa jul; om Du då lockade lilla Louise med var det
oss så mycket kärare. Hjertligt välkommen – välkomna – ! Innerligt och varmt
ären I helsade af Eder tillgifne fader
Eric
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Kristianstad, 5e Augusti 1920

Käre lille Gustaf!
Tack för ditt senaste bref till mig!
Med anledning af din födelsedag den 28e ds, vill jag härmed på det
hjertligaste gratulera och önska, att Du med helsa och krafter måtte få upplefva
ännu många födelsedagar till fröjd och fromma för din lilla gumma äfvensom
för oss öfriga dina anhöriga.
Hur är det med Eder? Hafven I helsan och huru slår ditt jobb ut nu för
tiden? Hvad sysselsätter Du dig egentligen med nu för tiden?
Skrif snart och tala om ett och annat, rörande dig och lilla Louise.
Få vi nu med säkerhet vänta dig hem till jul i år? Du har så många gr. förut
gladt oss med löfte att komma hem, men städse hafva vi blifvit besvikna, så vi
våga knappast lita på att det i år blir annat än löftet.
Emellertid är Du ytterst välkommen. Kunde Louise komma med, blefve glädjen
oss fullstendigare.
Hvad nu mig och dina syskon angå, äro vi friska och gno hvar och en i sin
stad.
Jag har nu fått löfte om entledigande från mitt jobb vid belysningsverken
den 1e inst. sept. Det blir nog efter afskedet att vända på slantarna mera än en
gång innan jag ger ut dem, enär mina årsinkomster incl. dyrtidstillägg ej komma
upp mera än till 4000 Kr., hvilket med de oerhörda priser på allt blir ett
existensminimum;19 hoppas dock det går igenom ändå, enär jag ej har eller haft
några större fordringar på lifvet.
Nils tycks trifvas rätt bra i Norrköping. Han har mycket att göra dels i och
för sjukvården och dels med utredningar och kostnadsförslag till nytt sjukhus i
Norrköping. Har under sistl. juli haft förordnande som Medicinalråd och under
denna tid vistats i Stockholm.
Familjen har vistats ute å Bråviken på sommarvistelse. Märta såväl som
lille Nisse äro krya; Nisse reder sig bra i skolan; han är nu uppflyttad i 1a ringen.
Om Malte och hans usla affärer vet jag intet, enär jag ej på flera år hört
något från honom personligen.
Tina var under sistl. juli hemma under någon tid; hon var frisk, frodig och
glad.
Midsommaren i år var hela smutshögen samlad i Wexiö hos Morbror Jöns,
som gjorde bröllop åt sin systerdotter Hanna Carlsson.20 Hon gifte sig med en

19

Enligt SCB skulle 4000 kronor 1920 motsvara drygt 70 000 kronor idag.

20

Här åsyftas Gustafs kusin Hanna Carlsson (född 1894), som var dotter till hans i en tidigare
not omtalade moster Anna Maria Carlsson. Här kan tilläggas att Anna Marias äldsta dotter,
17

folkskollärare, Olof Strand, i Limhamn, hvarest de nygifta bo. Det var en
mycket angenäm och högtidlig tillställning. Trefligt att träffa alla slägtingarna.
Något spec. nytt härifrån, som Du ej hämtar ur sv. tidningar, vet jag ej att
omtala.
Hälsa Louise vördsamt och hjertligt ifrån mig. Ännu en gång: Välkommen
hem till jul!
Din dig tillgifne fader
Eric

Ebba Carlsson (född 1891), inte nämns i breven, men hon tycks förekomma som brevkälla i
Bengt Tomsons avhandling, s. 289.
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Lasarettsvillan eller ”öfverläkarbostaden”, på Strömbacken i Norrköping var Nils
Hellströms tjänstebostad. (Numera ”Strömvillans fritidsgård” i KFUM:s regi.) Här
tycks Gustaf Hellström i allmänhet ha bott och arbetat åren 1921–26.

II. Breven till Gustaf i Norrköping21
Gustaf Hellström kom verkligen hem till julen 1920. Om hur det gick när man
äntligen träffades framgår inte av något brev, men sannolikt firade man julen
hemma hos Nils och Märta i den rymliga lasarettsvillan i Norrköping.
Den 24 januari fyllde så Eric Hellström 75 år. Inte heller detta omtalas i
något brev – alla hade ju själva varit där! Det är oklart om dagen firades i
Kristianstad eller annorstädes. Födelsedagen nästföljande år omnämns däremot i
ett brev till Gustaf, som just då befinner sig på en tre månaders vistelse i
Amerika. Fadern skriver om ”den stora dagen, hvilken, i olikhet med samma dag
sistl. år, aflöpte så att säga i stillhet; (…). Erhöll bref ifrån N-ping, Malte, Tina,
Morbror Jöns, Moster Thilda22 och bror Carl23 samt kort ifrån en del vänner.”
21

Rubriken är något oegentlig. Ett av breven har skickats till Gustaf i New York och det sista
bevarade brevet bör ha gått till Lund.
22

Moster Thilda (eg. Botilda): Gustaf Hellströms mormor hette Botilla. Thilda är alltså en
kortversion av detta namn, vilket också gavs till Gustaf Hellströms syster. Rimligen för att
hålla isär Gustafs mormor, hans moster och hans syster i vardagens samtal i Kristianstad kom
systern (som framgått ovan) att kallas Tina. Efter det att moster Thildas make, styckjunkare
August Levin, hade begått självmord flyttade Thilda med sin dotter till Växjö, där ju hennes
bror Jöns redan bodde. Även Gustafs morföräldrar flyttade till Växjö.
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När far och son nu äntligen har mötts efter alla år, och därefter fortsätter att
träffas då och då, finns inte samma behov att rapportera kring allt och alla.
Breven är inte längre den enda kommunikationsmöjligheten och viktiga saker
kanske inte nämns alls i dem. Den enkla vardagen lyser däremot igenom mera
än tidigare: faderns hemhjälp ska sluta och en ny väntas, han har varit på fest
hos vännen ”farbror Björkengren” osv. osv. Sådant är inte så intressant för oss,
och därför redovisas i fortsättningen endast utdrag, som vid behov sättes in i sitt
sammanhang.

Nils Hellströms (1877–1941) framgångsrika karriär som
lasarettschef och som sakkunnig bl.a. i frågor rörande sjuk- och
socialförsäkringar kröntes av utnämningen till generaldirektör och
chef för Medicinalstyrelsen (1928–35).

Det första brevet från fadern efter Gustaf Hellströms hemkomst från Amerika är
daterat den första augusti 1921. De har träffats under sommaren, förstår man,
denna gång med säkerhet i lasarettsvillan i Norrköping, där värdfolket Nils och
Märta Hellström för tillfället inte varit hemma. Fadern tackar för brev och
fortsätter:
23

Bror Carl. Här åsyftas en av Eric Hellströms egna bröder, som också förekommer i ett
senare brev (12 juli 1922), i samband med att Carls hustru Sofie har dött.
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Jag tackar dig äfven varmt för de för mig mycket angenäma dagarna jag
kunde tillbringa i ditt sällskap, hvarunder jag erhöll ett för mig ej förut
anadt bevis, ej mindre på den ihärdighet med hvilken Du arbetar, än äfven
på den aktning Du åtnjuter i den civiliserade verlden, hvilket naturligtvis
gläder ett sådant gammalt naturkolli som undertecknad; måtte ditt arbete –
såväl detta som dina framtida – krönas med erkännande och framgång.
Detta tycks vara första gången fadern på allvar lyfter ögonen över sin egen
begränsade horisont och inser, inte bara att sonen Gustaf faktiskt arbetar
regelbundet utan också att detta hans arbete på andra håll är mycket uppskattat,
nämligen i ”den civiliserade verlden”. 24
Författarskapet
Följden av denna upptäckt blir att fadern i fortsättningen visar påtagligt intresse
för de skönlitterära arbetenas framåtskridande, nu till att börja med gäller det
Dagdrömmar och dess fortsättning i Stellan Petreus-serien, En mycket ung man.
Den 28 januari 1922 tackar fadern för brev från Amerika, daterat den 3 januari
och ankommet till Kristianstad den 23, alltså dagen före faderns födelsedag. En
bit in i brevet kommer fadern in på den nya boken: ”Roligt att din bok,
’Dagdrömmar’, gått så bra; Tina skref att tredje upplagan af densamma redan
utkommit.” Nu noterar fadern också med uppskattning, veterligt för första
gången, en artikel som sonen skrivit. ”Det var en treflig artikel du skrifvit,

Vilken representant för ”den civiliserade världen” som Eric Hellström hade träffat under
besöket hos sonen i lasarettsvillan i Norrköping vet vi faktiskt genom ett bevarat brev (1 juli
1928) från Carl af Ugglas, där denne tackar för boken Snörmakare Lekholm får en idé och
menar att Hellström där rest ”ett mycket vackert, ja ett storslaget monument […] öfver Din
gamle far”. af Ugglas påminner sedan Hellström om att han träffat dennes far under några
dagar i Norrköping (”1921 tror jag det var”). Sista dagen låg Gustaf sjuk och fadern samtalade
då ”märkvärdigt uppriktigt med mig om Dig, kanske för att han kände att jag verkligen var
Din vän”. af Ugglas har intrycket, skriver han, att fadern ”trots en vis grad af oro för Dig o.
ogillande af Dig, hyste för Dig en mycket varm känsla af faderlig tillgifvenhet o. beundran o.
jag tror det gjorde honom glädje då jag sade hvad jag tänkte om Dig efter hvad jag för min del
erfarit om Dig.” (Brevet citeras i Tomsons avhandling, s. 230). Friherre Carl af Ugglas var
Gustaf Hellströms nära vän, allt sedan den stormiga våren i Senlis 1914 (se medlemsblad nr
27, som finns tillgängligt som PDF på www.gustafhellstrom.se). När Hellström 1920 av
praktiskt-logistiska skäl (han befann sig ju ännu i Amerika) inte kunde läsa korrektur på
romanen Ett rekommendationsbrev, var det af Ugglas som ryckte in. Vänskapen varade livet
ut – ett tecken så gott som något på vad den betydde för honom är att Hellström faktiskt
sparade Carl af Ugglas brev. Denne var specialiserad på medeltida konst och var vid sin
bortgång 1946 föreståndare för medeltidsavdelningen på Statens Historiska Museum (se
minnesruna i Fornvännen 1946). I den sista Stellan Petreus-romanen förekommer af Ugglas
(utan namn) helt kort i epilogen (se I morgon är en skälm, s. 393). I Ulla Bjernes roman Botad
oskuld (1961) är af Ugglas förlagan till karaktären ”Esteten”.
24

21

hvilken stod införd i D.N. den 22 ds.”25 Innehållet har verkligen intresserat,
förstår man:
Nykterhetsfånarna här hemma kunna deri se verkningarna af ett totalförbud
i U.S.A. Liknande är äfven förhållandet i Norige, Finland m.fl. länder,
hvarest torrläggningen är genomförd. Svenska folket är nog ännu sådant,
som Ulrich von Braun i ett af sina problem skildrat det, [oläsl.]: ”Förbjud
mig att lefva och tyst jag förblifver, Förbjud mig att supa och gallskri jag
gifver ifrån mig”, etc. etc; alltså: måtte de ej torrlägga Moder Svea!”26
Faderns intresse för Gustafs författarskap är i fortsättningen påtagligt. I ett brev
den 10 maj 1924 tackar fadern ”för bref och boken, hvilkens noveller äro trefliga
och som jag tror vunnit erkännande”.27 I flera brev under de här åren uppmanar
fadern Gustaf att kämpa på och försöka bli färdig med den för tillfället aktuella
boken, alltså under 1922–23 En mycket ung man (utgiven 1923) och under 1924
Sex veckor i Arkadien (utgiven 1925). Bägge böckerna hade Hellström
bekymmer med att slutföra, det vet vi också genom hans brevväxling med
Bonniers.
Avbetalningar
Ett helt nytt inslag i brevväxlingen dyker upp i nästa brev. Gustaf tycks har lånat
pengar, men det framgår varken när det skett eller om det är ett eller flera lån.
Bengt Tomson skriver i sin avhandling (s. 220) försiktigt apropå de
avbetalningar till fadern som nämns i breven att man kanske av dem kan ”sluta
sig till att denne ekonomiskt bisträckt sonen under studietiden i Lund.”
Den 5 maj 1922 tackar fadern ”för postkartan hvilkets belopp, 75 Kr, jemte
derå löpande ränta till den 31.12.22 vederbörligen crediterats ditt värda conto”. I
ett brev redan den 27 juli samma år skriver fadern: ”Hvad nu först och främst
remissen den 1e Aug. angår, kan den ju anstå till dess jag kommer upp till Nping, enär jag ämnar resa lördagen den 3 med 8-tåget, detta såvida Gud vill och
värdfolket äro hemkomna; […].”
25

Artikeln i fråga (DN den 22 januari 1922) skrevs i New York efter framkomsten dit och bär
den lite egendomliga rubriken ”Hooch”, som syftar på den illegala sprit av olika kvalitet som
rönte stor efterfrågan i USA under förbudsåren. Artikeln finns inte medtagen i Bengt
Tomsons förteckning – och inte heller en uppföljande artikel den 31 mars samma år
(”Förbudet ökar spritbruket i Amerika. Konsumtionen har tilltagit anser Gustaf Hellström”.
26

En svensk folkomröstning om alkoholförbud genomfördes i augusti 1922. Nej-sidan vann
med knapp majoritet, vilket bör ha glatt både Eric och Gustaf Hellström. Dock behöll man
krigsårens ransonering av just alkoholhaltiga drycker – den s.k. motboken avskaffades först
1955.
27

Boken med noveller är Olsson går i land som recenserades positivt i DN den 28 april 1924.
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Följande år (brev från fadern den 1 juni 1923) har Gustaf åter skickat pengar,
denna gång 175 kronor. Samtidigt uttrycker fadern oro över att sonen kanske
inte har råd att betala: ”Måtte Du bara inte gått dig sjelf allt för nära”. Betalningarna fortsätter emellertid. Redan en månad senare, den 9 juli, tackar fadern
för 60 kronor.
Vad gäller dessa nu redovisade avbetalningar, så är det ju inte så stora
amorteringar att det med nödvändighet måste avse gamla studieskulder. Dock
vet vi inte om alla brev verkligen har sparats, kanske har det funnits en
regelbundenhet i betalningarna (en per månad?). I vilket fall som helst är det
som sägs i inledningen av brevet den 10 maj 1924,28 mer uppseendeväckande i
sammanhanget:
Ett varmt tack för postanvisn. den 8 ds. à 50 lock, utgörande ränta för maj
månad, vederbörligen quitterad å ditt värda conto,
Märkligt är det onekligen att de femtio kronorna denna gång sägs utgöra ränta
för maj månad. Här gäller det alltså inte längre amortering på ett lån utan det
som betalats är endast räntan på ett lån. Om formuleringen i brevet är riktig
skulle den årliga räntan på det åsyftade lånet uppgå till 600 kronor, och i så fall
handlar det ju om en helt annan lånesumma än vad som kunnat anas i de
föregående breven, kanske upp emot 10 000 kronor, vilket i vår tid skulle
motsvara 275 000 kronor!
I det här sammanhanget kan man påminna sig faderns klagomål i de tidiga
breven till Gustaf i Amerika att sonen Malte inte ens har betalat räntan på sina
skulder – kanske ville Gustaf nu börja göra rätt för sig, på allvar?
Äktenskapet
Något som oroar fadern är Gustafs äktenskap, som han tydligen har insett
knakar i fogarna.29 I samband med Gustafs tremånaders återbesök i New York
undrar fadern i januari 1922 hur mötet med hustrun har fallit ut.30 I maj tycks
han (på för oss okänt sätt) ha fått veta att återföreningen inte alls gick bra, men
han vill ha mer definitivt besked:

28

Gustaf Hellström arbetade vid denna tid med Lundaromanen Sex veckor i Arkadien och
bodde under perioden mars–maj på adressen Spolegatan 4 i Lund. Faderns brev bör ha
skickats dit. Hellström tycks använda denna fastighet som Stellan Petreus hem i den aktuella
romanen.
29

Riktigt hur äktenskapsskillnaden slutligen ordnades är oklart. När Gustaf skulle gifta sig
med Carin Frisell 1926 blev det i alla fall bråttom med att få den färdig.
30

Vi är dåligt underrättade också om detta, men i ett brev från Gustaf Hellström till Åke
Bonnier (brev nr 115) talar Hellström om ”Min Amerika-resa med ty åtföljande olyckor”.
23

När Du härnäst skrifver till mig, var då snäll och tala om hvilket aftal
Du gjort med ditt väna vif samt Edra framtidsplaner vis à vis hvarandra.
Bäst tyckes det mig vara om I blifver hvarandra qvitt, åtminstone i denna
verlden, sedan blir väl någon råd.
Men avgörandet drar ut på tiden. I augusti 1923 frågar fadern lakoniskt: ”Hvar
har Du Louise f.n.? I Paris?”

Nils
Av breven framgår att Nils engagerar sig för att ett nytt lasarett ska byggas i
Norrköping. Det blir en del stridigheter kring detta, som fadern tydligen följer
med intresse. Sonens huvudmotståndare heter tydligen Swartling. Nils leder
dessutom utredningar och vikarierar som medicinalråd i Stockholm. Allt detta
pekar förstås fram mot uppdraget som generaldirektör för Medicinalstyrelsen.
Av ett brev den 10 maj 1924 framgår att Nils och Märtas son Nils ska avlägga
studentexamen i Norrköping maj 1924. Farfadern Eric Hellström avser att
bevista den högtidliga tilldragelsen.

Malte
Om Malte sägs egentligen inget nytt i de senare breven. Tragiskt nog hann
fadern aldrig uppleva dennes framgångar senare i livet. Malte, som var tre år
äldre än Gustaf dog tre år efter denne (1956). (Familjegraven finns på
Limhamns kyrkogård.) Han ägde Hellströms Tryckeri & kontorsboksfabrik på
Södra Förstadsgatan 56 i Malmö, inte långt från Triangeln. Tord Ersgård (f.
1931) har berättat att han mötte Malte Hellström redan som tonåring. Disponent
Hellström var då en välkänd och färgstark person, inte minst som bullrig chef
för 4:e hemvärnskompaniet i Malmö under andra världskriget.31

Läs Tord Ersgårds minnen kring ”Mannen med skägget” i Medlemsblad nr 13, hösten 2007.
Det finns att ladda ned som PDF på www.gustafhellstrom.se.
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Tina
Om Tina får Gustaf stora nyheter i brev den 26 augusti 1923. Hon har varit på
besök hos fadern under tio dagar och nu kan fadern triumferande meddela:
Apropå Tina, har Du möjligen ej ännu hört den stora nyheten, att hon inom
innevarande år ämnar ingå i det heliga äkta. Bihanget, Dr Anders Sjölander,
är läkare å en sjukstuga i Sunne, Vermland. Bekantskapen lärer datera sig
från 8 à 9 år tillbaka; dock har hvarken jag eller Nils haft nys derom förr än
nu, då hon var hemma. Att deras bekantskap är så gammal, utan att
äktenskap hittills kommit till stånd, borgar ju för, att de först velat ha dels
sin ekonomi på det klara dels fästmannen en fast anställning, som de anse
så pass god att ge ordentlig bergning. Måtte Den Högste välsigna deras
förbund, lika visst som jag gör det.

Fru TINA SJÖLANDER, f. Hellström, Sunne.
Född i Kristianstad den 18 december 1884. Maka till läkaren vid Sunne sjukstuga, Doktor
ANDERS SJÖLANDER, Sunne
Under åren 1906–1923 sjuksköterska dels vid Sofiahemmet och dels vid K. Serafimerlasarettet. Deltagit i en ambulans till Finland 1918.
Styrelseledamot i Sunnekretsen av Svenska Röda Korset.
Innehar Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj, (2:a klass) samt Finlands frihetskors (4:e
klass).
Bild och bildtext hämtad ur Georg Eneroth, Värmländska
kvinnor, 1934, Göteborg, Elanders boktryckeri.
(Stort tack till Annica och Johan Sjölander i Sunne!)
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Sverker Oredsson 1937 – 2018
Gustaf Hellström-sällskapets ordförande åren
2003–11 Sverker Oredsson har avlidit. Han
blev åttio år gammal.
Sverker var professor i historia i Lund,
dit han kommit efter studentexamen i Jönköping, en stad som han återkom till i några av sina historiska skrifter.
Till att börja med var det tydligen järnvägarnas historia som engagerade,
doktorsavhandlingen 1969 bar titeln Järnvägarna och det allmänna – svensk
järnvägspolitik fram till 1890. Han skrev senare om historieskrivningen kring
Gustaf II Adolf, och 1996 kom hans uppmärksammade bok kring Lunds
Universitet och dess ”motsättningar, debatter och hjälpinsatser” under andra
världskriget. Närmare bestämt var det de dåtida nazistiska inflytelserna som
sattes under lupp. Under ett tiotal år var Sverker redaktör för den historiska
tidskriften Scandia, då han också hann skriva en vänlig liten recension av
undertecknads avhandling om lundaprofilen Bengt Lidforss litteraturkritik.
Som student i Lund hade Sverker hunnit med att vara studentkårens
ordförande (1963). I efterhand kan man se att detta förtroendeuppdrag pekade
fram mot andra uppdrag, exempelvis var han folkpartistiskt kommunalråd i
Lund under 1970-talet och början av 1980-talet, då han under några år också var
kommunstyrelsens ordförande.
Det var väl i grunden intresset för liberalismen som ledde till att Sverker
blev ordförande i Gustaf Hellström-sällskapet. Intresset för den liberalt sinnade
Hellström – också han Lundastudent – hade Sverker visat redan under det
endagsseminarium som anordnades kring Hellström på Stadsbiblioteket i
Kristianstad 1998. Sverkers bidrag hade rubriken ”Gustaf Hellström –
Utrikesreporter och ideolog” och kom att tryckas i Stadsbibliotekets lilla gula
skrift Gustaf Hellström, där bidragen från seminariet samlades.
Under bokhandlare Erik Nordströms första ordförandeår i vårt då
nystartade sällskap blev Sverker ledamot av styrelsen, och efter dennes bortgång
tog han i och med årsmötet 2003 över ordförandeklubban, som han de närmaste
åren hanterade med rutinerad hand. Det är ingen överdrift att säga att det var
under de här åren som Gustaf Hellström-sällskapet så småningom fann sina
former och rutiner. Det undertecknad särskilt minns från de alltid livliga och
ofta vittomfamnande diskussionerna i styrelsen, är hans till synes outtömliga
kunskaper kring personrelationer – nutids- såväl som dåtidsmänniskor
(åtminstone sedan 1600-talet) passerade revy. Det var också personkontakter
som gjorde att han kunde få fram de pengar som möjliggjorde publiceringen
2009 av Sällskapets första bok: Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström
och hans tid. Det var sålunda ett väl rustat Sällskap som Sverker Oredsson
lämnade över till Disa Lundgren att förvalta vid årsmötet 2011.
Lennart Leopold
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Gustaf Hellström och scoutrörelsen – en bekräftelse
I Medlemsblad nr 19 försökte Red. lyfta fram Gustaf Hellströms stora betydelse
för scoutrörelsens införande i Sverige åren 1909–10.32 Intrycket den gången var
att det sorgligt nog tycktes ha dröjt 100 år innan man inom scoutrörelsen – i och
med Georg Sterzels böcker – åter noterade Hellströms betydelsefulla insats.
Efter ett fynd i Dagens Nyheters digitala arkiv tidigare i sommar kan Red. dock
modifiera detta omdöme. I samband med den svenska scoutrörelsens 10årsjubileum bekräftar nämligen den sedermera närmast legendariske
”scouthövdingen” Ebbe Lieberath att Hellström var först och att hans insatser
fick mycket stor betydelse.

Ur ”EN VARGUNGE SOM BLIVIT STOR: SCOUTRÖRELSEN 10 ÅR”
Dagens Nyheter den 15 april 1922
[---]
För en Dagens Nyheters medarbetare rekapitulerar självaste scouthövdingen, major Ebbe Lieberath, i korta drag sina intryck från sitt 10-åriga
överledarskap.
Egentligen är scoutrörelsen hos oss mer än 10 år gammal, säger major
Lieberath. Redan 190933 bildades den första scoutkåren här i Stockholm och
ungefär samtidigt startade även Göteborgs riddarpojkar sin verksamhet. Det var
för övrigt Dagens Nyheters dåvarande Londonkorrespondent, Gustaf Hellström,
som först av alla genom en serie tidningsartiklar upplyste om vad egentligen
scoutrörelsen var för något. Och det stod minsann inte länge på förrän rörelsen
var spridd över hela landet. Hellströms propaganda hade således en storartad
verkan och snart blev det nödvändigt att organisera rörelsen. [---]

Se Medlemsblad nr 19, våren 2010, När Gustaf Hellström ’öfvertransporterade’
scoutrörelsens idé till Sverige, som kan laddas ned som PDF från www.gustafhellstrom.se.
Observera även den separata och på hemsidan kraftigt utökade Text- och bildbilagan.
32

33

Lieberath minns fel. Det bör vara våren 1910. Förberedelserna tog ju också lite tid.
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DEN NYA BOKEN I SKRIFTSERIEN
Kriget, Wilson och freden. Gustaf Hellström i Amerika 1918–20

UTDRAG UR BOKENS FÖRORD
[---]
I det urval som Gustaf Hellström-sällskapet här presenterar har vi
främst valt artiklar som inte tidigare varit publicerade i bokform. I
stort sett har vi alltså inte nytryckt artiklar från Förenta Staterna och
världsfreden.
Hellström själv valde faktaorienterade artiklar till sin bok, vilket
rimligen var det som efterfrågades i en tid då USA och dess president
hade fått en så central roll i världspolitiken. Här har vi i stället valt
exempel på Hellströms litterära journalistik. Därtill en del förklarande
och orienterade alster, tidigare ej återutgivna. Hellströms insatser för
att introducera dramatikern Eugene O’Neill i Sverige visar sig vara
mer omfattande än vi trott. Vi publicerar Hellströms stora artikel om
O’Neill från 1922 och därtill en nyskriven text om Hellströms
ytterligare insatser. Vi avlutar med en litterär epilog från I morgon är
en skälm.
[---]
Roland Persson och Lennart Leopold
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BOKENS BAKSIDESTEXT
Gustaf Hellström är Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i
Amerika åren 1918-20. Erfarenheterna som korrespondent i
London och Paris sedan 1907 har gjort honom till en övertygad
europé. Desto större är sorgen nu när Europa under första
världskriget slaktar sina unga män i skyttegravarnas helvete.
Vårvintern 1918 ser Hellström fram mot att möta det
Amerika, som under president Wilson framstår som ett hopp för
en rättvis fred – en fred utan hämndaktioner och erövringar. I
New York väntar också Louise, hans amerikanska hustru.
Hellström skriver drygt 50 artiklar om Amerika i vardag och
krig. Han skriver om krigsårens obarmhärtiga förföljelser av
krigsmotståndare och fackföreningsaktivister, han skriver om ett
Amerika som efter kriget går in i isolationism och aldrig blir
medlem i Nationernas Förbund. Framför allt skriver han om
president Wilson – centralgestalten i Hellströms Amerikabild.
Hellström får tidigt möta Wilson i Vita Huset – mannen han
tror ska leda världen mot fred och demokrati. Men så småningom
blir han djupt desillusionerad.
Gustaf Hellström-sällskapet publicerar här ett antal artiklar
som inte tidigare återutgivits. Hellströms eget urval från hösten
1918 – Förenta Staterna och världsfreden – är tyngre och präglas
av fakta- och kunskapsredovisning. Vi har i stället valt att
framför allt ge exempel på Hellströms unika litterära journalistik
(literary journalism). Det är levande, närvarande och inte så
sällan humoristiska texter, som ändå förmedlar en kanske djupare
kunskap om landet än de rena faktatexterna.
Hellström återvänder hela livet till Amerika, litterärt och
journalistiskt. Den stora romanen Ett rekommendationsbrev
kommer 1920. Ett par år senare är han med och introducerar
Eugene O’Neill i Sverige. Det finns en del noveller, men inte
minst belyser han Amerikaerfarenheterna i sin sista roman, I
morgon är en skälm (1952). Som recensent under 1930- och 40talen följer han den amerikanska litteraturen noga.
Detta är den sjätte volymen i Gustaf Hellström-sällskapets serie
om Hellströms journalistik. Vi har följt honom ut i världen med
texter från London, Paris, Tyskland och Sovjetunionen. Vi har
också i en volym samlat kollegers och forskares syn på Hellström
som journalist. Om vi även kommer att publicera exempel på
Hellströms kulturjournalistik får framtiden utvisa.
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Viktig information till dig som är medlem i Gustaf Hellström-sällskapet

Med anledning av den nya dataskydds-förordningen (GDPR), som gäller
från och med den 25 maj 2018, vill vi informera om hur Sällskapet
hanterar uppgifterna i Gustaf Hellström-sällskapets medlemsregister.
Sällskapet lagrar namn och postadress i ett register, baserat på de
uppgifter du lämnade i samband med anmälan om medlemskap. Din
adress används vid utskick av ordförandebrev och medlemshäften, oftast i
kombination med kallelser till årsmöte och höstmöte. (Men i framtiden
vore det förstås bra om vi i vissa fall i stället kunde använda
medlemmarnas e-postadresser.)
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Uppgifterna tas bort vid
uppsägning av medlemskap.
Om du även i fortsättningen vill få information och inbjudningar från oss
behöver du inte göra något.
Om du har frågor kring ovanstående eller annat som rör Sällskapet är du
alltid välkommen att maila till följande adress för eventuell vidare
befordran till lämplig mottagare inom styrelsen:
lennart.leopold snabel-a gmail.com

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Gustaf Hellström-sällskapet
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Hellström-Nytt…
Bokfestivalen i Kristianstad
Den sista litterära vandringen för denna sommar går i Gustaf Hellströms
Kristianstad fredagen den 7 september. Vi startar i Gustaf Hellström-rummet
på stadsbiblioteket och fortsätter till Hellström-miljöer i Kristianstad centrum.
Vandringen beräknas ta cirka 1,5 timme. Start kl 16. Kostnad 20 kr.
Bokbord på Östra Boulevarden. Lördagen den 8 september ordnar vi som
vanligt bokbord där vi säljer Hellströms skrifter men också våra egenproducerade volymer i skriftserien m.m.
Bokpresentation. Vår nya bok i skriftserien, Kriget, Wilson och freden. Gustaf
Hellström i Amerika 1918–20, kommer att presenteras i ord och bild i Regionmuseets hörsal lördagen den 8 september kl 13.00. Boken finns att köpa i
samband med presentationen och vid bokbordet. Den kan naturligtvis också
köpas eller beställas i bokhandel eller nätbokhandel som vanligt.

Bokmässan i Göteborg
Gustaf Hellström uppmärksammas med artikel, faktaruta och litteraturtips
i DELS litterära tidskrift Parnass nr 3, som utkommer den 18 september, lagom
till bokmässan. Temat i detta nummer är nämligen Det litterära reportaget.
Gustaf Hellström-sällskapet kommer att finnas på plats även i år bland de
övriga litterära sällskapen på Bokmässan, som går av stapeln 27–30 september.
Vårt sällskap delar monter med Svensk Presshistorisk Förening. Tiderna för våra
programinslag kring den nya Amerikaboken har när detta skrivs tyvärr ännu inte
kommit, men det kommer att vara ett inslag under torsdagen och ett annat under
lördagen. Programmet kommer så småningom att publiceras på De litterära
sällskapens (DELS) hemsida, så kolla i förväg där.

Höstmötet hålls söndagen den 14 oktober kl. 15
”Skjut ner de djävlarna!” är rubriken på litteraturprofessorn Peter Forsgrens
föredrag kring klass och etnicitet som konfliktzoner i Gustaf Hellströms
amerikaroman Ett rekommendationsbrev (1920).
Välkomna alltså till Sällskapets höstmöte med föredrag, bokbord och
förfriskningar i Gustaf Hellström-rummet på Kristianstads stadsbibliotek,
söndagen den 14 oktober kl 15.
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: lennart.leopold@gmail.com
Hemsidans adress: www.gustafhellstrom.se
Styrelse: Hugo Karlsson, ordförande; Roland Persson, kassör; Bo Silverbern, sekreterare;
Viveca Dettmark, Bengt Granstrand, Lennart Leopold, Lena Persson, Anders Tell och
Margareta Wingårdh, ledamöter.
Hedersmedlemmar: Christina Hamrin och Daniel Soutine.
Ständigt medlemskap: Kristianstadsbladet.
Medlemsblad, redaktör: Lennart Leopold.
Skriftserie, huvudredaktör: Lennart Leopold.
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 de senaste åren: Folkuniversitetet, Handelsbanken, Kristianstad
Bokhandel, Kristianstads kommun samt Svenska Akademien.

32

