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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar Stina Aronsons Feberboken - stoffet till en roman (1931) i syftet 

att ifrågasätta verkets status som självbiografiskt dokument. Uppsatsen innehåller en 

komparativ analys av karaktären Hugos brevutdrag i Feberboken och de autentiska brev från 

Artur Lundkvist som står som förlaga till den fiktiva brevkorrespondensen. Analysen 

resulterar i att tidigare forsknings jämställande av Hugo och den verklige personen Artur 

Lundkvist framstår felaktig, och slutdiskussionen rymmer en dialog med representanter för 

den vedertagna läsningen av verket. ! !
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Inledning 

Vem är Hugo? Den frågan ställs av Ebba Witt-Brattström i förordet till Stina Aronsons 

Feberboken – stoffet till en roman (härefter refererad till som Feberboken) i nyutgåvan från 

2005. Karaktären Hugo är föremålet för den fiktiva berättaren Mimmis uppmärksamhet. Att 

det rör sig om ett litterärt porträtt av den verklige författaren Artur Lundkvist verkar såväl 

Witt-Brattström som övriga forskare på ämnet vara eniga om. Möjligheten att Aronson i roll 

av författare skapat Hugo med inspiration från Lundkvist snarare än direkt skildrat poeten 

bemöts inte med något större intresse. Aronson och Lundkvists verkliga relation får således 

utgöra utgångspunkt för analyser och tolkningar av Feberboken, och som en naturlig följd 

likställs Aronson till stor del med sin huvudkaraktär. Att boken innehåller utdrag från 

författarnas autentiska brevkorrespondens bidrar till uppfattningen om Aronsons bok som 

närmast självbiografisk. Men är Feberboken så pass självbiografisk som tidigare forskning 

verkar mena?  

I samtliga arbeten om detta verk nämns författarens brevväxling med Lundkvist och dess 

potentiella autenticitet, men hur autentiskt detta material verkligen är och vilken betydelse 

detta utgör för det litterära verket är hittills outforskad mark. Att Aronson använde sig av 

pseudonym med samma namn som bokens jag-berättare när den först publicerades 1931 

förhöjer även den självbiografiska effekten: Mimmi (Palm) är såväl bokens kvinnliga 

subjekt som namnet på dess omslagspärmar. Spänningsfältet mellan verklighet och fiktion i 

Aronsons skapelse är, kan man hävda, påfallande komplext och förbryllande - och det är 

detta denna uppsats kommer att behandla.  

 

!  



!

! D!

Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att ifrågasätta Feberbokens status som självbiografiskt 

dokument och de tolkningar av verket som detta antagande givit upphov till. Genom att 

undersöka relationen mellan de fiktiva breven och den autentiska brevkorrespondens som 

delvis återgivits i verket söker denna uppsats att, i den mån det är möjligt, skapa en 

skiljelinje mellan karaktären Hugo och den verkliga person som brukar kallas för dennes 

förlaga. Att jämföra Mimmis brev med Aronsons vore att ställa en av författarens texter mot 

en annan: således ter det sig mest fruktbart att koncentera undersökningen till Lundkvists 

och Hugos brev. Vidare har uppsatsen förhoppningar om att leda fram till en ny förståelse 

för Feberbokens innehåll - en alternativ tolkning om man så vill. Aronsons brev till 

Lundkvist skiljer sig mycket litet från Mimmis brevutdrag i Feberboken, och i de citerade 

exemplen i denna uppsats är Mimmis brev närmast ordagrant överrensstämmande med sina 

förlagor.  

Uppsatsens övergripande frågeställning lyder följaktligen: I vilken utsträckning är det 

befogat att kalla Feberboken för en självbiografisk roman? För att besvara uppsatsens 

grundläggande frågeställning utgår undersökningen från följande problemformuleringar:  

1. Hur, och i vilken utsträckning, har författaren omarbetat de autentiska breven från 

Lundkvist i Feberboken?  

2. Vilka konsekvenser får detta för tolkningen av verket?  

Metod och material 

Analysens huvudsakliga del består av närläsning av Artur Lundkvists brev som finns 

bevarade från dennes brevkorrespondens med Stina Aronson, parallellt med Hugos 

brevfragment i Feberboken. Den autentiska brevkorrespondensen finns bevarad på Uppsala 

universitets handskriftsavdelning i Stina Aronsons samling.1 I undersökningen granskas 2:a 

utgåvan av Feberboken i 2:a upplagan från 2008. För att skapa en grundläggande förståelse 

av Aronsons förhållningssätt till begreppen verklighet och fiktion används framför allt 

biografin Lång väg hem – en bok om Stina Aronson (1968) av Margit Rasmusson, då den 

utgör det mest omfattande arbetet om Aronson samt refereras till av andra Aronsonforskare. 

Ett underlag för att skapa en skiljelinje mellan en författare och dennes fiktion utformas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 För att underlätta hänvisningar till Lundkvists brev har jag markerat dem enligt följande: ”L:brev:sida”, där 
första brevets första sida heter: L:1:1. 
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framför allt utifrån verket Litteratur och verklighetsförståelse – idémässiga aspekter av 

1900-talets litteratur2(1999), samt genom teologen Hjalmar Sundéns redogörelse för C G 

Jungs begrepp persona i Persona och anima. En tillämpning av C G Jungs psykologi på sex 

författare (1981). Vidare aspekter som är betydande för analysen presenteras under rubriken 

”Bakgrund”.  

   Den avslutande diskussionen kommer att rymma en dialog med tidigare 

litteraturforskare och deras förhållningssätt till Feberboken samt de tolkningar av verket som 

dessa förhållningssätt lett fram till. De litteraturforskare som främst kommer att komma till 

tals i denna uppsats är Caroline Graeske och Ebba Witt-Brattström. Deras relativt 

likasinnade analyser av Feberboken kan något förenklat sägas representera den under de 

senaste decennierna vedertagna läsningen av verket, eftersom Witt-Brattström författat 

bokens förord samt att bådas analyser används som kurslitteratur vid studerande av boken.3 

Graeske har tidigare läst igenom brevväxlingen mellan Aronson och Lundkvist, men har inte 

gjort detta parallellt med Feberboken utan i syfte att skapa en övergripande bild av Aronsons 

författarskap.  

Tidigare forskning  
När Feberboken publicerades 1931 blev mottagandet långt ifrån entusiastiskt. Boken 

klassificerades som en ”bekännelseroman” och kritikerna uttalade sig nästan uteslutande 

fördömande om Aronsons modernistiska projekt.4 De flesta analyser och kommentarer om 

verket finns därför att läsa i mer omfattande verk som i första hand behandlar andra romaner 

eller aspekter av Aronsons författarskap. Men genom nyutgåvan 2005 hamnade boken på 

nytt i strålkastarljuset och denna gång var mottagandet betydligt mer välkomnande. Bland de 

kandidatuppsatser som nyutgåvan gav upphov till har jag valt två att exemplifiera den 

vedertagna läsningen av Feberboken med: Min ros du är som en älskling, dina fåglar äro 

händer. Språk och verklighet i Stina Aronsons Feberboken och Martina Lowdens Allt av 

Mira Tegman, samt Att välja sig ett språk. Kampen om definitioner i Stina Aronsons 

Feberboken av Katja Sohlman.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Härefter refererad till som Litteratur och verklighetsförståelse. 
3 se även Petra Broomans, Jag vill vara mig själv. Stina Aronson (1892-1956), ett litteraturhistoriskt öde. 
Kvinnliga författare i svensk litteraturhistorieskrivning – en metalitteraturhistorisk studie (1999), s. 132.  
4 Caroline Graeske, Bortom ödelandet. En studie i Stina Aronsons författarskap (Stockholm/Stehag 2003), s. 
100, Jfr Broomans, s. 138.  
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Marianne Hörnström var Aronsonforskare och hade vid tiden för sin död 1993 påbörjat 

en doktorsavhandling som skulle bli den första om Aronson och hennes författarskap.5 

Hörnström fokuserar på språket i Aronsons författarskap och i analysen av Feberboken 

menar hon att Mimmi inte är så överväldigande förälskad i Hugo som hon kan framstå. 

Hörnström menar istället att Hugo är en inspiration för Mimmi, någon som lockar ut henne 

på skapandets väg.6 Hörnströms tolkning av Feberboken där fokus riktas mot språket och 

huvudkaraktärens personlighet kontrasterar mot Graeske och Witt-Brattströms analyser, som 

båda stödjer sig7 på den feministiska teoretiska bakgrund som presenteras i Susan Gubar och 

Sandra M. Gilberts No man’s land – The Place of the Woman Writer in the Twentieth 

Century (1988).8 Som titeln avslöjar ger boken ett historiskt perspektiv på kvinnligt 

skrivande under 1900-talet, och Gilbert och Gubar driver tesen att den skrivande kvinnan 

under seklets början blev medvetet motarbetad av sina manliga kollegor. Författarna menar 

att de manliga författarna med pennan som vapen försökte tvinga tillbaka kvinnan som 

”börjat skriva”9, och att modernismen utgjorde det litterära slagfältet mellan könen.10 Den 

manliga motreaktionen utgjorde inte bara ett tema för den litterära inriktningen utan 

möjligtvis även ”a motive for modernism”11 menar de, och anser primitivismen vara den 

ledande inriktningen. Gilbert och Gubars uppfattning om den modernistiska och 

primitivistiska mannens lömska motiv och medvetna strategier tydliggörs i passagen om 

författaren Max Beerbom, som de ansåg gick i bräschen för mansrörelsen: ”as the richness 

of the (male) modernist tradition attests, for many male writers Beerbohm’s futile rage 

became fertile rage, fueling the innovations of the avant garde in order to ward off the 

onslaughts of women”.12  

!"#$%&$%'()*'+,--./"#--%-"01%'#2#34%$"'#5'6$7$"7(&$2'
Caroline Graeske är doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och har skrivit 

avhandlingen Bortom ödelandet – en studie i Stina Aronsons författarskap (2003). Graeske 

anser hela Aronsons modernistiska produktion (1928-1931) vara medveten kritik riktad mot 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Birgitta Holm, ”Röster om Stina Aronson. 27 nov. 1994”, red. Martin Aagård och Birgitta Holm, Röster om 
Stina Aronson (Uppsala 1996), s. 2.  
6 Marianne Hörnström, Flyktlinjer. Aningar kring språket och kvinnan (Stockholm/Stehag 1994), s. 140.  
7 Ebba Witt-Brattström, förord till Feberboken. Stoffet till en roman. 2 upplagan 2008 (2005), s. 18. Jfr 
Graeske, s. 82.  
8 Boken är en fortsättning på den högt ansedda boken The Mad Woman in the Attic från år 1979. 
9 Sandra M. Gilbert och Susan Gubar, No mans land. The Place of the Woman Writer in the Twentieth Century, 
volume 1, the War of the Words, (New York 1988), 128 ff.  
10 Ibid., s. 146 ff.   
11 Ibid., s. 156. 
12 Ibid., s. 130 f. 
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ett patriarkalt samhälle där verken utgör undersökningar i litterär form i vilka ”mannens 

privilegium som tolkningsföreträdare ifrågasätts”,13 och där även Feberboken räknas in. 

Graeske belyser Feberboken i ett tidshistoriskt och feministiskt perspektiv och enligt henne 

är verket ett undersökande av ”kvinnans självförståelse och hennes möjligheter att göra sin 

röst hörd i ett mansdominerat samhälle”.14 Denna självrannsakan och samhällskritik hos 

huvudkaraktären börjar enligt Graeske genom en förälskelse i en man och den problematik 

det ger upphov till, och Graeske definierar Feberboken som en text ”djupt förbunden med 

det privata livet och ett kunskapssökande som manifesteras genom den begärande, lidande 

protesterande kroppen”.15  

Graeske menar att det är genuin kärlek och ett sexuellt begär till den manliga karaktären 

som är orsak till Mimmis feber,16 i motsats till Hörnström som anser febern härstamma ur en 

inre problematik och skaparlust. Passionen för Hugo är dock tvehövdad, menar Graeske: den 

gör henne sjuk samtidigt som den ger henne kraft att utforska sin egen identitet och 

sexualitet.17 ”[K]ärleken förlöser den litterära kreativiteten”18 skriver Graeske och närmar 

sig därigenom Hörnströms tolkning av febern som skapande kraft, även om de tillskriver 

febern olika diagnoser. Medan Hörnström menar att skapandet är ursprungskraften som ger 

upphov till det förälskade tillståndet där mannen blir ett verktyg, ser Graeske skapandet som 

snarare en bieffekt av kärleken: ”Passionen och lidelsen till Hugo ger berättarjaget Mimmi 

en intensiv skaparkraft”, och den ”blir därmed inte enbart [min kursiv] en negativ företeelse 

[…]”.19 I Graeskes analys är Mimmi en förälskad kvinna som utvecklar en kroppslig feber 

p.g.a. hennes motvilja att underordna sig mannen, något som omöjliggör uttryck för hennes 

kärlek.  

Ebba Witt-Brattström är professor i litteraturvetenskap och har författat förordet till 

nyutgåvan av Feberboken.20 Graeske och Witt-Brattström har samma förhållningssätt till 

verket men deras tolkningar skiljer sig något åt. Witt-Brattström är av uppfattningen att 

texten är ”mer sammansatt” än vad Graeske menar, då den ”opererar med parallella spår, 

dels metalitterärt genom dialogen med primitivismen, och dels kroppsretoriskt genom att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Graeske, s. 92. 
14 Graeske, s. 92 f.   
15 Ibid., s. 95. 
16 Ibid., s 93. 
17 Ibid. 
18 Ibid., s 99. 
19 Ibid., s. 97. 
20 Notera tre faktafel i förordet: Witt-Brattström har på s. 13 skrivit att Aronson är 32 år när hon skriver 
Feberboken då Aronson var 36 år. På s. 5 skriver hon att boken utkom hösten 1930 när det utkom 1931, samt 
att det finns 93 brev bevarade från korrespondensen, då det finns 95.  
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modigt skriva fram ett komplext kvinnligt begär”.21 Skillnaden mellan deras analyser har 

konstaterats av Witt-Brattström själv: 

Genom att självsvåldigt redigera Hugos brev och uttalanden lyckas Mimmi, inte som 
Graeske menar ”till slut erövra Hugos språk”, utan ännu bättre, förhålla sig mimetiskt 
parodierande till primitivismen [...].22  

 

Witt-Brattström har en mer radikal ståndpunkt än Graeske och hävdar att Aronson i 

Feberboken medvetet parodierat primitivismen och Lundkvist, som hon uttalat menar är 

Hugo. ”I medveten dialog med Lundkvists poesi dekonstruerar Aronson hans stelnade 

könsklichéer”23 skriver Witt-Brattström och anser Feberboken utgöra ett svar på författarnas 

relation. 

Bakgrund 
6$7$"7(&$2%',2-",8'
Feberboken är en drygt 100 sidor lång modernistisk produktion med fragmentarisk form. 

Det är komplicerat att redogöra för romanens handling då det i mångt och mycket är en 

tolkningsfråga, och vissa punkter bör därför redas ut innan en sammanfattning av intrigen 

kan följa.  

 Feberboken kallas oftast för en dagboksroman då huvudkaraktärens självanalyserande 

och livsfilosoferande berättarposition snarare verkar tilltala sig själv än en läsare, samt då 

texten ter sig som författad i stunden.24 Men vid närmare betraktelse märker läsaren att 

Mimmi tidigt i boken berättar att hon nyligen lämnat sin man,25 för att sedan halvvägs 

genom texten skriva: ”Mitt äktenskap: mycket bra. Varken lyckligt eller olyckligt, det bara 

förflyter.”(69) Boken följer alltså inte en strikt kronologisk ordning utan är en i efterhand 

sammanställd konstruktion av text och brevutdrag: om Feberboken är Mimmis dagbok har 

hon ändå redigerat den. Att Mimmi är medveten om att hon konstruerar en bok blir tydligt 

bl.a. mot bokens slut då Mimmi kommenterar hennes och Hugos brev: ”Jag har återgivit 

dem här, delvis, liksom hans egna.” (151)  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Witt-Brattström, s. 11 f.  
22 Ibid., s. 14. 
23 Ibid., s. 10.  
24 Flera analyser hävdar också att boken består av brev och dagboksmaterial, men någon bekräftelse på detta 
kan jag inte hitta. 
25 Stina Aronson, Feberboken. Stoffet till en roman (1930) 2a uppl. (Stockholm 2008), s. 29. Hädanefter sker 
referenser till huvudverket löpande i texten inom parentes.  
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Mimmi återger i Feberboken ett brev som hon berättar att hon aldrig sände till sin tänkta 

adressat, eftersom hon anser det vara ett ”lumpet brev. Falskhet, stegar av falskhet, ett 

eiffeltorn av falskhet”(48). Intressant är att just detta ”falska” brev innehåller passagen där 

hon berättar för Hugo om sitt påbörjade litterära projekt, en bok som hon kallar ”Stoff till en 

roman”. Mimmi skriver här att boken skulle bli hennes ”dagbok helt enkelt, en 

avklädningsscen enligt alla konstens regler”(48). Paradoxalt nog, eller måhända medvetet 

ironiskt, motsäger Mimmi sig själv då formuleringen ”enligt alla konstens regler” antyder 

just motsatsen av att det skulle vara en uppriktig dagbok. Mimmi visar att hon är medveten 

om konstens, alltså litteraturens, regler och knep och hur man bäst bör nyttja dem, och hon 

skapar således inte en avklädningsroman eller en dagbok utan har en agenda. “Stoff till en 

roman” är följaktligen en fiktiv skapelse även från berättarens sida, och effekten av 

berättandet i Feberboken skapar många lager och nivåer.  

 Bilden av Hugo är helt i händerna på Mimmi, då läsaren är oviss om vad i hans brev 

som hon väljer att utesluta. Det är således Mimmis subjektiva framställning av relationen 

som presenteras i Feberboken. Aronson förflyttar genom en introvert jag-berättare intrigen 

från det yttre till det inre skeendet hos sin huvudkaraktär, som primärt formulerar sina tankar 

och känslor. Att redogöra för tematiken innebär således till stor del att redogöra för Mimmis 

inre process, men detta försvåras då hon använder ett stort mått av liknelser, poetiska 

formuleringar och, framför allt, ironi. En påfallande portion av ”mellan-raderna-läsning” 

krävs, som beroende på läsare kan resultera i vitt skilda tolkningar. Med denna problematik i 

åtanke följer en, i den mån det är möjligt, beskrivning av bokens tematik: 

 Huvudkaraktären är Mimmi, en 32-årig gift författare som får upp ögonen för den 

betydligt yngre poeten Hugo L. genom dennes diktsamling och inleder en 

brevkorrespondens. När boken tar vid har Mimmi och Hugo brevväxlat under en tid och 

huvudkaraktären beskriver sin problematik med orden ”jag älskar honom, han älskar en 

annan” (24), men det står oklart om detta är författat före eller efter deras slutgiltiga 

uppbrott. Efter några sidors introduktion till Mimmis ångestladdade tillstånd följer deras 

berättelse i dagboksliknande form, inledd av Mimmi med ordet ”Upptakten. ” (28) Liknande 

formuleringar, som exempelvis ” [i]ntrigen började spira i somras” (29) tyder på att Mimmi 

har en distans till förhållandet och tänker på det i banorna av fiktion. Funderingar över 

litteraturen, livet, språket samt relationen till och längtan efter Hugo fyller boksidorna, men 

framför allt formulerar huvudkaraktären hur hon själv påverkas av mannen - intresset 

ständigt riktat mot sin egen person. Genom brevutdragen framträder Hugo distanserad till 

Mimmi och själv uppfattar hon honom som ointresserad och nedsättande. Mimmi ger 
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uttryck för att dyrka såväl som objektifiera honom. Händelser beskrivs varken utförligt eller 

befästs med större vikt. Mimmi lever ihop med sin man, brevväxlar med Hugo och åker så 

småningom på en vistelse till det litterära centrat Paris där han befinner sig för att skriva. 

Exakt vad som utspelas dem emellan förblir okänt, utöver att kärleksrelationen aldrig 

fullbordas fysiskt. Boken avslutas efter ett möte i Stockholm som Mimmi anser misslyckat, 

samt i och med Hugos returnering av hennes brev.   

9%-$"':",%-,2#';2<$"%%(2='>-,2#';"(2%(2='?,11,'@#31'()*'>#"#'>#2<''

Stina Aronsons uppväxt och privata person behandlas med stor vikt i samtliga större 

analyser av hennes texter som detta uppsatsarbete använt sig av, då de anses ha stor 

betydelse för hennes litterära skapelser26– huvudsakligen p.g.a. författarens frekventa 

nyttjande av biografiskt stoff i sina litterära verk. En förståelse av Stina Aronson som 

författare ter sig därför väsentlig för en analys av Feberboken.  

   Det är ett komplext människoporträtt som träder fram i Margit Rasmussons Lång väg 

hem – en bok om Stina Aronson. Rasmusson skildrar en författare som genomgående i livet 

brottades med en själslig ambivalens som hade sitt ursprung i den oroliga uppväxten, där en 

längtan till en annan tillvaro än den upplevda verkligheten ständigt var närvarande. 

Rasmussons framställning av Aronson används flitigt av andra litteraturforskare, som 

exempelvis Petra Broomans och Caroline Graeske. 

   Stina Aronson föddes som Ester Kristina Andersson 1892 i Stockholm som andra 

barnet i en utomäktenskaplig förbindelse mellan två närmast medellösa unga människor.27 

Ester Kristina blev tidigt placerad i fosterhem hos ett par som hon enligt egen utsago fick 

”sju lyckliga år” hos, men fick dock mycket ung lämna det trygga fosterhemmet för att 

återvända till sin biologiska mor och syster då fosterfadern häktades för dråp. Fattigdomen i 

hemmet, skam över att vara en s.k. ”oäkting”,28 rivaliteten med sin syster om moderns 

gunst29 och det brutala uppbrottet med dem som hon trott varit hennes föräldrar anses vara 

viktiga aspekter för förståelse av Aronsons utveckling och författarskap. Rasmusson menar 

att Aronsons skrivande kom att präglas av denna osäkerhet, rotlöshet och rädsla för att bli 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 se Broomans, s. 119.  
27 Margit Rasmusson, Lång väg hem – en bok om Stina Aronson (Stockholm 1986), s. 9. 
28 Ibid., s. 17.  
29 Ibid., s. 19.  
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lämnad30 och även Broomans menar att författarens barndomstrauman kom att utgöra ”en 

röd tråd i hela hennes författarskap”.31  

Aronson anammade enligt Rasmusson sin mors konventionella drag, och menar att dessa 

moraliska principer gav upphov till det distanserade och avvaktande förhållningssätt till 

omvärlden som Aronson intog och som kan igenkännas i hennes litterära gestalter.32 

Författaren kunde enligt Rasmusson vara ”starkt förälskad, smeksam, självsvåldig och 

lockande men blev besinningslöst skrämd av ömhetsbetygelser, som såg ut att kunna leda till 

alltför stor intimitet”,33 och Rasmusson påvisar genomgående och övertygande i biografin 

hur Aronsons humör skiftat i närmast bipolära tendenser.34 Hur denna kluvenhet 

manifesterades i författarens litterära kreationer berörs av Aronsons nära vän Carl-Erik af 

Geijerstam under ett Stina Aronson-seminarium 1994. Geijerstam bekräftar författarens inre 

ambivalens men poängterar samtidigt skrivandets läkande process och menar att 

”[s]krivandet betydde att något splittrat blev helt även hos henne själv”.35  

Rasmusson är noga med att poängtera vikten av att inte inskriva Aronson i rollen som 

sanningssägare och menar att man ”[…]får akta sig för att ur hennes brev och uttalanden 

läsa ut alltför mycket. I brev, avsända med kanske några få timmars mellanrum, finner man 

uttryck för förtvivlan och övermod, bottenlös osäkerhet och trygghet, självförebråelser och 

oresonlig självhävdelse”.36 Ett talande exempel på Aronsons omskrivande natur är hur hon 

beskrev ett brev från fadern som hon råkat komma över som barn, och som mycket förkortat 

lyder:  

 
Lisa [systern, min anm.] har jag alltid tyckt om, men nu tog hon mig med storm. Jag såg 
en hel himmel i dessa underfulla ögon […] en solig, varm och ljus himmel som smälte 
mitt hjärta som vax och gjorde mig glad. – Äfven lilla Ester gjorde ett godt intryck. Men 
hennes stora, kloka ögon syntes snarare skåda in i en annan verld. Det låg någonting 
allvarligt vemodsfullt öfver hennes drag.37  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Ibid., s. 13.  
31 Petra Broomans, “Sången om Passålke. Stina Aronsons litterära provinsialism”, red. Martin Aagård och 
Birgitta Holm, Röster om Stina Aronson (Uppsala 1996), s. 38.  
32 Rasmusson, s. 21. 
33 Ibid., 26 f.  
34 Ibid., s. 20.  
35 Carl Erik af Geijerstam, ”Stina Aronson”, red. Martin Aagård och Birgitta Holm, Röster om Stina Aronson 
(Uppsala 1996), s. 6. 
36 Rasmusson, s. 49, Jfr s. 62, Jfr s. 46. 
37 Ibid., s. 23 f.  
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Medan systern beskrivs i kärleksfulla, närmast lyriska ordalag blir Aronson betraktad på en 

armlängds avstånd. När Aronson senare i livet reciterar faderns meningar för en vän är det 

med orden: ”Det hade varit bäst, om hon aldrig varit född”.38 Kanske överdrev Aronson 

medvetet sin berättelse, kanske var det så hon mindes det – i vilket fall ger detta ett utmärkt 

exempel på hur Aronson förefaller tendera att skriva om den verkliga historien och dess 

händelseförlopp. ”När hon sitter vid skrivbordet, löper hennes fantasi lätt iväg med henne, 

stämningar övermannar henne och bilderna hon trollar fram blir mera livfulla än 

verklighetstrogna”39 skriver Rasmusson och syftar inte som man kan tro på Aronsons 

litterära verk, utan på författarens brev till släkt och vänner. Kanske var även försändelser en 

form av litteratur för Aronson. Obestridligt är i vilket fall att hennes brev är fyllda av 

poetiska formuleringar och sällan skildrar verkligheten så som den ter sig för blotta ögat.  

Ester Kristina blev sedan Stina då hon ansåg det ursprungliga namnet vara för 

högtidligt,40 och i den litterära världen laborerade Aronson med ytterligare två namn: 

Mimmi Palm och Sara Sand. Mimmi Palm användes uteslutande i Feberboken, då både som 

pseudonym till och huvudkaraktär i Feberboken. Sara Sand däremot var Aronsons 

pseudonym för alla de övriga verk som kom att inräknas i hennes modernistiska period, åren 

1928 till och med 1931. Nog skulle dessa två pseudonymer kunna avfärdas som föga mer än 

påhittade författarpersonligheter, men Sara Sand var mer historiskt förankrad än så. Det är 

med detta namn Aronson under denna period undertecknar sina försändelser, och inte ens i 

de mest kärleksfulla brev från Artur Lundkvist används Aronsons riktiga namn, utan de 

inleds ”Käraste Sara”. Sara Sand har således lyckat manifestera sig i den reella världen, och 

att Aronson inte drog några tydliga gränser mellan verklighet och fiktion blir tydligt då hon 

låter Lundkvist korrespondera med sin pseudonym.   

;"(2%(2%'"(33'%(1'A0"A#--#"$'B'3,--$"#-C"$2',28$2'#57,3<'#5'
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”Verklighet och dikt är inte orsak och följd. Det är hjärnans felslut för att hon har 

bråttom.”41 

     Stina Aronson, 1950 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Ibid., s. 24.  
39 Rasmusson, s. 26.  
40 Ibid., s. 43.  
41 Stina Aronson, ”I begynnelsen var ordet”, red. Magnus Halldin m.fl. Samfundet de nios litterära kalender 
2009 (Stockholm 2009), s. 13.   
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De flesta litteraturvetare är nog väl bekanta med företeelsen att förväxla jagberättarens 

röst med författarens. I synnerhet om författaren använder sig av referenser till sitt eget liv 

kan frestelsen vara stor att läsa ett litterärt verk självbiografiskt. Men även den text som 

förefaller spontant konstruerad är av författaren överlagd. 

Psykoanalytikern och författaren C G Jung, förmodligen mest känd för sina arketyper, 

menade att det i alla människors omedvetna finns en persona, ett människans försvar mot 

omvärlden. Begreppet persona beskrivs i Sundéns Persona och anima som ”ett invecklat 

system av relationer mellan det individuella medvetandet och samhället, ett slags 

välbehövlig mask som å ena sidan är avsedd att göra ett bestämt intryck på omgivningen, å 

andra sidan att dölja individens verkliga väsen”.42 En mask, eller ett alter ego om man så 

vill, som anpassar sig efter människors förväntningar och bevarar individens integritet. ”Inte 

minst då det gäller författare är det viktigt att skilja mellan persona och vad som döljer sig 

bakom masken. En diktad gestalt kan vara en persona, men en författares persona ter sig i 

vissa fall mycket tydligt som en skapelse av den kritik för vilken författaren i fråga blivit 

utsatt.”43 skriver Sundén. Vidare förklarar Sundén att Jaget - det medvetna hos människan - 

ofta vid någon tidpunkt blir densamma som personan, men det omedvetna Självet forcerar 

då Jaget att förändra sin hållning.44 Denna forcering från det omedvetna sker för att skilja 

Jaget från personan och hindra dem att sammansmälta, och manifesteras i omedvetna 

förskjutningar hos personan i förhållande till Jaget och Självet. I exemplet av en författare 

uppenbaras förskjutningarna mellan personan och författarens biografi. I Feberbokens fall, 

ett litterärt verk som utan svårigheter kan läsas som självbiografiskt, kan sådana 

förskjutningar åskådliggöras i en åldersskillnad på fyra år samt att berättaren i motsats till 

författaren avslutat sitt äktenskap. Detaljer som för läsaren verkar sakna funktion kan alltså 

skilja författarens Jag från dennes persona.  

Relationen mellan verklighet och fiktion i litteraturen diskuteras i en samling av 

litteraturvetares bidrag betitlad Litteratur och verklighetsförståelse, där redaktörerna 

inledningsvis behandlar och poängterar vikten att skilja författaren från dennes verk. 

”[U]nder inga omständigheter får man oreflekterat jämställa den verklighetsförståelse som 

kan utläsas ur verket med författarens privata åsikter”,45 skriver Pettersson, Pettersson och 
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42 Hjalmar Sundén, Persona och anima. En tillämpning av C G Jungs psykologi på sex författare (Stockholm 
1981), s. 21. 
43 Ibid.  
44 Ibid.  
45 Anders Pettersson, Torsten Pettersson och Anders Tyrberg, ”Litteratur som ett perspektiv på verkligheten. 
En introduktion till temat och till antologin”, Litteratur och verklighetsförståelse. Idémässiga aspekter av 
1900-talets litteratur (Umeå 1999), s. 11. 
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Tyrberg och menar att det perspektiv en författare presenterar i ett litterärt verk aldrig är att 

läsa som ett direkt uttryck för författarens person eller uppfattning, utan är ett medvetet val i 

skapandet av litteratur. Författaren förser istället läsaren med stoff att själv bearbeta och 

skapa en egen uppfattning om, menar redaktörerna och hävdar således läsarens oumbärliga 

roll i formandet av en litterärt framställd verklighetsuppfattning.46 ”[L]itteraturen i 

förhållande till verkligheten tillhandahåller modeller, alternativ, tankeexperiment, som kan 

vara stimulerande utan att – och delvis därför att – ingen, inte ens författaren, helt behöver 

ställa sig bakom dem.”47   

Om litteratur som befinner sig i gränslandet mellan självbiografi och fiktion skriver bl.a. 

Inger Littberger i sin analys av Ulla Isakssons Boken om E. Denna analys av spänningsfältet 

mellan fiktion och verklighet i ett litterärt verk är särdeles intressant då det finns många 

likheter mellan denna roman och Feberboken. Liksom Hugo av Mimmi ofta kallas H 

används initial i Boken om E för att beteckna mannen,48 och även Isakssons bok ansågs 

svårdefinierad och blev av recensenterna kallad dagbok, dagboksroman, sjukjournal, 

bekännelsebok och passionsdrama.49 Isaksson använder i Boken om E både ett mer 

omaskerat och mer kvantitativt självbiografiskt material än vad Aronson gör i Feberboken, 

och Littberger menar att läsaren står inför valet att läsa boken på tre sätt: en 

informationsinriktad läsning med fokus på det biografiska, en estetisk läsning, eller en 

kombination av de båda, och menar att det senare alternativet är det mest gynnsamma.50 

Anledningen till att Littberger vill framhålla en estetisk läsning trots de tydliga 

självbiografiska elementen i texten är att hon anser den vara författad i syfte att förmedla en 

existentiell erfarenhet till läsaren snarare än en redogörelse för ett enskilt öde.  

Att man inte bör avskriva en estetisk läsning även om boken indikerar att den är 

självbiografisk skriver också Christina Angelfors som behandlar Simone de Beauvoirs 

självbiografi, och driver tesen att författaren misslyckats med att genomföra en sådan.51 Den 

tänkta självbiografin blev istället litteratur/fiktion menar Angelfors och får stöd från bl.a. 

litteraturvetarna Deirdre Bair och Toril Moi, som anser Beauvoir vara oförmögen att stiga ur 

sin roll som författare. Beauvoir själv hävdar att hon skriver ”sanning”, men Bair skiljer på 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Ibid., s. 10. 
47 Pettersson, Pettersson och Tyrberg, s. 10.  
48 Inger Littberger, ”Dikt och bikt: om fiktion och verklighet i Ulla Isakssons Boken om E”, Litteratur och 
verklighetsförståelse (Umeå 1999), s. 209.  
49 Ibid., s. 207. 
50 Ibid., Jfr s. 210.  
51 Christina Angelfors, ”Att läsa självbiografi som fiktion: problem och frågeställningar med utgångspunkt i 
Simone de Beauvoirs Mémoires d’une jeune fille rangée”, Litteratur och verklighetsförståelse (Umeå 1999), s. 
224.  
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”la vraie vie” och ”la vie reconstituée”,52 d.v.s. ”det verkliga livet” och ”det rekonstruerade 

livet” och menar att det är en omöjlighet, synnerligen för en erfaren författare, att förhålla 

sig trogen verkligheten vid skapandet av text. Toril Moi finner mycket biografiskt 

överensstämmande material i Beauvoirs litterära kreationer, men drar slutsatsen att det 

”metodologiskt inte finns någon anledning att privilegiera vissa (fakta)dokument som 

varande mer ”sanna” än fiktionstexterna”.53 Beauvoir var ”splittrad mellan sitt eget jag och 

en oförstående omvärld”54 skriver Angelfors och menar att Beauvoir såg fiktionen, d.v.s. 

litteraturen, som en bättre arena för identifikation och att det därför låg nära till hands att 

överföra ”sin egen verklighet till fiktionsplanet”55 och omvandla sig själv till en litterär 

gestalt (vilket Beauvoir också själv konstaterar).56 Att Beauvoir skapat vad Jung benämnde 

som persona verkar inte långsökt. Angelfors avslutar sin analys genom att framhålla en 

fokusering på vad det gestaltade föreställer, framför en definition av vad i texten som är 

biografiskt "sant" och inte. Såväl Littbergers som Angelfors analys resulterar således i en 

rekommendation av en i första hand estetisk läsning.   

Aronsons brukande av en pseudonym med samma namn som jagberättaren samt de 

många biografiska element som Feberboken innehåller förhöjer intrycket att boken är 

självbiografisk. Men trots att dessa faktorer inte ter sig tillräckliga för att läsa Feberboken 

som en självbiografisk text, verkar man på många håll skatta verket som främst 

självbiografiskt värdefullt. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria (1996) heter det att Lundkvist 

”står modell för den älskade poeten Hugo i Feberboken och också i mer omvandlad form 

[min kursiv] för älskaren i Syskonbädd”,57 och formuleringen skvallrar om uppfattningen att 

Hugo är ett icke omvandlat porträtt av Lundkvist. Aronsons bok har vidare kallats för 

självbiografisk roman58 och Witt-Brattström skriver i förordet att Feberboken 

”mytologiserar Artur Lundkvist som den allt löjligare Hugo”.59 Fenomenet att utgå från 

Feberboken som ett självbiografiskt dokument blir kanske mest påtagligt i de 

kandidatuppsatser som behandlar Feberboken, där det exempelvis kan heta: ”Dagboken 

behandlar tiden för Aronsons tillfälliga och självförbrännande kärleksrelation till Arthur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Ibid. 
53 Angelfors, s. 224.   
54 Ibid., s. 226. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Marianne Hörnström, ”Hon ville treva varsamt, jag slå fast med bevis. Om Stina Aronson”, red. Elisabeth 
Møller Jensen m.fl. Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Band 3. (Höganäs 1996), s. 545.   
58 Broomans, s. 131. 
59 Witt-Brattström, s. 19. 
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Lundqvist [sic], i boken kallad Hugo.”60, eller att det Mimmi menar när hon säger att hon 

tror att hon måste dö för att ”ge ut den här boken”(93) är att ”[f]iktionen kommer att ge vika 

för biografin och verkligheten blottas”.61 Här råder uppfattningen att det ligger en obestridlig 

verklighet bakom Feberboken och att Mimmi är en förklädd Aronson, liksom Lundkvist 

endast blir ”kallad Hugo”. Inte att förglömma är att uppsatsförfattare formar sina 

uppfattningar om Feberboken och dess karaktärer utifrån de undersökningar som gjorts på 

högre nivå och, säkerligen, genom bokens förord. I förordet och i de ovan citerade 

uppsatserna heter det att Aronson vid tidpunkten för skapandet av Feberboken var 32 år 

gammal, trots att hon egentligen var fyra år äldre.62 Att det är föreställningen om Mimmi 

och Aronson som synonyma som föreligger denna felaktiga slutsats om författarens ålder 

verkar högst sannolikt. När Mimmi talar, uppfattar läsaren det som Aronsons röst: ”Ålder 32 

år, längd 168 cm., vikt 59 kg., särskilda kännetecken: kaffemissbruk.”(47) Men att den 

fiktiva texten skulle vara ett uttryck för författarens verklighetsupplevelse motsägs även av 

Mimmi, som kommenterar sin (och därmed även Aronsons) yrkesverksamhet med orden: 

”Att vara konstnär är bara att ha ett ovanligt stort mått av oskuld så att man kan ljuga sant.” 

(111)  
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Vid tiden för sin korrespondens med Aronson var Artur Lundkvist 22 år gammal. Han hade 

nyligen publicerat sin första diktsamling Glöd (1928)63 och etablerade sig snabbt som 

lovande poet i täten för modernismens inriktning primitivism. Om sin relation med Stina 

Aronson skriver Lundkvist i sin självbiografi: ”Jag fann snart att hon var en egenartad, djupt 

begåvad och lidelsefull människa. Hon väckte min beundran och respekt, hon förenade 

ursprunglighet och förfining, hon hade mycket att ge mig i min fortskridande 

självuppfostran”, och ”[v]ad som framförallt förenade oss, utöver den personliga sympatin, 

var tankeutbytet och intresset för avancerade litterära, konstnärliga och psykologiska 

företeelser”.64  

!  
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60 Mira Tegman, Min ros du är som en älskling, dina fåglar äro händer. Språk och verklighet i Stina Aronsons 
Feberboken och Martina Lowdens Allt. Kandidatuppsats i litteraturvetenskap, Södertörns högskola. 
(Stockholm 2009), s. 5.  
61 Katja Sohlman, Att välja sig ett språk. Kampen om definitioner i Stina Aronsons Feberboken. 
Kandidatuppsats i litteraturvetenskap (Stockholms Universitet 2011), s. 6.   
62 Felaktiga slutsatser som baseras på uppfattningen om Mimmis och Aronsons synonyma ålder: Sohlman, s. 
5., Jfr Tegman, s. 26. 
63 Graeske, s. 72-76.  
64 Artur Lundkvist, Självporträtt av en drömmare med öppna ögon (Stockholm 1966), s. 76 f.  
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Analys av relationen mellan de autentiska och fiktiva 
breven 
Det är ett fragment av Stina Aronsons och Artur Lundkvists relation som gestaltas i 

Feberboken, eller möjligtvis ett alternativ till den. Den bild som ges av Mimmis och Hugos 

korrespondens och förhållande överensstämmer inte med författarnas motsvarande, och 

karaktären Hugo framstår som en schablonbild av Lundkvist. Då Hugos brevutdrag är 

konstruerade av Lundkvists meningar kan Feberboken ses som en selektiv läsning av den 

verkliga korrespondensen. 

När Aronson bett Lundkvist att sända tillbaka hennes brev i syftet att använda dem till 

litteratur och Lundkvist svarar: ”Jag fiskade redan i dag upp dina brev [s]å kan du börja 

arbeta med dem när du önskar”,65 blir Mimmi nedslagen av Hugos returnering av breven 

som hon konstaterar är ”räknade i en fördömt noggrann följd.”(151) Långt innan resan till 

Paris som kan sägas intensifierade deras relation skriver Lundkvist: ”[o]ch du skriver en 

dagbok som absolut kräver självmord som slutvinjett”.66 Aronson hade således redan innan 

deras relation fördjupades en idé om slutet på, och naturen av, hennes litterära dagbok: hon 

är medveten om att hennes karaktär ”måste dö för att kunna ge ut den här boken” (93) - 

oberoende av vad som skulle komma att utspelas i verkligheten.  

Efter mötet i Stockholm som markerade slutet på Aronsons och Lundkvists intensiva 

kontakt skriver Lundkvist: ”Jag längtar efter dig, efter att träffa dig. [---] Arbeta, arbeta, min 

kära. Din och min historia? Kan det bli en Sara Sand-roman. Gärna det då. Och för min skull 

behöver du inte ha bekymmer om anonymiteten. Och tag med vad du vill av mina brev och 

verser, naturligtvis”.67 Det abrupta slut som Mimmi och Hugo får genom Stockholmsmötet 

speglar alltså inte den verkliga relationens uppbrott. Lundkvist läste Aronsons utkast medan 

hon skapade Feberboken, och om detta skriver han: ”Och ditt brev, rättare: dina brev. 

Naturligtvis är de där ideerna du slåss med rätt riktade. Du skall vända på dem lite, se olika 

sidor av dem. Och vidare: göra dikt av dem, poesi, svänga om dem till grönska […] Tack för 

anteckningarna, som jag tittat på och inte bryr mig om att säga något särskilt om, bara: 
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65 Artur Lundkvists brev till Stina Aronson daterat "Stockholm den 10 juli 30." av mig märkt L:44:1, Carolina 
Rediviva Handskriftsavdelningen, Stina Aronsons samling. Hädanefter refereras det till Lundkvists brev endast 
enligt formeln "L:brev:sida".  
66 L:27:1 
67 L:45:1 
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fortsätt.”68 Lundkvist uppmanar Aronson att skapa ”en bra historia” av deras gemensamma 

förflutna, och ser inga problem i att inspirera till karaktären Hugo.  

Den verkliga brevkorrespondens som föreligger denna analys är en skriftlig dialog 

mellan två professionella textproducenter, eller som Mimmi definierar sin och Hugos roll 

som författare: ”ordtränade individer med förhandskunskap”(150). De relativt etablerade 

former för brevskrivning som finns beträffande formuleringar, stilnivåer, tilltal etc. skiljer 

sig från författares förhållningssätt till det skrivna ordet. Detta bör tas i beaktande då den 

poetiska tonen i breven mellan Lundkvist och Aronson inte sällan ger dem intrycket av att 

vara litteratur snarare än försändelser och då de inte använder sig av dessa ”brevformer”. 

Lundkvist kommenterar även detta i ett brev till Aronson: ”Dina brev: vackra. Jag kan inte 

låta bli att även uppfatta dem estetiskt. De är litteratur – nej: poesi, dikt.”69 Ytterligare en 

aspekt att ha i åtanke är det bortfall som sker när pennan skapar dialogen. Tonlägen, 

betoningar och för en utomstående läsare även brevförfattarnas förhållande går om intet. 

Ironi och uttryck för självdistans är två viktiga faktorer som till stor del går förlorade i skrift. 

En varsam attityd är därför väsentlig då det med största sannolikhet i någon mening går att 

finna stöd för vad man än söker bevisa, och lösrycka citat är därför inte att anse tillräckliga 

som bevis.   

För att besvara frågan hur Aronson omarbetat Lundkvists brev krävs en jämförande 

studie mellan verk och förlaga. Då regelrätta omskrivningar av Lundkvists meningar endast 

förekommer i obetydlig grad, fokuserar denna analys istället huvudsakligen på vad Aronson 

valt att inte överföra när hon skapade Hugos brevutdrag. Samband och tendenser i det 

utelämnade brevmaterialet får utgöra stöd för hur Aronson omarbetat Lundkvists brev. Att 

skissera ett övergripande schema över allt material i Feberboken som kan spåras till 

Lundkvists brev vore komplext och tidskrävande, då det rör sig om 56 brev70 ur vilka 

lösryckta meningar finns spridda i boken. Med hänsyn till uppsatsens omfång har jag därför 

valt att avgränsa den komparativa analysen till Hugos längre brevutdrag som är tydligt 

daterade eller på annat sätt avskilda från resten av texten, och därigenom tacksamt 

igenkännbara för jämförelse med Lundkvists brev.  

Korrespondensen mellan Lundkvist och Aronson inleddes 1929 och består av 95 brev, 

de flesta två till tre sidor långa. Från det att Lundkvist besvarade Aronsons första brev 17:e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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69 L:36:1  
70 Enligt handskriftsavdelningen ingår ytterligare ett brev, men detta har jag inte medtagit då det är ett odaterat, 
fem rader långt meddelande innehållande huvudsakligen kontaktuppgifter.  
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juni 1929 till och med den 10:e juli 193071 skriver de till varandra med endast några dagars 

mellanrum, men efter detta datum avstannar brevväxlingen betydligt. Lundkvist sänder 

Aronson endast två brev samma år,72 och vidare följer endast korta, sporadiska försändelser i 

båda riktningar under åren 1936-1943. Ur Lundkvists brev går att utläsa att de möttes i 

Stockholm någon gång mellan 3:e och 10:e juli 1930, och att detta markerade slutet för 

deras intensiva relation. Den professionella och smått distanserade ton som till en början 

brukas av båda parter byts tidigare ut hos Aronson mot en mer personlig, intensiv ton, men 

efter att de har träffats i verkligen är även Lundkvists brevsidor fyllda av uppskattning och 

ömhet. I korrespondensen författarna emellan diskuteras litteratur, deras respektive 

kreationer för tillfället, funderingar om livet, kärlek, konst, människan, erotik och 

problematiken som en relation över brev medför. Inte sällan får Aronsons brev en 

anklagande ton och hon förebrår Lundkvist för att inte skriva till henne oftare, något som 

enligt brevdateringarna kan anses vara obefogat och som han i sin tur visar både oförståelse 

och slutligen även irritation inför. Dialogen pendlar från båda adressater mellan passionerad 

ömhet till misstänksamhet och irritation, om än i mer tvära kast från Aronsons sida.  

:(1E#"#-,5'7"$5#2#34%'
Genomgående skillnader mellan breven författade av Lundkvist och de brevstycken 

Aronson presenterar i Feberboken är att vissa ortnamn, personnamn och datum är 

utelämnade i det litterära verket. Förlaget Bonniers heter endast ”Förlaget” och 

pengasummor nämns som ”så och så många kronor”. Sammanfattningsvis är det referenser 

till den yttre världen som sållats bort, men det är en selektiv utsuddning. Vissa poeter och 

författare nämns vid namn, liksom några tidningar och orter. Något samband är svårt att 

urskilja. Vidare har felstavningar i Lundkvists brev blivit rättade under Aronsons penna och 

hon har även utfört små ändringar som skapar ett mer välformulerat intryck och en mer 

läsvänlig text, men oftast rör det sig om små justeringar som att exempelvis ändra på en 

ordföljd.73 Hugos första brevutdrag är ordagrant överensstämmande med ett av Lundkvists 

brev, om än förkortat. De uteslutna styckena är av vardagligt, trivialt innehåll, och hittills 

skulle en biografisk tolkning av Feberboken alltså inte te sig felaktig. Men följer man 

Feberbokens utveckling kronologiskt ser man hur Aronson succesivt frigör sig från de 

historiska förlagorna allt eftersom texten fortskrider. Hon ändrar mycket sällan på ord, men 
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71 L:44 f.  
72 L: 45 och L:46  
73 Exempelvis ersätter Aronson Lundkvists formulering ”Ditt huvud är fortfarande sjukt” i brevet L:22:3 med 
”Ditt huvud är fortfarande inte bra” (77).  
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klipper meningar och textstycken från vitt skilda brev och sammanfogar dem, vilket skapar 

en förvrängning av originalen.  

En tendens att utelämna i synnerhet Lundkvists resonemang angående Aronsons 

beteende och deras förhållande till varandra kan utläsas. Passager i Lundkvists brev där han 

konversationsvilligt berör deras relation har helt utelämnats i det litterära verket, där Hugos 

brev ger uttryck för en närmast aggressiv, icke dialogvillig inställning. Mimmi återger ett 

brevutdrag som hon sänt till Hugo där hon bedyrar sin kärlek till honom: ”Jag älskar dig 

med mitt väsen, med det som ingenting kan lära, med min upprinnelse. Jag älskar dig, jag 

lever dig”(86). Svaret från Hugo är minst sagt kyligt och lyder i sin helhet:  

låt oss misstro detta som du kallar kärlek, låt oss misstro det lite, låt oss inte försjunka i 
något allt för blått romantiskt. Jag har fått något slags outrotlig misstro mot vissa ord, 
vissa begrepp; gud, älska, kärlek bland annat. Kanske därför att de alltid borde gälla 
stora höga ting, medan de tvärtom blivit nedsölade i vardagsplotter och lågheter. Det är 
väl ett slags förvänd satanisk idealism hos mig det där. Emellertid: jag undviker dessa 
ord: gud och kärlek, jag ersätter dem inom mig själv med tystnad, stor ofläckad 
tystnad…Regn igen idag. Man ville ha en kvinnas bröst att värma sina händer hos (bröst 
i pluralis). (87) 
 

Detta stycke överensstämmer ordagrant med ett av Lundkvists brev, utan några som helst 

omskrivningar från Aronsons sida. Däremot presenterar hon stycket i en annan kontext 

vilket ger det ursprungliga yttrandet en annorlunda framtoning. Hugos brev ovan ger inget 

uttryck för att bekräfta Mimmis känslor - snarare pratar han bort dem. Lundkvist inleder det 

autentiska brevet med en passus som ökar förståelsen för hans misstro av Aronsons känslor 

och som även ger en vänligare ton:  

Käraste. [---] Alla dessa ”älskade” som brinner på dina brevsidor, visst tycker jag om 
dem, men – om jag skall försöka förklara det - jag har liksom en känsla av att inte ha 
gjort skäl för dem, att de inte gäller mig egentligen utan en drömgestalt som du 
förväxlat med mig. Känner du mig? Nej, det kan du inte göra, jag känner mig rätt 
dåligt själv kanske. Om du kommer hit och vi verkligen får vara tillsammans, komma 
nära varandra, då skall du få säga om jag var den du trodde eller ej. Du skall veta att 
jag även har kalla sidor i mitt väsen, fruktansvärt iskalla, okänsliga, döda regioner: jag 
hatar dem […]74 

 

Lundkvist vill bemöta Aronsons känslor och göra sig förstådd medan Hugo framstår som 

ointresserad av en ömsesidig förståelse. Aronson utelämnar även ett stycke där Lundkvist 
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närmast pedagogiskt bemöter Aronsons fråga om han älskar henne, och även ifrågasätter hur 

ett sådant kärleksförhållande skulle kunna realiseras:   

 
Du frågar om jag älskar dig. Du har rättighet att fordra svar. Men frågar du inte för 
tidigt? Har jag varit i tillfälle ännu att börja älska dig – eftersom detta för mig är 
förbundet med konkreta ting? Du lockar mig, jag vill lära känna dig, verkligt, riktigt 
på djupet, jag anar värden och rikedomar i dig som jag vill röva åt mig – 
Om vi nu verkligen finner vägen till varandra – hur tänker du dig saken sen? Skall vi 
realisera oss i denna materiens värld, eller skall det stanna vid ett känslornas, 
tankarnas, ordens reflexspel?75 

 

Lundkvist tvivlar på att Aronson verkligen känner så starkt för honom som hon ger uttryck 

för i breven och undrar om han inte är en ”skuggbild skapad av hennes behov att älska”,76 en 

flykt från vardagen som aldrig kommer att utmynna i en verklig förbindelse. Att Aronson är 

gift tillför naturligtvis kraft till hans argument. Hugos brev rymmer inget av den skepsis som 

Lundkvist ger uttryck för vilket skapar en skiljelinje mellan männen: Hugo verkar närmast 

ointresserad av Mimmis kärlek medan Lundkvist visar tecken på det motsatta, samtidigt som 

han ifrågasätter Aronsons kärlek på vad som kan anses vara rimliga grunder: endast en 

handfull möten föregår detta brev. 77 Men även efter deras möte i Paris tvivlar Lundkvist på 

de passionerade kärleksförklaringar han erhåller från Aronson och uttrycker sin misstro, om 

än i ett vänligare tonfall:   
 

Du filosoferar vackert med mig som objekt. Det kommer för mig att du älskar på ett 
mycket egenartat sätt, mycket sarasandskt. Man blir så stor i din spegel. Man känner 
inte igen sig själv.78  

 

Mimmi menar att Hugo inte älskar henne då han fortfarande är med den andra kvinnan i 

tankarna och Hugo svarar: ”Ja, jag lever min förra värld, det är sant. Och hur kan du begära 

annat – av mig. Jag är ledsen att du inte kan låta bli att gräva i vårt förhållande till varandra 

[…]”(91 f). Tankestrecket utgör en betoning av formuleringen ”av mig” som skapar ett 

intryck av att Hugo anser sig vara överlägsen. I kombination med den påföljande meningen 

där Hugo ger uttryck för en besvikelse över hur Mimmi hanterar deras relation och 

underförstått placerar ansvaret på henne, framstår han som högst självgod och arrogant. Hur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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har då Aronson vinklat Lundkvists ursprungliga text till att bilda denna mening? I 

Lundkvists brev heter det: ”Och hur kan du begära annat – av mig. Att jag skulle bli 

stormande förälskad per brev? Å, det förstår du: inte jag som är så primitiv att jag kräver 

något omedelbart och reellt föremål för min kärlek.”79 Med självdistans och ironi (”jag som 

är så primitiv”) utvecklar Lundkvist vad han menar med ”av mig” – och försöker förklara 

varför han inte, ännu, lovar henne sin kärlek. Här är också en insikt i Aronson och 

Lundkvists jargong väsentlig. De hade båda en ironisk och påfallande hård humor mot 

varandra, samtidigt som de var ytterst vänskapliga. Lundkvists retoriska fråga ovan, ”att jag 

skulle bli stormande förälskad per brev?”, har förmågan att hos läsaren så ett frö av skepsis 

mot Aronson - till skillnad från Hugo så resonerar ju Lundkvist logiskt och har en poäng. 

Skillnaden mellan Hugos och Lundkvists brev resulterar i att det ter sig smått ogrundat att 

Hugo inte besvarar Mimmis kärlek, medan det faktum att Aronsons förälskelse inte får 

ömsesidigt bemötande av Lundkvist framstår som förståeligt.  

”Låt det vara, käraste du. Summan av det hela tycks bli att du faktiskt inte förstår mig i 

det här fallet.”(92) skriver Hugo. Lundkvists fortsättning lyder i det autentiska brevet: ”Det 

är på tiden att vi får träffas, jag hoppas att du då skall förstå mig bättre.”80 Hugos korta ton 

och närmast förnedrande formulering, följt av en punkt, låter betydligt mer kyligt än det 

klarsynta konstaterande som det ursprungligen var menat i Lundkvists brev.  

Det förefaller vara av stor vikt för Lundkvist att förstå Aronson och att själv bli förstådd. 

När det sker ett missförstånd dem emellan är det Lundkvist som vill reda ut och som ber om 

förklaringar:  

 

Kära du. Alltså missförstod du i alla fall. Hur kunde jag vara så dum att sända den där 
dikten. […] Jag hade dock absolut inte en tanke på dig när jag skrev den – utan en 
människotyp i allmänhet. Förresten anmärkte jag ju också för säkerhets skull att du 
inte fick missuppfatta den och ta den personligt. [J]ag var ledsen för att jag alldeles 
oavsiktigt[sic] sårat dig. Det var ju alls inte min mening. Kära du, jag tycker inte att 
den där eländiga dikten passade in på dig, jag uppfattar dig mycket annorlunda.81 

 

Inte sällan misslyckades det skrivna ordet att förmedla brevförfattarens uppriktiga mening, 

och många är de försändelser där både Lundkvist och Aronson ber om ursäkt och förtydligar 

tidigare brev. ”Nu stryker vi bort alla ursäkter och allt förlåtande, inte sant. [V]i kan väl få 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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vara onda och goda, uppe och nere”82 skriver Lundkvist, och att han ständigt uppmanade till 

att ses i fysiska gestalter där missförstånd mindre lätt uppstår är förståeligt. Hans svårighet 

verkade i första hand kretsa runt brevens oförmåga att ligga till grund för och upprätthålla en 

relation. ”Nej, jag kan inte skriva brev, Sara. Om jag bara kunde slippa. Jag vill inte skriva 

brev. Jag menar inte att jag inte vill skriva till dig, men ändå – du förstår. Brev! Brev! Skriva 

sig själv på papper. Så tunnt[sic] och bedrövligt.”83 eller: ”Jag tycker det är så hjälplöst med 

brev, så litet. Ja, du vet, du vet.”84 Inget uttryck för Lundkvists problematik med 

brevskrivning känns igen i Hugo, som varken ger någon förklaring till uteblivna brev eller 

reder ut några missförstånd.  

Lundkvist kommenterar Aronsons äktenskap ett flertal gånger i sina brev, men detta har 

inte medtagits i Feberboken trots att även Mimmi vid en tid var gift och styckena därmed 

legitimt skulle kunna ha använts. Att Mimmi är gift verkar inte besvära Hugo (han nämner 

det inte en enda gång), men påverkar däremot Lundkvist. Detta blir synligt bl.a. i det enda 

stycke där Aronson skrivit om Lundkvists mening till att få en helt ny innebörd. Lundkvist 

instämmer smått motvilligt i Aronsons brev där hon säger att det vore bäst att lämna deras 

relation att bero och inte utvecklas till det fysiska planet, och han betonar konstaterandet 

med det faktum att Aronson är gift: ”Det är kanske också det lyckligaste – ur den 

synpunkten att du är bunden, bör ta hänsyn.” I Feberboken motsätter sig Hugo en sådan 

förbindelse med Mimmi p.g.a. att han anser hennes person sakna den starka erotiska sida 

han själv anser sig förkroppsliga. Hugo skriver: ”Det är kanske också det lyckligaste – om 

du saknar mitt känselliv” (136). Skiftningen i den betydelsebärande meningen skapar en 

vinkling av Lundkvists motiv och värderingar, och bildar en tydlig skiljelinje mellan den 

fiktiva och den verkliga relationen. Det avgörande hindret för mannen och kvinnans 

kärleksrelation i det litterära verket blir ett oförenligt förhållande till erotik, i motsats till en 

förhindrande moralisk princip i form av en äktenskaplig förbindelse som förefaller vara den 

verkliga relationens bromskloss. I boken är det också mannen som avgör beslutet och 

kvinnan som försöker förhålla sig till detta, medan det i den verkliga korrespondensen är 

kvinnan som föreslår avslutet. Lundkvist försöker förhålla sig till Aronsons man, och ger 

uttryck för maskerad svartsjuka:  

Och så din man – varför skulle vi göra honom smärta? Det är kanske löjligt men jag 
känner faktiskt ett slags medlidande med honom, jag vill honom inget illa, herregud han 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 L:42:1 
83 L:36:1 
84 L:39:1 



!

! "D!

är säkerligen egentligen en mycket bättre människa än jag, nyttigare och positivare på 
alla sätt – jag har ingen rätt gentemot honom.85  
Du reser alltså nu till Östersund, och sen blir det make och hushåll och resa till Norge 
och mycket, mycket. Well. Du är borta ifrån mig. Jag vill inte blåsa locktoner och oroa 
ditt hjärta. Jag skall försöka möblera min värld så gott jag kan. Tycker du illa om ifall 
jag umgås med kvinnor – ja, inte på djupet, troligen, men på ytan, möjligen. Nej, det har 
du ingen rätt att bli förresten. Har du inte själv en man.86  

 

Lundkvists kommentarer om sitt eget och om Aronsons författarskap, litterära 

recensioner och allmänna tankar och idéer om litteratur som fyller stora delar av hans brev 

har inte medtagits i Hugos brev. Kanske är det mest talande exemplet på Lundkvists intresse 

i Aronsons författarskap att han talar om henne med andra konstnärer: ”Jag drev i går[sic] 

eftermiddag neråt södra utkanterna, letade rätt på Bror Hjorth. [V]i gick upp i lägenheten 

och satt någon timma och pratade, om konst, litteratur, svenskt och om dig. ”87 I Feberboken 

nämner Mimmi kuriöst nog en enda gång att hon utesluter en textpassage ur Hugos brev, 

vilket ger intrycket av att hon förhåller sig ordagrant till dessa: ”(Här följer några litterära 

funderingar om ohöljt namngivna förhållanden. Mimmis anm.)”(60). De ”litterära 

funderingarna” har i Lundkvists upplaga med Aronson att göra:  
 
Har du fått många recensioner – och goda? Jag fick innan jag reste en recension av 
Hagar Olsson som även – och förresten mest – handlade om dig, bra, skriven med 
förståelse. Den bör kunna glädja dig som motvikt till Selanders angrepp.88  

 

Genom att låta Lundkvists funderingar och kommentarer om hennes författarskap utebli i 

Hugos brev, konstruerar Aronson en bild av Hugo som ointresserad av Mimmis 

yrkesrelaterade företaganden. ”Jag är inte intressant som författare, möjligen som 

människa”(52) skriver Mimmi och syftar på hur Hugo uppfattar henne. I Lundkvists brev 

kan det däremot heta: ”Jag har ett par tre saker som jag gärna skulle vilja visa dig och höra 

ditt omdöme om”,89 eller: ”Du är äntligen nöjd med min titel. Jag drar en lättnadens suck. 

Har du inte blivit nöjd kan jag inte själv vara det heller”.90   

En av Lundkvists meningar ter sig särskilt intressant då den ensam är struken från 

omgivande textstycken som återgivits i Feberboken: ”Varför skriver du och ber om 
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ursäkter? Det känns som blev man berövad något som man fått”,91 skriver han. Aronsons 

brev pendlar mellan att uttrycka en närmast översvallande ömhet och ett offensivt 

avståndstagande, vilket resulterar i många ångerfulla brev som Lundkvist även undrar över: 

”Du skriver omväxlande varma och kalla brev. För kontrastverkan?”.92 Lundkvist är inte 

intresserad av hennes ursäkter utan understryker vikten av att vara ärlig. Både Hugo och 

Lundkvist skriver: ”Betyder det att det skall bli mindre direkt”93(81) när Aronson/Mimmi 

skriver att nästa brev hon sänder skall vara förnuftigt. Men i den fiktiva relationen skriver 

däremot aldrig Hugo: ”Hör du, du får inte kalla ditt förra brev förryckt, det är som att be om 

ursäkt: ta tillbaka något som man givit. Nej, det var vackert som ett mjukt andedrag.”94 

Detta är omisskänneligen Lundkvists ord.  

Hugo skriver: ”Du avgör utan tvekan att jag inte älskar dig. Du är så tvärsäker.”(91) I 

Lundkvists brev heter det: ”Du avgör utan tvekan att jag inte älskar dig, erbjuder mig att bli 

en av dina halvbröder, en ung vän i huset”.95 Skillnaden mellan Hugos och Lundkvists 

uttalanden utgör en distinktion i deras relationer. Att Mimmi skulle erbjuda Hugo att bli ”en 

ung vän i huset” känns främmande – hon är stormande förälskad i honom och ger aldrig 

uttryck för något tvivel om den saken. Aronson har uppenbarligen en annorlunda hållning 

till Lundkvist än vad hennes huvudkaraktär har till Hugo, och är växelvis återhållsam och 

passionerad, varm och kall. Genom att utesluta Lundkvists meningar som visar på hennes 

ambivalenta inställning, omvandlar författaren Mimmi till en mer enhetlig, mindre komplex 

person - en schablonbild. Även Mimmi verkar ha ett kluvet förhållningssätt till sin kärlek för 

Hugo, men inte så till den grad att hon skulle erbjuda honom ett platoniskt förhållande och 

en plats i hennes äktenskapliga hem.  

I Lundkvists brev finns formuleringar som visar en respekt, ömhet och förståelse för 

Aronson som det är tämligen svårt att föreställa sig att Hugo känner för Mimmi. Lundkvist 

skriver:    

Jag skulle kunna föreslå Place de la Republique. […] Tiden får du ju bestämma. Detta 
är bara ett eventuellt förslag, ett exempel. Och även om vi bestämt kan du - om du 
kanske är alltför trött efter resan - gott utebli och söka upp mig dan efter. Precis som du 
vill.96   
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eller: 
 

Kära du. Jag får strax en intensiv längtan efter att befinna mig där. Jag vill sluta ögonen 
och önska det och så öppna dem och vara där. [---] Hade du funnits kvar nu när jag 
kommer till Stockholm hade jag rest dit – fast det hade kanske inte passat sig, kanske 
varit dig till obehag?97  

 

Lundkvist verkar anpassa sig efter Aronson och tar inte för givet att hon skall följa honom i 

det han säger: allt sker inte på mannens villkor. ”Jag tänker på vad du skrev nyligen: att du 

vill dig. Just så! Släpp inte denna strävan. Bli inte slav åt någon eller något – mig, kärleken, 

annat, annan”98 skriver Lundkvist. Hugo visar inga tecken på denna lyhördhet utan blir en 

mer osympatisk gestalt som inte heller verkar hysa samma känslor för den kvinnliga 

författaren som den historiska förlagan gör. Kärleksdeklarationer återfinns inte i Hugos 

brevutdrag, men i Lundkvists brev kan det heta: ”Minns du hur vi kysstes – ville kyssas – 

däruppe i trädet. […] Sara. Vår hemlighet med varandra. Och ditt namn som bara är för mig. 

Sara. Älskade.”,99 eller: ”Jag tror du är en stor människa, lilla Sara. Större ju mer man lär 

känna dig – ju mer man får se, eller förmår se, av dina dimensioner.”100 Det mest varma 

Hugo skriver till Mimmi är brevens avslutande ”din tillgivne”, som utgör en markant 

kontrast mot Lundkvists ordval ”min älskade”. Formuleringen ”lilla Sara” kan klinga falskt 

och Lundkvist kan här uppfattas som nedsättande. Frågan är hur mycket betydelse Lundkvist 

lägger i ordvalet "lilla": är det ett medvetet drag för att underminera Aronson? Uttalanden 

som dessa måste inskrivas i en historisk kontext då det i dagsläget har passerat nästan sju 

decennier sedan brevet författades.  

”Vad menar du egentligen med denna ideliga klagan över att du inte får brev från mig. 

Var god sluta din klagan, den irriterar mig en smula.”(127) skriver Hugo i en närmast 

uppläxande inledning till ett brev. Hugo ställer frågan snarare retoriskt än uppriktigt och 

beordrar Mimmi att sluta upp med vad som han underförstått anser vara obefogat, till och 

med löjligt? Hugos ton är irriterad och arrogant. Lundkvist skriver: ”Vad menar du 

egentligen med denna ideliga klagan över att du inte får brev från mig. Jag skriver ju ofta, 

jag har inte vänt bort någon stol nu, så vitt jag vet”.101 Lundkvist erbjuder en förklaring och 

en invit till en dialog. Även hans ton är irriterad men samtidigt vädjande och oförstående, 
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som ofta i hans brev. ”Omger dig med dödstystnad, lämnar dig vind för våg??? Ånej, vad. 

Du menar väl ändå inte att jag skall skriva till dig varje dag.”(127) heter det i både bok och 

brev102 men återigen är det endast i de autentiska breven som en förklarande kommentar 

följer: ”Så ofta skriver du ju inte själv. Jag tror jag har besvarat varje brev från dig sen du 

kom hem. Räcker inte det.”103 Lundkvist försöker bemöta Aronsons kritik och befäster sina 

argument med konkreta bevis. Dessa meningar tillför även nytt ljus till diskussionen: 

Aronson skickar inte fler brev än vad Lundkvist gör. Det är detta faktum som gör att 

Lundkvist anser hennes klagan vara irrationell, medan Hugo verkar anse Mimmi vara 

irrationell oberoende av omständigheterna. Han bryr sig inte om att rättfärdiga sig själv och 

för läsaren resulterar det i möjligheten att Hugo inte heller skickar lika många brev, att han 

faktiskt är så återhållsam i korrespondensen som Mimmi menar. Detta brev från Lundkvist 

var det fjärde inom loppet av åtta dagar,104 och om Aronson eller Lundkvist hade rätt 

huruvida han skrev ”tillräckligt ofta” eller ej är en tolkningsfråga.  

Hugos formulering som följer: ”Du broderar över begreppet kärlek” (129) hette i 

Lundkvists upplaga något annat och åter igen utesluter Aronson ett försvarande resonemang 

från Lundkvists sida, som skulle göra bilden av Hugo långt mer sympatisk om det vore 

medtaget i Feberboken:  

Det där du broderar på ordet ansvar [---] Jag har inte alls tänkt inta något slags 
beskyddande och god-äkta-mans attityd gentemot dig. Naturligtvis inte. När jag talade 
om ansvar så var det en ren självdeklaration, något jag förnimmer som ett slags plikt 
[...]. Så plikten att regelbundet skriva brev. Det får inte bli en plikt. [...] När du gång på 
gång skriver och beklagar dig över uteblivna brev, då känner jag som om jag underlåtit 
att fullgöra en plikt och jag avskyr denna känsla. Du förstår mig?105 

 

Det sista brevutdraget från Hugo som Mimmi presenterar i Feberboken (135) får agera 

övergripande exempel på hur Aronson vinklat Lundkvists brev. I det litterära verket är det 

genom ett till synes komplett återgivet brev som Mimmi låter Hugo komma till tals för sista 

gången. I verkligheten har Aronson plockat fragment från flera av Lundkvists brev och 

sammanfogat dem, men genom indrag i texten istället för tom rad och en tydlig avslutning 

(”Din Hugo”) skapas intrycket av att detta brev är Hugos sista ord till Mimmi. Det är efter 

detta brev som Mimmi resignerar och skriver: ”Jag är utom mig, galen, glömsk av den lilla 

säkra kvinnan som förstår att äga honom självklart. Han tillhör henne – sida upp och sida ner 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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även i breven, breven” (138). I brevet kritiserar Hugo den kvinnliga karaktärens brist av 

erotiskt inslag i sin natur (”om du saknar mitt känselliv”) (136), prisar erotiken som en 

religion och påpekar kyligt att han inte längre känner samma känslor för henne (”du är inte 

längre en magnet som kommer mig att darra”) (136). Efter det stormande brandtalet om 

erotikens undantryckta plats i samhället kommenterar Lundkvists självmedvetet: ”Det här är 

inte en predikan avsedd av verka förförande på dig. Det bara kom för mig, det här.”106 

Ordvalet ”predikan” visar återigen på en självdistans hos Lundkvist som Hugo saknar. Det 

förefaller inte långsökt att Lundkvist skrev att han inte längre var lika känslomässigt 

påverkad av Aronson i en försvarande handling då hon åter rest tillbaka till sin man. Brev 

som han sänder efter ”inte längre en magnet”-brevet ger uttryck för både åtrå och kärlek, 

bl.a. det utbrutna stycket längre ned på denna sida.  

Efter att både Lundkvist och Hugo konstaterat att det kanske är bäst att relationen inte 

leder till en sexuell förbindelse verkar Hugo oberörd, på gränsen till ointresserad och lämnar 

ämnet. Lundkvist däremot fortsätter att diskutera deras relation och ger uttryck för 

svårigheten att låta deras relation bero (här skriver Lundkvist även mycket talande: göra dig 

till mig, istället för göra dig till min):  

 
Men herregud, det skulle kanske ändå inte gå med oss två tillsammans. Bättre att inte 
tänka på det – Och så säger du: Jag är din. Kära, säg inte det. Det gör mig besinningslös, 
det berusar mig. Jag vill ta dig i besittning, göra dig till mig. Och det får jag inte, det 
tillåter ju denna världens ordning inte. [---] Du har rätt att den här brevskrivningen är 
lite kinkig. Det drar gärna ihop sig till moln på vår blå himmel. Jag tror att vi framdeles 
skall undvika att skriva så mycket brev, det är kanske bättre. Det bara river upp. Vi kan 
behålla varandra i minnet, orört av skrivna ord. Inte sant. […] När du är tillsammans 
med din man i Norge exempelvis kan du ju inte gärna ha brev från mig varannan dag.[--
-] Du möter mig då i Sthlm […] Jag längtar. Din Artur.107  
 

 

Det är inte bara för sin egen skull som Lundkvist anser det bäst att avbryta relationen, han 

ger även intrycket av att ha Aronsons bästa i åtanke. Följande brevstycke får avsluta denna 

analys och samtidigt agera ett konkret exempel på det innehåll i Lundkvists brev som 

Aronson utelämnat vid porträtteringen av Hugo. Här finns både en önskan om ömsesidig 

förståelse, respekt, ömhet samt en (om än något motvillig) vädjan om förlåtelse - 

förhållningssätt som samtliga är frånvarande hos Feberbokens Hugo L.  
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Min Sara. Nu kommer jag till dig och är ångerfull. Du, förlåt mig. Jag har visst uppfört 
mig illa. Jag skrev a bad letter till dig i lördags. Jag hoppas du inte har tagit det för hårt. 
Ser du, jag måste få lov vara så där ibland, hård, frånstötande, brutal. Det hör till 
balansprocessen. Jag kan ju inte vara ett lamm alltid, stundom måste jag vara en varg. 
Ditt eget brev hade naturligtvis någon skuld. Jag har läst om det senare och kanske 
förstått det bättre. Det rymmer en del spiraler som jag kanske inte helt kunde följa med i 
strax. Den där Ändå-frågan kanske jag missuppfattade. Du menar nog att vi inte bör 
driva vårt förhållande till sin spets, att vi bör kunna nöja oss ändå. Och du har kanske 
rätt, du har nästan säkert rätt. Det är nog vansinne att insistera. Fortsätt att leva så gott 
du kan i din vanliga inramning. Jag skall på mitt vis så gott jag kan vara dig trogen och 
tillgiven ändå.108  

 

!  
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Avslutande diskussion  
Då karaktären Hugos brev i Feberboken utgör ett högst begränsat och subjektivt urval av 

Artur Lundkvists försändelser till författaren Stina Aronson ter det sig orimligt att förhålla 

sig till Feberboken som ett självbiografiskt verk. Aronson gör inte heller anspråk på att vara 

verkligheten trogen utan omarbetar den även i brev till sina vänner till att bli något som 

liknar prosa eller poesi. Att Aronson inte använde sitt riktiga namn i korrespondensen tillför 

ännu ett lager till Feberbokens redan komplexa berättarstruktur då det tyder på att det är 

Sara Sand, Aronsons pseudonym och persona, som konstruerat och skrivit om Mimmi Palm. 

Feberboken skapades efter tre på rad följande verk som publicerades under namnet Sara 

Sand, och att räkna Mimmi Palms feberbok som det fjärde och sista verket i Sands 

produktion verkar rimligt. Lundkvists ord om Feberboken antyder något liknande: ”Din och 

min historia? Kan det bli en Sara Sand-roman. Gärna det då.” Mimmi/Sara berättar för 

Hugo/Lundkvist att hon skriver på en bok som kräver självmord som slutvinjett, och efter 

Feberboken lämnar såväl Sara som Mimmi Aronsons litterära persongalleri. Istället återgår 

författaren till att använda sitt riktiga namn, och Feberboken framstår i mer än en 

bemärkelse som en lek med identiteter, fiktion och verklighet.   

Den vedertagna läsningen av Feberboken utgår från att relationen mellan Mimmi och 

Hugo är mer eller mindre en återgivning av författarens förhållande med Artur Lundkvist.109 

De tidigare slutsatser som dragits om Feberboken utifrån detta förhållningssätt måste således 

omvärderas och ifrågasättas. En sådan diskussion är särskilt viktig då Witt-Brattströms 

faktatäta och övertygande förord påverkar läsarens inställning till det litterära verket och 

dess karaktärer, och på så sätt vinklar bokens innehåll. Hur har då den tidigare uppfattningen 

om Feberboken påverkat den vedertagna läsningen?  

Graeske bygger en betydande del av sina argument på de autentiska breven som finns 

bevarade. Exempelvis får hon bevis för sin tes att primitivismen var en kvinnofientlig 

rörelse samt att Aronson valt att kritisera detta i Feberboken genom att hon anser Lundkvists 

brev uttrycka en ”särdeles manschauvinistisk kvinnosyn där en könsrelaterad distinktion så 

gott som alltid gör sig gällande”.110 Ett cirkelresonemang uppstår där Hugos arroganta och 

nedsättande formuleringar påverkar bilden av Lundkvist, som i sin tur får utgöra argument 

för att Aronson skapat en manskritisk text. Om Graeske betraktat Hugo som en fiktiv gestalt 

fristående från Lundkvist är det osannolikt att samma tolkning av verket uppstått. Den 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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feministiska inställning som Graeske och Witt-Brattström har ter sig i högsta grad befogad 

då Mimmi genomgående i verket motsätter sig Hugos stereotypa bild av henne. Felslutet 

förefaller vara att utan direkta belägg sammanställa de historiska aktörerna med de fiktiva 

gestalterna, och belysa även författarnas relation ur ett feministiskt perspektiv. Analysen 

resulterar i uppfattningen att Feberboken utformar en ”könsdialog”.111 Att utföra en analys 

enligt sin ideologiska övertygelse kan vara vanskligt då det man håller som ideologiskt sant 

har en förmåga att förblinda inför fakta, och man kan tendera att hitta det man söker efter. 

Graeskes uppfattning att de svenska manliga modernisterna medvetet motarbetade de 

skrivande kvinnorna leder till åsikten att Lundkvist strategiskt förtrycker och objektifierar 

Aronson,112 medan min läsning av Lundkvists brev gav ett annat och mer nyanserat intryck 

av honom. Tveklöst går det i hans brev att finna flera uttalanden som idag ter sig 

kvinnonedsättande, men i sina sammanhang och i ett historiskt perspektiv är de inte 

uppseendeväckande. Istället framstår Lundkvist som konversationsvillig och intresserad av 

kvinnan på ett intellektuellt plan, om än främmande inför henne. Graeskes uppfattning om 

Aronson som feministisk representant resulterar i att hon obefogat intar en av henne 

försvarande ställning mot mannen, exempelvis då hon skriver: ”Aronson försökte trots allt 

upprätthålla en professionell attityd”.113 Detta påstående är förvånande då det utan tvivel är 

Aronson som är drivande av den personliga sidan av korrespondensen.  

Graeske menar att Aronson med Feberboken lyckas korrigera Lundkvists ”stereotypa 

budskap om kvinnan som passivt objekt”.114 Att Lundkvist skulle ha denna klichéartade bild 

av kvinnan ter sig främmande då han kritiserar Aronsons passivitet, uppmanar henne till 

handling och förespråkar självständighet. Lundkvists uppfattning om Aronson som passiv 

verkar inte vara en slutsats dragen utifrån hennes kön, utan från hennes personlighet. 

Rasmusson liksom Aronson själv skriver att hon hade ett betraktande och avvaktande 

förhållningssätt till omvärlden, men då Graeske och Witt-Brattström fokuserar på den roll 

Aronson har som kvinna i ett mansbetingat samhälle förbiser de hennes person(lighet). De 

menar att Lundkvist inte såg författaren som en likvärdig kollega p.g.a. hennes kön,115 men 

flera brevutdrag visar hur Lundkvist litade på och uppskattade hennes omdöme som 

författare. Den feministiska inställningen, här grundad till stor del på Feberbokens status 

som självbiografiskt dokument, leder till en felbetoning av könsrollerna. Lundkvist skriver 
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till Aronson efter uppbrottet: ”Jag tror inget fast, inget absolut preciserat om dig, därtill är du 

alltför levande, alltför skiftande, för rik”.116, ett citat som jag anser talande för Lundkvists 

inställning till Aronson då han vänder sig emot en definierande, förtryckande mansroll. 

Detta kontrasterar mot Graeskes tolkning av Feberboken som en könsbetingad konflikt där 

kvinnan går vinnande ur striden då hon ”återerövrar sitt språk”117 och därigenom rätten att 

definiera sig själv.  

Utifrån detta nya förhållningssätt till Feberboken faller det sig naturligt att ifrågasätta 

Mimmis kärlek till Hugo, då Aronsons förhållande till Lundkvist inte ligger till grund för 

uppfattningen om deras relation. Att hela Mimmis natur var ”i verksamhet liksom med 

utgångspunkt”(28) från Hugo redan innan hon träffat honom eller de ens utväxlat ett brev, 

tyder på att det inte är en regelrätt kärlek som drabbar henne utan att Hugo istället 

representerar något annat. När Mimmi äntligen får föremålet för sin kärlek för sig själv i sin 

vindskupa, fantiserar hon istället om den mandolinspelande mannen i lägenheten bredvid. 

Hon visar även ett närmast erotiskt intresse för sin halvbror, och på en uteservering i Paris 

upplever hon ett begär efter en ”galen man” som uppenbarar sig. Det verkar således inte bara 

vara Hugo som Mimmi åtrår, utan något odefinierbart som den manliga gestalten 

förkroppsligar. ”Jag blev upptänd av människan, fascinerad. Fick en vanvettig lust att äga 

med honom, bebo hans värld, vara galen med honom” (109), och: ”Jag tyckte att han lät mig 

också se en skymt av väg [---] Jag har kärlek för honom, en vild vit längtan... ” (110) skriver 

Mimmi angående mannen i Paris. För Mimmi verkar således kärlek och längtan betyda 

samma sak, och en kärlek för Hugo kan tolkas som ett uttryck för en längtan. Vad kan då 

denna längtan innebära? Jag vill här belysa Hörnströms analys av Feberboken då den till 

skillnad från den feministiska tolkningen fokuserar på Aronsons författarroll och Mimmis 

personlighet.  

Hörnström menar att vägen för Aronson var en metafor för längtan efter att skapa. För 

att författaren ska våga sig ut på skapandets väg “måste en älskares rop till”118 skriver 

Hörnström och menar att mannen fungerar som en katalysator för Aronsons kreativitet: 

“inbillad eller med en mer eller mindre verklig förlaga står han där ute gång på gång och 

lockar”.119 Hörnström menar att Aronson återskapade detta drag i flera av sina fiktiva 

karaktärer, vilket i Feberboken skulle innebära att Hugo fyller funktionen av en spegelyta 

för Mimmi. Att mannen utgör en väsentlig, men tillika utbytbar, faktor för att skapa litteratur 
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befästs genom att relationen slutligen utmynnar i den litterära skapelse som Feberboken 

utgör. På bokens sista sida konstaterar Mimmi att hennes förhållande med Hugo är över, 

men kärlekssorgen verkar vara rätt ytlig. Det är inget bottenlöst hål av sorg som uppslukar 

berättaren, utan istället konstaterar hon att det är tid att finna en ny älskare som kan nära 

hennes skapande: ”Vilka inspirationskällor nu när Hugo tryter. Ja vilka? Regnet, fåglarna, en 

ny upptänd älskare, nästa man... ” (152). Skapandelustan kräver ett annat föremål, en annan 

yta att projiceras på.  

”Om författarens förhållande till verkligheten kunde man törhända säga: snarare än att 

hon skildrar denna så är texten själva – den möjliga!- verkligheten. En sorts konkret 

utopi”120 skriver Hörnström och menar att Aronson fick utlopp för sin önskan om en annan 

värld i litteraturen. Denna uppfattning kan tänkas delas av redaktörerna för Litteratur och 

verklighetsförståelse, som menar att litteraturen ger upphov till nya möjligheter, en ny värld 

i form av ”modeller, alternativ, tankeexperiment”.121 Jag vill hävda att Aronson som erfaren, 

medveten författare använt de poetiska och innehållsrika brev som fanns bevarade mellan 

henne och Lundkvist för att skapa litteratur, och att de självbiografiska element som finns i 

texten är sekundära mot det estetiska värde som boken förmedlar. Inspirerad av Littbergers 

resonemang om Boken om E är en sista fråga om Feberboken på sin plats: är det inte mer 

sannolikt att författaren vill förmedla en existentiell erfarenhet till läsaren, snarare än en 

enskild historia - den om henne och Lundkvist?  

! !
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