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Hjalmar Gullberg skänkte sin stora 

boksamling till Malmö stads-

bibliotek som en testamentarisk 

gåva 1961. Den överfördes till 

Stadsbiblioteket 1970 och ställdes 

upp i föreläsningssalen, vilken 

döptes om till Hjalmar Gullberg-

salen.

Efter Stadsbibliotekets ombyggnad 

1999 placerades boksamlingen i 

Hjalmar Gullberg-rummet, en 

mindre programsal på fjärde 

våningen i den äldre biblioteks-

byggnaden. Här har samlingen 

alltjämt sin plats.



Hjalmar Gullbergs

trolovade Greta Thott 

och stadsbibliotekarien

Bengt Holmström vid 

överlämnandet av

boksamlingen 1970.



Hjalmar Gullbergs boksamling innehåller drygt 4000 volymer. Den är inte 

främst bibliofil i den meningen att den innehåller bokhistoriska rariteter –

även om sådana finns – utan böckerna speglar istället författarens 

verksamhet. Läsandet som en del av skrivandet. Man skulle kunna 

teckna hela Hjalmar Gullbergs liv med utgångspunkt i hans boksamling,

Här finns skolböckerna från Latinskolan i Malmö där Hjalmar Gullberg 

tog studentexamen 1917. Här finns läroböckerna från Lund där 

författaren studerade klassiska språk och litteraturhistoria på 1920-talet. 

Och här finns resehandböckerna – Hjalmar Gullberg var i

högsta grad en resande författare – väl använda och förstrukna.



Den äldsta boken i samlingen 

är en utgåva av Aristofanes

komedier från 1586. 

Hjalmar Gullberg fick den 

som gåva på 60-årsdagen 

av sin barndomsvän 

Ingvar Andersson.



Den största  avdelningen utgörs av 

skönlitteratur, utländsk och svensk. 

Hjalmar Gullberg var en 

framstående kännare och 

översättare av fransk, grekisk och 

spansk litteratur. Dessa språk finns 

rikligt representerade i bok-

samlingen. 

Men viktigast är  den svenska 

skönlitteraturen. Samlingen speglar 

väl den svenska parnassen från 

cirka 1920/30 till cirka 1950/60. 

Särskilt anmärkningsvärt är det 

stora antalet dedikations-exemplar. 

Hjalmar Gullberg hade som 

uppburen diktare, radioteater-chef 

och medlem av Svenska Akademien 

en central position i svenskt kulturliv 

och många författare skänkte sina 

böcker till honom.



”Jag är som i alla veten, 

i denna stund,

den andre poeten

i Lund”

Sång av Frans G. Till Hjalmar 29/1 32



Gunnar Ekelöf skickade sin andra

diktsamling Dedikation från 1934

till Hjalmar Gullberg ”med obekant 

hälsning”. Senare skulle de båda 

bli vänner och kolleger i Svenska 

Akademien. Uppskattningen var 

ömsesidig.









Nils Ferlin, Kejsarens papegoja.1951.



”Hjalmar Gullberg – Skald – med hälsning från förf.”





Mot slutet av sitt liv drabbades 

Hjalmar Gullberg av en svår 

muskelsjukdom och tvingades 

tillbringa långa tider på sjukhus. 

Harry Martinson hälsade honom

med denna dedikation 1960.



Böcker eller författarskap som stod honom nära lät Hjalmar 

Gullberg binda in i vackra och för tiden typiska band.







Hjalmar Gullberg översatte förutom klassiska diktare också flera samtida 

greker. Konstantin Kavafis, Nikos Kazansakis, Angelos Sikelianos. 

Giorgios Seferis fick Nobelpriset 1963.



Den spanske diktaren Juan Ramón Jiménez fick Nobelpriset 1956.



Gabriela Mistral fick Nobelpriset 1945



Niels Bohr och Albert Einstein







Rousseaus samlade verk 

i 12 band från 1782.







”Vi har för lite gröna böcker. Vi borde ha lite grönt vid den öppna spisen.”



Hjalmar Gullberg var en resande författare. I hans boksamling finns 

många resehandböcker, ofta med förstrykningar och anteckningar i 

marginalen.

Gréce. Les guides bleus. 

1932.

Gullberg upplevde nazisternas 

maktövertagande i Berlin 1933. 

Han tog omedelbart avstånd ifrån 

vad han såg.



4-9-59

Greta fick det första exemplaret

till att somna vid på örngottsvaret.

Varför? Vilken fråga! Här är svaret.

Av miljoner böcker som blev skrivna

och på skilda tungor återgivna

eller av kritiken sönderrivna

är dock ingen enda din, så mycket

din som den som kom idag från trycket:

den är skrinet vari du är smycket.

Hjalmar

Dedikation i Greta Thotts exemplar av den sista diktsamlingen Ögon, läppar.



08 född, och om man lägger 5

och 3 ihop, blir även det 08.

Ett ojämnt antal år! Vi firar dem

därför i dag, de 53, med måtta.

Dock är det fest för att du nyss kom hem

från annan hemort, där du förr var Lotta

och slottsfru. (Blott i adelns ”Vem är vem?”

kan du som grevlig styvmor än dig gotta!)

Hur många nätter i ett gavelrum

du här för min skull våndats och fällt tårar,

förstod blott din poet. Och han låg stum.

Nu stapplar jag, stödd på din arm och spårar

tecken i snön, om vårens mysterium.

Finns än en vår för oss – en vår bland vårar?

Hjalmar 

Vårvintern 1961 fyllde Greta Thott 53 år. Hjalmar  uppvaktade henne med 

Shakespeares Sonetter. På försättsbladet denna vers. Hjalmar Gullberg 

dog sommaren samma år.



Hjalmars skrivmaskin
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