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Förord

Den första svenska deckarvågen började på 1910-talet med boken 
”Stilettkäppen” av militären Samuel August Duse. 
Han skrev ett stort antal noveller och romaner om mästerdetekti-
ven Leo Carring som han kallar ”Sveriges Sherlock Holmes” i sina 
texter. 

I den här eboken får du veta lite om hur det kom sig att artilleristen 
Duse gav sig in på författandet. 
Den sydpolsfärd han skriver om var en misslyckad svensk expe-
dition som han deltog i och som innebar att han och hans kamra-
ter var strandade utan vinterkläder i nio månader. Han skildrade 
äventyret i boken ”Bland pingviner och sälar. Minnen från svenska 
sydpolarexpeditionen 1901-1903”.

Den här texten publicerades ursprungligen i boken ”Innan vi börja-
de. Festskrift utgiven av Sveriges författareförening 1921” år 1921 
med titeln ”Hur jag blev författare”.  

Författaren Samuel August Duse var född 1873 och avled 1933.  
Du hittar återutgivningar av hans deckare på sajten www.klassis-
kadeckare.se 

Förord
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Kapitel 1 – Hur jag blev författare

Biografi:  
Författaren
S. A. Duse

Den här texten publicerades ursprungligen i boken ”Innan 
vi började. Festskrift utgiven av Sveriges författareförening 
1921” år 1921 med titeln ”Hur jag blev författare”.  Författa-
re till texten är S. A. Duse (1873–1933). 

Så särdeles mycket är det inte jag har att berätta från tiden innan jag 
började mitt författarskap, åtminstone inte ifall det som berättas skall 
ge förklaring till att jag som aktiv officer — således inriktad på en helt 
annan verksamhet — kommit därhän att jag numera betecknas som 
”Sveriges Conan Doyle”.

Vad mitt val av levnadsbana beträffar, ville jag till en början bli 
konstnär, vilket emellertid stötte på energiskt motstånd hos mina 
närmaste. Målningen och även skulpturen lekte mig mycket i hågen 
och äro ännu mina käraste bisysselsättningar. I skolan voro mina vör-
dade lärare beträffande min enkla persons framtid delade i två läger. 
Det ena ville av mig göra en jurist, emedan jag föreföll att för min 
ålder vara märkvärdigt skarp i logiken och inte saknade förmåga att 
”svänga mig”, det andra ansåg att jag borde bli ingenjör. Och när jag 
strax före studenten kungjorde att jag ämnade välja officersbanan, 
förenade sig båda lägren i energiska omvändelseförsök, som slutade 
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med uppriktiga beklaganden.
Redan mycket tidigt var jag road av problemlösning. Det gällde 

inte bara de matematiska problemen i skolan, utan jag sökte i Allers 
och andra tidningar alltid rätt på sidan med rebusar, charader och an-
dra gåtor, och jag kunde sitta timme efter timme grubblande på deras 
lösning. Det är ju rätt naturligt att för en pojke med den läggningen 
detektivromanen skall ha en betydlig tjusningskraft, så snart den har 
ett problem att bjuda på. Men jag måste bekänna, att jag sällan fann 
något verkligt problem i dem, d. v. s. sådant vars lösning gjordes med 
logisk slutledning och kom som en överraskning för läsaren. I nio fall 
av tio — detektivlitteraturen var inte så riklig på den tiden — kunde 
jag efter andra eller tredje kapitlet utpeka brottslingen, och sedan var 
nöjet med boken slut. Mina kära systrar erinrade mig häromdagen, 
att jag då kunde med förtrytelse slänga romanen ifrån mig och ut-
brista: — Den här skulle jag ha skrivit mycket bättre själv. Vilket ju 
kunde förefalla alltför självsäkert för en 15—16 års pojke.

Men hände det någon gång, att författaren gäckade min slutled-
ningsförmåga och höll mig i spänning ända till gåtans lösning kom 
som en dramatisk sluteffekt. Då läste jag boken för andra gången och 
nu mera kritiskt med problemets facit i minnet och noga följande 
författarens metoder att föra läsaren med förbundna ögon genom 
intrigens irrgångar.

Tanken att själv försöka mig på detektivgenren kom så småning-
om men lände inte till något resultat förrän vid sekelskiftet, då jag 
med hoppfullt sinne presenterade mitt första manuskript för en av 
våra större förläggare. Jag ville visa, att en svensk kunde åstadkom-
ma något, som skulle hålla sig i konkurrensen med utlänningarna. 
Men mitt hopp kom den gången helt och hållet på skam. Med långa 
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jeremiader över sina oerhörda förluster på författare i allmänhet och 
nybörjare i synnerhet bjöd mig den storsinnade förläggaren för ro-
manen som honorar i ett för allt ungefär lika mycket som jag nu bru-
kar få per ark. Jag behövde pengar då, och frestelsen var stor, men 
jag stod emot, tog tillbaka manuskriptet och låste in det i min skriv-
bordslåda. Där fick det ligga bortglömt i nära tio år, men har sedan 
kommit till heders och av recensenter betecknats som en av mina 
bästa detektivromaner.

Mina första litterära försök voro emellertid inte inom detektiv-
genren utan inom — dramatiken. Frånsett några smärre skisser och 
noveller jag under signatur fick publicerade i dagspressen roade jag 
mig med dramatiska utkast. Men om dessa försök visste ingen, och 
de hade intill året, då jag på obestämd tid lämnade Sverige inte kom-
mit längre än till skrivbordslådan, där de fingo ligga till sig i väntan 
på att författaren skulle mogna.

Och mognaden kom med de händelsedigra åren 1901—1904 
under den farofyllda sydpolsfärden. Äventyrslystnaden och längtan 
efter att försöka mina krafter inom ett nytt verksamhetsfält drevo 
mig ut. Och den vågsamma färden bland sydhavets isberg och över 
Antarktis mäktiga glaciärtäcken gav mig visserligen mitt lystmäte på 
äventyr, men den hade också långa perioder av enformig sysslolös-
het, som nådde kulmen under den ohyggliga övervintring vi tving-
ades till i Hoppets vik. Vi voro ju bara tre män, sammankedjade vid 
varandra, som endast skeppsbrutna kunna bli det, och instängda i 
vår lilla kalla och sotiga stenhydda. Vart man vände sig hade man 
polarvinterns mörka, stirrande tomhet med svält och köld och um-
bäranden av alla slag.

Förfärligast av allt var den fullkomliga bristen på intellektuellt 
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arbete, men tankarna voro fria, och det var inte alltid man fördjupade 
sig i grubbel på framtiden och vad slutet skulle bli på äventyret. Att 
drömma och låta fantasien spela var en lyx man kunde bestå sig. Och 
när tankarna, som så ofta var fallet, kretsade kring hemmet och gång-
na tider, och jag kände en obetvinglig, lidelsefull längtan till värme, 
glädje och frihet, då mindes jag också med vemod mina inlåsta ma-
nuskript. Om jag under denna polarvinters långa isolering ändå haft 
papper och penna! Hur mycket skulle då inte ha blivit skrivet vid det 
svaga skenet från den lilla sotande och flämtande tranlampan.

Sydpolsfärden blev emellertid den egentliga impulsen till mitt 
författarskap. Efter hemkomsten började jag på allvar. Den framgång 
min polarfärdsskildring fick gav mig mod att fortsätta, och så har 
det kommit sig, att mina dramer fått skåda rampens ljus, och mina 
detektivromaner blivit — som jag inbillar mig — ganska omtyckta.
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Historiska titlar från E-boksforlaget.se

Fler böcker:
E-boksforlaget.se

Om du gillar e-böcker om historia så kommer du att gilla 

utbudet hos E-boksforlaget.se

Här kan du söka bland e-böcker från flera olika förlag om 

en rad olika ämnen, bland annat historia och arkeologi.

Alla titlarna går att hitta hos de flesta e-bokhandlare, i 

iTunes samt på många bibliotek.

Här är några exempel på titlar: 

Klassiska deckare
•	 ”Sherlock	Holmes:	»Gloria	Scott»”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Beryllkronan”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	fem	apelsinkärnor-
na”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	rödhårigas	
förening”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	avhuggna	tum-
men”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	blå	karbunkeln”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	brud-
gummen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	kap-
plöpningshästen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Blodbokarna.”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	spräckliga	bandet.	
”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	grekiske	tolken”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Musgraves	ritual”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	gula	ansiktet”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	hemlighetsfulla	
mordet	vid	skogssjön”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	hemlighetsfulle	
patienten”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Börsmäklarens	
biträde”

•	 ”Sherlock	Holmes:	En	skandal	i	Böhmen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Krymplingen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Lorden	och	hans	rika	
amerikanska	brud”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Mordet	i	Reigate”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Tiggaren	med	den	
kluvna	läppen”

Arkeologi 
•	 ”Solgudens	yxa	och	Tors	hammare”	
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(1899)

•	 ”Hällristningarnas	ålder”	(1869)

•	 ”Feniciska	kolonier	i	Skandinavien”	
(1875)

•	 ”Hällristningar	på	Kinnekulle”	(1892)

•	 ”Forntidens	perioder”	(1892)

•	 ”Hur	gamla	är	hällristningarna?”	(1869)

•	 ”Bohusläns	bygdeborgar”	(1909)

•	 ”Bohuslänska	hällristningar”	(1879)

•	 ”Fynden	i	Troja”	(1878)

•	 ”Förbindelse	mellan	Skandinavien	och	
vestra	Europa	före	Kristi	födelse”	(1889)

•	 ”Svear	och	götar	under	folkvandrings-
tiden”	(1905)

•	 ”Husaby	kyrka”	(1899)

•	 ”Hällristningarna	i	Järrestad”	(1881)

•	 ”Nordens	fartyg	från	hednatiden”	(1872)

•	 ”Anmärkningar	rörande	figurteckningar	
från	forntiden”	(1842)

•	 ”Grafkistor	af	klufna	och	urhålkade	
stockar”	(1894)

•	 ”Den	svenske	solguden	och	den	svenske	
Tyr”	(1906)

•	 ”Skånska	fornminnen”	(1853)

•	 ”Ölands	fornminnen”	(1874)

•	 ”Tors	hammare”	(1872)

•	 ”Våra	fornminnen	–	vad	de	lära	oss”	
(1916)

•	 ”Sveriges	fasta	fornlämningar	från	hed-
natiden”	(1901)

•	 ”Förstörda	fornminnen	i	Bohuslän	år	
1924”

Djur & natur 
•	 ”Svenska	djur	i	folktron”	(1898)

•	 ”Skäggets	historia”	(1893)

•	 ”Kattens	kulturhistoria”	(1882)

•	 ”Djurens	sömn”	(1889)

•	 ”Katten	i	forntida	Egypten”	(1889)	

•	 ”Ett	dygn	på	månen	år	1870”

•	 ”Orkidéernas	historia”	(1894)

•	 ”Blomsterspråket”	(1888)

•	 ”Sveriges	hundraser”	(1880)

•	 ”Guide	till	biskötsel”	(1885)

Kulturhistoria 
•	 ”Midvinterns	solfest”	(1894)

•	 ”Julen	på	1870-talet	–	Skildringar	och	
illustrationer	i	svenska	tidskrifter	”

•	 ”Om	julens	härkomst”	(1899)

•	 ”Julen	i	Skåne	på	1820-talet”

•	 ”Nyaste	och	tillförlitligaste	Drömboken”	
(1918)

•	 ”1870-talets	bästa	tips	för	frisyr	och	
utseende”

•	 ”Lyxens	historia”	(1870)

•	 ”Gaffelns	historia”	(1889)

•	 ”Kanalbyggen	på	planeten	Mars”	(1888)

•	 ”Vårt	solsystem”	(1878)

Resor 
•	 ”Ett	besök	i	Venedig	år	1878”

•	 ”Strandgatan	i	Visby	år	1879”

•	 ”Resa	på	Dalslands	kanal	år	1877”

•	 ”Nyköpings	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Marstrand	år	1882”

•	 ”Min	resa	i	Blekinge	och	Kalmar	år	1854”

•	 ”Resor	med	luftballong	år	1873”
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•	 ”Runlejonet	i	Venedig”	(1871)

•	 ”En	utflykt	på	Mälaren	år	1871”

•	 ”Skildring	af	Vestergötland	år	1882”	

•	 ”Kalmar	slotts	historia”	(1880)

•	 ”Ett	besök	i	Södertälje	år	1881”

•	 ”En	färd	på	Donau	år	1882”

•	 ”Ringmuren	i	Visby”	(1874)

•	 ”Fredrikstens	fästning	och	Karl	XII”	
(1879)

•	 ”Petras	helgedomar”	(1921)

•	 ”Ett	besök	i	Boxholm	år	1885”

•	 ”Ett	besök	i	Roms	katakomber	år	1870”

•	 ”Skildring	av	Riseberga	klosterruiner”	
(1874)

•	 ”Borgholms	slottsruin”	(1878)

•	 ”Rundtur	i	södra	Frankrike	år	1880”

•	 ”Ett	besök	på	Djurgården	sommaren	
1868”

•	 ”Sigtunas	tidiga	historia”	(1872)

•	 ”Helgeandskyrkan	i	Visby”	(1878)

•	 ”Norrköpings	historia”	(1871)

•	 ”Ett	besök	i	Waxholm	år	1870”

•	 ”Vadstena	slott”	(1875)

•	 ”Skildring	av	Island”	(1870)

•	 ”Besök	på	Gripsholms	slott	år	1895”

•	 ”Ett	besök	i	Rom	år	1870”

•	 ”Besök	på	Helgoland	år	1874”

•	 ”Guide	till	Uppsala	år	1875”

•	 ”Kyrkoruinen	S:t	Katarina	i	Visby”	(1877)

•	 ”Gripsholms	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Strängnäs	år	1874”

•	 ”Ett	besök	i	Visby	år	1906”

•	 ”Bohus	fästning”	(1869)

•	 ”Ett	besök	i	Ystad	år	1872”

Svensk geografi
•	 ”Märkliga	orter	i	Sverige”	(1883)

•	 ”Skildring	av	Värmland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalälven	år	1876”

•	 ”Skildring	av	Ångermanland	1882”

•	 ”Skildring	av	Bohuslän	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalsland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Närke	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Öland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Stockholm	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Västmanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Härjedalen	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gästrikland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Jämtland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Göteborg	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Halland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Blekinge	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gotland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Södermanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Östergötland	år	1882”

Vikingar
•	 ”Vikingatidens	Lund	och	Birka”	(1909)

•	 ”Jomsvikingarnas	saga”	(1888)	

•	 ”Fyndet	av	vikingaskeppet	i	Gokstad	år	
1880”

•	 ”Hervars	och	Hedreks	saga”	(1888)

•	 ”Carl	Larssons	Uppsala-tempel”	(1908)

•	 ”Sagan	om	Ragnar	Lodbrok	och	hans	
söner”	(1880)

•	 ”Sverige	och	vikingafärderna	västerut”	
(1924)


