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Ludvig Nordström som brevskrivare.
Av G i o v a n n i  L i nde be r g .

Sporadiskt hade jag från år 1914 t. o. m. 1925 mottagit fem brev från 
Ludvig Nordström. Trots att jag 1911 under fejden mellan Strindberg 
och Heidenstam anfallit honom och bestritt, att han var en talesman för 
de unga, i det att jag hävdat akademiska ungdomars olika inställning till 
den senare, bjöd han mig redan i första brevet stora famnen. »Över Hei
denstam räcka vi varann handen och le — som augurer.» När jag sedan 
läste »Ankarsparre» 1913, fann jag, att vi i stort voro meningsfränder, och 
omkring 1917 beundrade jag honom redan som den längst hunne och 
originellaste förespråkaren för vår generation, med glänsande idéer och 
varmt hjärta. 1919 hade jag som lärare vid Djursholms samskola under 
ett halvår varit hans granne och kommit honom personligen nära. I 
några brydsamma situationer sökte jag därför hans råd och fick dem. 
Under den period, i vilken dessa brev skrevos, utformade han »totalismen», 
och i det sista brevet tillämpade han den direkt på mig själv. Han fann 
mig vara romantiker, ty en sådan kan inte stanna, under det att »totalisten 
stannat, då han känt sig mogen». Några få år därefter hade jag »stannat», 
valt mitt arbetsfält för livet, läroverket, och av ödets gunst förflyttats till 
hans egna domäner, om inte till själva Öbacka så till Sundsvall. Från 
år 1932 hade vi oavbruten brevkontakt med varandra till hans död.

Höstterminen 1927 tillträdde jag min befattning som läroverksadjunkt 
i Sundsvall. Jag blev rätt snart flitigt anlitad som uppläsare i radio, sär
skilt av norrländsk litteratur. 1929 skulle jag hålla ett föredrag i radio 
om Ludvig Nordström med uppläsning och meddelade honom detta. 
Ur det korta svaret anför jag följande. Det har åtminstone kuriositets- 
intresse. »Jag förstår inte riktigt, vad det rör sig om, ty det har aldrig 
varit fråga förut om att läsa upp något ur min produktion, men jag tycker 
mig ana, att författaren skulle få ett arvode på 2: — kr. sidan. Är det 
rätt uppfattat, vill jag bara säga dig, att jag inte gör något krav alls på 
honorar i detta fall utan får du själv bestämma dess storlek och sedan 
behålla det för egen del.» — Det var ju synnerligen generöst men visar 
framför allt, hur komplett okunnig om radioförhållandena Ludvig Nord
ström då ännu var.

I november s. å. anmälde jag hans bok »Svenskar» och fick omedelbart 
hans tack. En passus är anmärkningsvärd: »Du vet, att jag är en mot
villig och omöjlig brevskrivare, men jag måste tacka dig för dina vänliga 
ord.» Alltså kom ingen brevväxling i gång. Det dröjde till oktober 1932, 
innan jag fick ett nytt brev. Olof Högberg var nyss död. Jag hade fått 
det hedrande uppdraget att tala vid graven och sände Ludvig Nordström
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ett exemplar av Nya Samhället med begravningsreferat och mitt tal. I 
brevet hade jag undrat, om Högberg betytt något för honom rent litterärt. 
Detta förnekade han barskt i följande ord: »Jag vill be dig för framtiden 
stryka din tro, att O. H. skulle på något sätt influerat mig litterärt eller 
filosofiskt. Yi tillhöra komplett skilda idé-världar. Jag har mina påverk
ningar från annat håll, som jag vid upprepade tillfällen deklarerat. Kiel- 
land gav mig första stöten. Sen har jag Balzac och Babelais som viktigaste 
litterära vägvisare. Bland filosoferna stannade jag längst hos Spencer 
och Spinoza. Inom sociologien hos Durkheim. Där har du obduktions- 
protokoll.»

Vid jultiden hade Nordström kommit upp till Sundsvall. Det blev 
några veckors daglig samvaro. Yi promenerade, besökte hotell Knaust och 
pratade om litteratur. En vacker dag kom han med ett uppslag: »Du har 
ju din uppgift given. Du skall skriva om oss norrlänningar. T. ex. om 
Olle Högberg.» Jag funderade ett dygn, sade nej till uppgiften med moti
vering, att jag som sörlänning aldrig skulle ha tid och kraft att sätta mig 
in i Högbergs ofantliga material, att det var en uppgift för norrlänningar, 
men att jag skulle våga mig på att skriva om Ludvig själv. Han var 
ögonblickligt med på galoppen och gav mig under några kvällar en del 
behövliga familjeupplysningar. Jag hade det ju ypperligt förspänt. Jag 
hade, förklarade han, i fortsättningen bara att vända mig till honom och 
således direkt ösa ur primärkällan. Den kom att flöda ymnigt. Under 
1933 erhöll jag inte mindre än 35 brev. Nu var han sannerligen inte »mot
villig». Ibland ebbade naturligtvis brevskrivningen, men den tog snart 
upp sig.

Inalles äger jag 130 brev av hans hand. De belysa så mångsidigt hans 
idérika och gnistrande personlighet, att jag inte anser mig böra ruva på 
min personliga skatt livstiden ut. Framför allt torde Nordström inte ha 
meddelat någon annan så utförliga uppgifter om gången av totalismens 
tillkomst. Då hans sociologiska inställning är det som mest skiljer honom 
från hans författarkolleger och då denna inställning ju utgör hans stora 
originalitet, anser jag, att jag bör offentliggöra hans utförliga redovis
ningar därför. För förståelsen av hans personlighet är hans totalistiska 
spekulation det viktigaste.

*

Ludvig Nordström hade återvänt till Djursholm i mitten av januari. 
Han var inte återställd, men han levde då och alltid på sin härliga för
måga att skämta bort sina personliga besvärligheter: »Nu arbetar jag så 
smått, har börjat komma in i mina vanor med promenader, dusch, gym
nastik etc., men nog känner jag, att denna Yår Herres lerkruka nyss är 
zinkad och att zinkningen behöver torka ett tag, innan krukan kan hålla 
ädelt vin och icke förspilla det. Jag tänker inte häller överanstränga mig, 
men göra ingenting går ej, det skulle göra mig mjältsjuk, och det passar 
ej en fet och lindrigt apollinsk person!» Yilotider älskade han inte. I ett 
av de tidigaste brev, jag har från honom, klagar han t. o. m. över sön
dagen: »Jag är idiot i dag, beroende på, att det är söndag. Man skall väl 
hedra Gud på något sätt, det är mitt. Så fort jag hör kyrk-klockor, tar 
förståndet frivakt och kvarlämnar ett tomrum, som får fyllas med gäsp
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ningar, sömn o. d. På måndagsmorgonen kommer förståndet tillbaka 
igen. Piggt och krytt. Jag misstänker alltid, det tillbragt söndan hemma, 
d. v. s. i himlen.» Man kommer kanske att tänka på hans antipod, Heiden- 
stam, och dennes teckning av den late faunen Söndag i Tivedssångerna. 
Två lynnen, kanske två tider.

I slutet av månaden hade jag för min blivande bok ställt några frågor 
till honom angående Tomas Lack och fick veta följande:

De uppgifter du begär om T. Lack-historierna äro tyvärr svåra att ge, då jag 
ju aldrig antecknat något. Vem har tänkt, att man en dag skulle bli Schuck + 
Warburg, jag menar läxa, uppsatsämne och förbannad av skolpojkar. De flesta 
torde ha publicerats i »Bonniers Månadshäfte» (som fanns annodazumal) och i 
D. N. I Sthl. Tidn. julnummer kom »Rikedomens förbannelse», jag tror 1912. Den, 
»Utanför samhället», »Fritänkare» (eg. »Hur Tomas Lack blev fritänkare») och 
»Bruna kostymen» torde ha skrivits under perioden 1910-12, medan »Första m ö
tet med förfäderna», »Sjätte världsdelen», »Eviga ljuset» och »Elden, som blev ett 
skägg» skrivits efter 1920, alltså under den totalistiska perioden.

Jag undrar, om det är möjligt att förbise journalistiken under åren 1902-07 
i Västernorrlands Allehanda. Där finns, som jag förvissat mig om, strängt taget 
hela min produktion upp till totalismen in nuce. Där finns Tomas Lack, Fiskare, 
Habstadius, Affärs-romanen och Norrlands-kampanjen.

Naturligtvis förbisåg jag inte hans ungdomsproduktion. För fynden 
redogjorde jag i »Ludvig Nordströms utvecklingshistoria» sid. 26—50.

24.2. sände han mig »Idyller från Konungariket Öbacka» med följande 
motivering:

Det är omöjligt skriva om min »utveckling» utan att känna den boken, speciellt 
»Evighetsbössan» från hösten 1910 eller 1911, vilketdera kan jag inte säga i dag. 
Samt »Altius», som är ett koncentrat av den avgörande krisen 1914, ur vilken 
totalismen framgick. Denna bok betecknar slutpunkten av min litterära historia 
före världskriget. Och den slutpunkten betecknas av helgonet eller den kristne 
hjälten som skildringsobjekt, här kallad »Altius» (=  det högre).

Där har jag, när jag nu återupptar människoskildringen, att anknyta. »Evig- 
hetsbössan», som kom långt före Sven Lidmans övergivande av njutningsfilo
sofien och esteticerandet, som förmodligen influerade Oljelund till »Med stort G» 
och som utskälldes i speciellt kåseri i D. N. men översattes i Harald Nielsens 
danska tidskrift (dess namn har jag glömt), betecknar den första principiella upp
görelsen med 90- och 00-talen samt förberedde totalismen. Du har i den basen 
för »Landsorts-Bohéme», »Ankarsparres» pliktfilosofi och »Gobsmans» brytning 
med esteticismen och flanör-livet och övergång till idealismen. »Idyllernas» motto 
ur Boströms religionsfilosofi ger uppställningen!

Ingen, som skrivit om min utveckling har havt ögonen öppna för dessa sam 
manhang. Därför äro alla dessa krior mer eller mindre värdelösa. Inklusive 
Castréns. Om jag, som jag hoppas, kan resa upp i april till Svall, skall jag m ed
taga en dagbok fr. 1907, där allt detta förberedes.

Sedd ur denna synvinkel få mina böcker en enhetlighet, vars centralpunkt är 
totalismen =  fortsatta-skapelse-läran. Till den peka ungdomsböckerna. (Redan 
»Kains land».) Från den utgår hela den senare produktionen. Så försvinner jag, 
L. N., men tidpunktens stora svängning kommer fram, och där har du Söderblom, 
Bergson, den gamla naturvetenskapens upplösning att hänvisa på som parallell- 
fenomen.

»När jag nu återupptar människoskildringen.» Såvitt jag vet, har ingen 
svensk författare så slitits mellan två uppgifter eller två vägar som Nord
ström. Då och då kom ju en novellsamling eller liten roman, men denna 
människoskildring hade aldrig hans hela och stora intresse. Han skrev 
för brödets skull. Alltjämt lekte honom i hågen det stora litterärt-socio- 
logiska verk, som skulle bliva Petter Svensk, men som aldrig kom att ut-
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föras. I det verket, Sverige från Vasatiden fram till våra dagar, skulle 
de båda vägarna ha lupit samman. De under ungefär 20 år företagna 
studieresorna och referaten från dem räknade han alltid som förberedelse
arbete och inget annat. Det var det tragiska, att han icke fick ännu ett de
cennium på sig. Nu blev, trots hans väldiga produktion, det hela en torso. 
Som han skrev redan i sitt första brev till mig 1914, ville han ge »synte
tiska bilder». En sådan bild i jätteformat skulle Petter Svensk ha blivit.

Den själsligt-kroppsliga krisen var denna gång efterhängsen. Den 14.2. 
skrev han: »Jag vet faktiskt inte, vad jag vill. Jag har havt så mycket 
ont i kropp och själ den här sista tiden, att jag knappt känner igen mig, 
men jag tycker, det ljusnar i alla fa ll.--------- F. ö. börjar jag känna grep
pet i livet igen, och då är allt b ra .----------- Var förvissad om, att jag ej
glömt den ljuvliga tiden i mitt Pungmakarbo, under våra samtal och 
promenader, men nu börjar arbetet ta mig. Jag måste dra in pengar — 
åtminstone så att jag kan, en dag, betala frakten av snarkofagen upp till 
min enda förmögenhet, familjegraven i Öbacka.» Skämtets sol hade all
tid lätt att bryta igenom vemodsmolnen. Ur ett brev den 18.2., som mest 
handlar om hans onda arm, äro några rader värda att anföras. Han hade 
själv skrivit en gång i ungdomen, att kroppen bor i själen. På det temat 
varierade han ideligen i breven. »Jag är, intill min sista snarkning, opti
mist, emedan jag havt äran att skaka hand med Gud. Och sålunda är 
lugn. Det har även du, och då tillhöra vi Successio Catholica och kunna 
säga med den värkbrutne Stiernhielm: viximus, dum viximus, laeti! 
Fan vet, om det är latin. Det är religion, och det är förmer.»

Nu började jag överhopa honom med frågor rörande min tilltänkta 
bok. Ur ett brev om hans ungdomsskriverier i Härnösandstidningarna 
anför jag några intressanta rader, som gå mera på djupet: »Boström har 
jag läst föga. Egentligen bara hans religionsfilosofi, men först kring 
1912. Ungefär samtidigt Geijers föreläsningar om människans historia. 
Spinoza läste jag, hett, 1908. Dessförinnan Schopenhauer, Kant, Hegel. 
Boströmianismen måtte ligga i Norrlandsluften och speciellt ha impregne
rat Boströms gamla gymnasium, som också var mitt, fast skilda hus.» 
Den sista mars redogjorde han detaljerat för sin ungdomsläsning. Som 
jag avtryckt redogörelsen i »Ludvig Nordströms utvecklingshistoria» sid. 
51-52, hänvisar jag den intresserade dit. Hans stora intresse för min 
blivande bok dokumenterades i ett brev av den 3 maj: »Vad säger du, om 
du skulle låta mig se igenom ditt manuskript, antingen etappvis eller in 
toto för att rätta, om någon sakuppgift skulle kommit på sned? Som ju 
alltid händer.» Jag föredrog att låta honom läsa manuskriptet in toto 
under juli. Brevet av den sista maj är så upplysande, att jag avtrycker 
det i sin helhet:

Kära vän
Tack för ditt brev! Och tack till dig och Kerstin för den stimulans, n i gett mig! 

Och tack för den vackra dikten i V. A. än en gång!
Skall jag säga dig, vad jag tror om roten till totalismen? Det är:

1) Uppenbarelseboken, som jag läste bävande och betagen redan som barn.
2) Pauli resor.
3) Härnösands plankarta av 1699.
4) Sjökort.
5) Världskriget, då världens enhet slog mig.
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Men ingen filosofi eller skönlitteratur.
Bergson läste jag 1911 och stod tveksam inför såsom Kantian. Möjligen värkade 

Geijers »Föreläsningar över människans historia» på mig. Läste den, tror jag, 1912.
H. G. Wells läste jag först 1916, sedan  totalismen var i princip utformad. Min 

glädje över honom berodde på, att jag fann en själsfrände. Men där finns ingen 
påvärkan, som man trott.

Sedan, då jag skrev »Världsstaden», vilket tog ett par år, hade jag genomgått 
hela den moderna vetenskapen.

Allt kom som kräkningar! Jag hade känslan hela tiden, att icke jag skrev 
utan en annan. Det var den besynnerligaste och svåraste tiden i m itt liv.

Det är allt jag kan säga.
Jag bereder dig på, att de 100 första sidorna i »Världsstaden» förmodligen äro 

de lättaste. Men numra är det hela dock enklare att begripa än för 10 år sen.
Nu reser jag lördag till Öregrund och, Deo volente, omedelbart till havs. Jag 

har forcerat senaste tiden. Tre långa noveller, ett par artiklar, Uppsala, studie
resa en vecka genom Svealand, teckning, diskussioner.

Nu längtar jag ut som ett barn. Har inte längtat så sen jag var det — men det 
förblir jag visst intill änden!

Ljuvlig sommar önskar jag er båda!
Din vän

Ludvig Nordström.

Jag hade under vårterminen hnnnit med allt förberedande arbete och 
skrev min lilla bok på några veckor nere i hembygden. I mitten av juli 
sände jag npp manuskriptet till Öregrund. Svaret, daterat den 17 juli, 
lyder:

Kära G. L.
Det är en utm ärkt sak och den första dissektion, som jag helt och hållet är med 

på. Andra ha, ur estetisk synpunkt, skrivit saker, som jag funnit bra, John Land
quist, Kjell Strömberg, Herbert Grevenius, men själva den springande punkten, 
den som för mig är allt, ha de aldrig sett och därför aldrig vidrört: den religiösa. 
Det är den enbart, du drar fram, och däri ligger i mina ögon styrkan i din studie, 
ty  därmed endast kan  man lyckas med att göra totalismen begriplig. Detta har 
du ännu inte lyckats med, tror jag, men du har visat spåret och totalismens genesis, 
vilket är vackert nog. I nästa del gäller det att dissekera totalismen själv, och 
det är bra, att du dragit fram Söderblom. Ingenting torde bättre kunna belysa 
saken, speciellt om du tynger på ekumeniken.

Följaktligen: ett riktigt hjärtligt h and slag!-------------

När boken kommit ut i mitten av oktober var han rörande tacksam. 
Ur det speciella tackbrevet (27.10) citerar jag en viktig passus: »Gång på 
gång under läsningen slog mig den tanken: men måste inte alla dessa kri- 
tici, som hastigt genomögnat var bok för sig, nu tvingas till blygsel över 
att de aldrig sett sammanhanget. Att du fått fram det, det är det stora.»

I november fick Nordström ett anfall av kärlkramp och vårdades först 
på sjukhus. Nikotinförbudet vållade honom, som enligt egen uppgift 
rökt från sitt nionde år, stora svårigheter, men även dem kunde han 
skämta bort. »Livet utan rök är som biff utan lök och Sancho Panza 
utan ök, piga utan kök, Hjalle utan Böök och busen utan ’krök’! Tala 
om själen! Men den sitter i piphuvut eller cigarrett-glöden. När de 
båda slockna, då är det skit med själen.»

Han var nog ganska trött och tagen resten av året. Bl. a. svek honom 
minnet. Han skrev den 21.12.: »Du skall inte håna mitt omöjliga minne. 
Du skulle smaka ångesten, som hör till, och ilskan, man måste behärska. 
Det börjar ungefär när man är 50 år och 6 månader, kom då till mig.» 
Jag skulle just under julen fylla 50 år. På själva högtidsdagen skrev han
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ett brev med en vacker sammanfattning av vad vi haft gemensamt: »Ja> 
kära G. L., vi ha havt många sammanträffanden av skilda slag alltsen 
Strindbergs-fejdens dagar, och från dem alla bevarar jag samma ljusa 
och rena minne.»

Nordström brukade i sin ungdom sätta sig över vad recensenterna 
hade att andraga. Ju äldre han blev, dess mer ändrade han mening på 
den punkten. Han var ju praktisk karl och insåg, vad en »nedskällning» 
ekonomiskt betydde. Han antydde en sådan i början av år 1934 med 
följande ord: »Mitt sista hopp att få ny upplaga på »Bonde-Nöden» (ett 6:te 
tusen), åkte upp genom skorstenen. Det är alltid på detta sätt! När 
man just är i botten på pungen och oförmögen att arbeta, på grund av 
sjukdom, då rycks sista biten ur klorna på en.» Men tillägget är ändå mer 
karakteristiskt: »Men det brukar ränsa upp andliga långtarmen på en: så 
det har nog sin väl avvägda mening.» Han redogör för titlarna på sju större 
utländska arbeten, som han »parallell-läser». »Där har du en skiss av var 
själen vandrar för stans. I världskrigets inre historia och ute i rymderna. 
— Jag grubblar f. ö. dag och natt på Petter Svensk. Totalismens genom
brott försiggicks av en 2-årig kris, fysisk och psykisk 1912-1914. Nu får 
man se, om vad jag f. n. sen åtminstone ett år genomgår, har något med 
P. S. att göra» (5.1.34). Som jag ämnade skriva en värdesättning av 
totalismen, fortsatte vi att avhandla den under vintermånaderna. Brevet 
av den 9 jan. är så viktigt, att jag meddelar det in extenso:

Kära vän.
Tack för brev! Men för allt i världen, gå inte i den vanliga gropen, som alla 

fallit i, då de talat om totalismen, och som består i tron, att mina social-eko- 
nomiska utredningar (Fyrskeppet, Landsortens problem, Stor-Norrland, Världs- 
Sverge, Ljunglöf, AB. Nord-Sverge och Bonde-Nöden) skulle vara exemplifiering 
av totalismens världssyn! Alla dessa, utom »Landsortens problem», äro skrivna 
på direkt uppdrag , vilka jag accepterat för att kunna existera, medan jag sam 
tidigt lät totalismens estetik och etik mogna inom mig. A tt jag sedan använt mig 
av en och annan synpunkt från »Världsstaden» är en sak för sig, men dessa böcker 
få absolut icke blandas samman med totalismen. Någon värkligt totalistisk bok 
har jag ännu icke skrivit, och jag tror icke, jag någonsin får tillfälle att göra det, 
ty  det skulle förutsätta, att jag vore nog rik att kunna leva oberoende och att 
själv bekosta det arbetets publicerande. Jag får nog nöja mig med att göra bör
jan  till praktisk totalism i och med P. S. I starkt kom prom iss-skick.

Vad totalismen angår, så är den en andlig sak. Dess kärna är, att den betraktar 
världsalltet som en personlighet under tillblivelse och söker fastställa några ele
mentära lagar ( =  hypotetiska sätt att förklara) för hur denna personlighet, som  
kallas Gud, arbetar, samt för hur varje människa blir medveten om sin plats och 
andel i detta skapelse-värk. Dessa lagar äro lagarna för planetens uppbyggande 
till ett samhälle, en personlighet, och de ha deducerats från studiet av det histo
riska världsstadsbyggnads-förloppet. Där finner man vissa andliga  typer, till
stånd etc., kallade i sammanfattning: livsåskådningar, svarande mot vissa be
stämda materiella tillstånd, uttryckt i formeln: världsstadens andliga höjd svarar 
alltid mot dubbla världsstadsradien (i varje givet historiskt ögonblick). Jag har 
i mina utredningar sysslat bara med dylika materiella fenomen, däremot ej med 
andliga, men just i synen på de andliga ligger totalismens betydelse. Det är en 
sammansmältning av vad man kallar kristendom och materialistisk historie
uppfattning och svensk personlighets-filosofi. (Läs med uppmärksamhet kap. om 
»Trustmänniskan», synnerligen viktigt i detta sammanhang, i Ljunglöf-boken!) 
Studieplanen föreslår jag få följande utseende:
1. Civitas Dei (som är en min dagbok, då totalismen utformades)
2. Trustmänniskan (En gammal Stockholmsfirmas historia)
3. Världsstaden.



Läs sedan »Det eviga ljuset» i, jag tror, »Historier», där har jag antytt lite tota- 
listisk skildrings-form.

Din 
L. N.

Den 14.1. 1934 sökte han visa, att hans ihållande olnst inte berodde på 
kärlkrampen och tobaksförbudet:

»Det är detsamma som det som hände Tomas Lack på hans faders tak, i Öbacka. 
Sådant är m itt liv! Ständiga duster! Mödosamt ett steg då och då. Så ligger jag 
där, borta, och kroppen skälver. Akta dig för totalismen! Den dödar förr eller 
senare allt, som är av denna världen. Nå! Nu stannar detta oss emellan. Men 
det var den värsta pärs jag havt på länge, och någon gång måste den »toujoure» 
Lubbe också få kvida till en kort sekund. Han har inte besvärat publiken med 
sitt privata som Strindberg, Hj. Söderberg (Dagboken fr. Dragör, vad den nu 
heter, »Hjärtats oro»?), Sven Lidman m. fl., därför har han inte häller blivit tagen 
på allvar. För att det skall ske måste man i detta karlaktiga land gråta och jämra 
offentligt. Det kallas lyrik! Och det föraktar och bekämpar jag. Men nog om 
detta n u . -------------

Vad »totalismen» som begrepp innebär, kan du titta på i senaste häfte av Nord. 
Familjebok, bokstaven T, där John Landquist skrivit om den. Jämställ, jag 
menar: sammanställ den med vad jag sade i m itt förra brev. F. ö. du har lagt upp 
saken så bra i denna volym, att den kommer att framträda klart i fortsättningen.

I brevet av 31. jan. är han förargad på recensionerna av »Bonde-Nöden». 
»Det förefaller, som kritiken gått in för att väcka inträsse, än en gång, 
för mig! Icke ett ord om saTcen. Det är individualismen, det! Och det 
är det, som gör det så hopplöst rent intellektuellt i detta land. Til syvende 
og sidst stirrar var och en bara på sin egen navel och söker att på ett eller 
annat sätt visa, hnr märkvärdig den är. När det så blir tal om en sak
fråga, börjar man tala om annat. Så har det alltid varit. Och så är det.»

I början av mars var han ledsen även av andra orsaker och måste 
åter »kvida litet». »Jag undrar, när det skall bli lugnt nån gång1? I graven, 
sa gnbben far, när man är född under planeten Markattan.» (Den förträff
liga romanen 1937 med detta namn har alltså sitt namn från Nordströms 
kvicke far.)

I brevet av den 6. maj kom han åter in på sin gamla stridslinje: »Vilken 
humbug ändå 90-talet var! Rydberg var siste skalden. Med Selma, 
Heidenstam och Fröding börjar den primitivism och hedendom, vi nu ha
att dras m ed .----------- Det måste bli någon ändring, och det blir förr eller
senare, från den köttslighet, som nu fritt florerar. Man märker förtrup
perna till det nya i naturvetenskapen, egendomligt nog, där världens funda- 
tioner, livets mening och mänsklighetens framtid diskuteras allvarligt.
Men den gamla religionen är d öd .----------- Inte på länge har det så kliat
mig i fingrarna att smälla till offentligt» (han hade ondgjort sig över ett 
fotografi i D. N. från en nationsfest i Uppsala, som han fann simpel).

Här möter oss den Ludvig Nordström, som allmänheten hade så svårt 
att få grepp om, den stränge moralisten, som jag personligen fann, redan 
då jag läste »Ankarsparre» och som dokumenterade sig i sitt första brev 
till mig i januari 1914: »För mig blir Sverge intet, förrän svenska anden 
tvingats åter till Geijer och Boström och lärt sig sanningen som inre upp
levelse. Där är er, min, vår generations uppgift.» I samma brev skrev 
han om sig själv: »Jag tänkte, att man möjligen här och var började inse, 
att mitt livs nöje icke var att dväljas i allsköns rå- och liderlighet, men 
att uppvisa dessa såsom följder av ett visst andligt läge inom nationen.»
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Det sätt, varpå både kritik och publik ofta mottogo Nordströms »Skild
ringar ur svenska nationens liv», vittnar ytterligt ofördelaktigt om bådas 
förmåga att begripa, vad som lästes, eller kanske snarare att läsa mellan 
raderna.

Under hösten hade jag läst någon bok av D. H. Lawrence och frågade 
L. N., mitt litterära orakel, om denne och livsdyrkarsekten. Svaret jävar 
inte mitt ovan fällda omdöme om moralisten. Fann han upplösnings- 
tendenser redan hos vårt hyggliga »90-tal», vad skulle han inte då finna hos 
Lawrence!

Pornografen Lawrence har jag sökt läsa men misslyckats. Jag tror inte på 
denna linje i modärn litteratur, jag tror, att han liksom Gide i Frankrike m. fl. 
beteckna bottenläget i en upplösning av allt möjligt, som vi nu ha att passera, 
innan vi nå fram till en ny rationell syn på tillvaron. Jag föreställer mig, att 
Kristus skulle varit skäligen likgiltig för Lawrence och icke plockat in honom i 
lärjunga-skaran! Men å andra sidan vill jag ju inte gå ed på saken. Jag kan ha 
misstagit mig, men annars framstår ju L. som profet först och främst för ny- 
paganismen, på vars framtid jag icke tror. Vad vi f. n. lida av i världen är den 
över-sexualisering, som på motsvarande sätt karaktäriserade antikens upplös
ning och som obönhörligt utmynnade i den renings-process, som var klostren, 
anakoreterna, pelarhelgonen, munkarnas rullande i törnrostaggar för att bli fria 
den sexuella besattheten, varur sedan en Franciskus, en La Boétie’s rena vän- 
skapskult, riddar-renheten, Graal och tankens ljus i vetenskapen framträdde. 
Hela min totalism är ju en opposition  mot allt detta.

Men det är ju möjligt, att L. predikar en sexual-herrnhutisk köttgemenskap, 
som dock förefaller mig mer likna Rasputins filosofi än min.

Dixi et salvavi.

Den sexuellt-pornografiska litteraturen hade alltid hans skarpa ogil
lande.

Slutvinjetten för året var hållen i ljusa färger: »Humöret klättrar uppåt, 
flåsigt och tungt som en flott-säl på en vattensköljd stenhälla utåt Bremön! 
Men uppåt! Visserligen låter skallen som en ranger-bangård, men gamla 
odödliga själen har fått skorna på igen och kan börja marschera. Och 
vad är då att klaga över!»

*

Nordström var nu friskare. 18.2.1935 heter det: »Jag sitter och skri
ver på mina artiklar från studierna i nedre Norrland och arbetar med 
mina akvareller från diverse industri-värk, i allt ett 30-tal. Just i dag 
har jag skrivit början, 13 sid., av första artikeln. Det är bland de svå
raste saker jag havt att göra, på grund av materialets mängd och pro
blemens vikt. Jag skall bli glad att ha det hela bakom m ig .----------- Jag
är, i själen, förbi allt artikel-skriveri och lever i ett slags vacuum mellan 
den perioden och den som skall komma och som rör helt andra problem, 
kring människo-själen, historien och tillvarons mening, människo-typer, 
samhälls-typer etc. Men allt detta är skumt ännu som i en vårnatts- 
farstu med nerdragna gardiner och tysthet i all världen omkring.» Den 
6. mars skrev han i ett brev, som mest handlar om praktiska ting, bl. a. 
en planerad konstutställning i Sundsvall med verk av honom själv och 
Einar John: »Tänk! Ska jag börja berätta om själar igen*? Inte bara 
om siffror och maskiner.»

I april voro vi inne på religiösa spörsmål, och med anledning därav 
sände jag honom ett häfte av »Religion och Kultur». Han behöll det en
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tid och studerade föregående års kyrkomötesdebatt uppmärksamt. »Det 
är som att gräva upp sina egna skrumpnade rotknölar, det värkar faktiskt 
på en och samma gång imponerande, fantastiskt och löjligt. Och o värk - 
ligt som en feberdröm. Jag måste grunda igenom hela debatten. Lin- 
derholm och Nygren, det är ju reformation och katolicism mot varandra,
N. är ju exakt stor-inkvisitorfantasien i Dostojevskis ’Bröderna Kara- 
mazov’ eller den Hägerströmska nihilismen, som icke tål annat än A =  A, 
d. v. s. orörligheten, oföränderligheten. Medan L. är lika egocentrisk och 
personligen osympatisk som pappa Luther men också med något av den
nes bubblande kolsyra, välgörande i den allmänna magsyran.» Samma 
uppfattning av kyrka, teologi och officiell kristendom hade han i ett brev 
från 1917. Personligen hade han redan i ungdomen gjort upp med dessa 
makter. Det var det etislca i kristendomen han behållit. Framför allt 
såg han i kristendomen demokratins djupaste rot.

Han slet alltjämt med sin ohälsa och for tidigt ut till sitt kära Öregrund. 
Den 31. maj skrev han: »Jag är f. ö. utpumpad och darrhänt, har svårt 
att skriva, är av doktorn förbjuden allt arbete på minst 3 månaders tid 
och skall, då jag börjar komma hte mer i form, söka promenera, leva på 
sjön, vara nykter och förståndig på alla sätt.»

I oktober sände jag honom en artikel om Olof Högberg och fick en lit
teraturhistoriskt värdefull upplysning till svar: »Vad du skriver om O. Hs 
pessimism vis å vis trävaruindustrien, inträsserar mig ur en alldeles spe
ciell synpunkt. Carl Kempe, son till gamle Frans Kempe och chef för 
Mo & Domsjö, berättade mig i fjol, att O. H. någon gång i början av 90- 
talet sänt Frans Kempe första manuskriptet till vad som med tiden skulle 
bli »Stora Vreden», men F. K., som hade klena ögon, kunde icke läsa O. Hs 
starkt sammanträngda stil utan sände tillbaka papperen. Med tanke på
O. Hs högfärd, misstänksamhet och hämnd-lystnad (som kom starkt i 
dagen efter framgången med ’Stora Vreden’) har jag efter denna uppgift 
ibland undrat, om icke O. Hs angrepp mot trävaruindustrien kan ha sin 
rot i denna lilla händelse. Att den spelat in är jag, med min kännedom 
om Olle, fullkomligt övertygad om. Sedan ha naturligtvis massor av 
andra motiv tillkommit.»

Av allt att döma var Nordström inne i en lång och allvarsam kris. 
Kroppen hade krånglat länge, själen med. Ännu i november visste han 
varken ut eller in.

Hur har jag det? På den frågan kan jag faktiskt inte svara. Jag vet inte, 
var jag är, jag hänger mellan himmel och jord och känner då och då lite svavel-os 
från Helvete, till på köpet. Det är som om en lång period i m itt liv, sträckande 
sig från 1914 och till de senaste par tre åren, nu vore slut, och jag ser icke klart, 
vart det vidare skall bära. Jag har sysslat denna höst med att skriva om handel 
och industri, och när jag ser den litterära julfloden, namnen, recensionerna etc., 
känner jag mig fullkomligt utanför, nästan som en död tittande på de levande. 
Emellertid är det min mening att, när jag klarat av ett par artiklar till, söka ta  
itu  med en längre novell. Få se, hur det går. Rita och måla har jag inte gjort på 
länge. Har inte havt och har ingen lust.

Ja, livet är underligt, när man passerat de 50 och halkar på stjärtfenan mot 
kyrkogårdssidan. Livet är ovärkligt, alltmer spöklikt, genomskinligt och ofta 
hemskt. Jag förstår Strindbergs kammarspel och »Svarta fanor». Men jag är ju 
betydligt fetare än S. var, så det tar sig väl vad det lider.

Första brevet år 1936 var skrivet på Sofiahemmet och började:
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Här har du förklaringen till min långa tystnad. Magsår, tarmsår, med affektion 
åt galla och lever. Så här ligger jag nu sen i går eller närmare bestämt sen tisdag 
kväll. F. n. svälter jag. Icke en gnutta mat, inte en droppe vatten. Däremot 
3 ggr om dagen ingjutning per rectum av fysiologisk saltlösning+m edinal. Så 
får jag injektion av pantopon på kvällen, sen simmar jag redlös som en avklippt 
ångbåtsrök nånstans i det blå. Jag har säkerligen i flera år gått och dragits med 
detta onda, men på sistone tog det sådana proportioner, att jag måste söka läkare. 
Det blev röntgen, man trodde först på kräfta, men nu är det, som det är.

Få nu se, vad jag gör, då jag, efter fem veckor (!!!), får kvittera den här dans
lokalen och återinträda i det ruskiga människo-livet. Hade jag råd, skulle jag 
kvista upp till Stadt i Härnösand och stanna en dag i Svall, men jag har inte råd, 
varförutom jag skall hålla mycket sträng diet, jag blir till sist, så jag får gå omkring 
i vit, sid nattskjorta, bärande ett stearinljus i handen och sjungande: Bä, bä, lilla 
lamm!

F. ö. gå dagarna som vanligt, d. v. s. mot döden, vart än de gå.
Jag är så fullproppad med so vmedel, så jag minns ingenting, vet ingenting och 

knappt kan forma bokstäver. Men jag känner en frid på insidan, som jag för
modar gamla klosterkyrkor ska känna, när man knackat bort murbruket på 
deras väggar, så att de vackra (i mina ögon snarare fula) väggmålningarna kom 
mit fram. Eller som en ångpanna, då den sotas. Jag håller på att sotas just nu, 
och sen tänker jag stiga upp och göra häpnadsväckande saker.

Jag är alltså vid gott mod och älskar inte vare sig medlidande eller beklagande.
Det här skall du betrakta bara som en Morse-signalering i horisonten, så att 

du skall veta, var jag befinner mig.

Den 27.2 säger han sig vara »kryare än på många, många år, full av 
arbetslust och nykterhet. Jag har blivit nersvält, magrat 3 1/2 kg., så 
att jag väger 82 (under mina glansdagar 104) och känner mig som en ny
född, en ängel eller en ljuv Linnéa borealis.------------I mitt privata liv
har, som jag antytt, mycket hänt på senaste halvår, och Jiur det kommer 
att gestalta sig i framtiden för mig kan jag t. v. inte säga, men när allt 
är klart skall du få höra.»

Antydningarna i fråga hade varit alltför vaga, för att jag skulle fatta 
någonting alls. Även i nästa brev, 17.4., var det bara antydningar. »Så 
mycket har hänt i mitt liv på senaste år, att det kan jag inte skriva. Det
får jag berätta, då vi råkas.----------- Jag börjar längta att, efter en lång
tids sjukdom, få känna mig frisk eller avföras ur räkningen. Det här 
hankandet och balanserandet mitt emellan passar mig ej, jag har aldrig
varit någon ekvilibrist. Vår Herre ämnade mig inte till d e t .------------
Jag hänger som en stjärna för mig själv i världsgarderoben.»

Den 23.4. fick jag äntligen veta allt: skilsmässa och våning hyrd i Stock
holm, Hy torgsgatan 24. »Jag står som den s. k. Solo (sol)-sångaren i 
Strömparterren, nakot med armarna sträckta mot Den. Him. Fadren. 
Men jag är äldre och fetare och utan poliskask på flinten, så det drar om 
lilla författar-magen. Själen ska vi tala tyst om.» Han gick inte oberörd 
ut ur sitt gamla och in i sitt nya liv.

»Sysslar med att måla ett självporträtt, där jag skall se gammal och
djädrans prövad och vis u t . ----------- Jag håller på att lägga hjärnan till
rätta till min första P. S. — (Petter Svensk) — historia, så knäpp dina 
vänfasta händer och bed för den havande själen.»

Ur brevet av den 24.4. vill jag meddela följande: »Härmed bara ett P. S. 
till gårdagens brev. Jag glömde där nämna, att jag på Sofiahemmet skaf
fade och läste Grönbechs »Jesus, menneskesönnen». Det föreföll mig vara 
den första förnuftiga bild av J., som jag fått, och gjorde ett starkt och 
bestående intryck på mig. Samtidigt var det intressant konstatera, hur
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denna Jesus-bild återspeglar striden i tidens andliga liv, representerad 
tydligast och renast av Bergsons intuitions-filosofi å ena sidan, den gamla 
rationalistiska 1800-intellektualismen å den andra. Jesus är bergsonismen 
i sin värld, fariséerna rationalismen. Denna dramatiska motsats-ställ
ning, tagen ur vår egen tids innersta själsliv, gör, att J. blir så levande 
och påtaglig och begriplig för oss. Därmed angår oss såsom levande. 
Jag finner, att genom detta har G. gjort en betydande insats.»

Först i oktober tog brevväxlingen upp sig. Han hade haft för mycket 
att stå i:

Jag har ju alldeles brutit med m itt föregående liv, min föregående värld och
startar nu på n y t t . ------------Det har varit en blåsig sommar — men tror du inte
brottslingen lika fördömt har blivit fetare, i någon mån. Skydd ( =  skyddad) 
av vår Herre, som ser till det innersta och är mänsklig som sin son?! Så har jag 
arbetat rätt bra, är klar i det närmaste med en följetong (om familjen Lack, sådan 
den värkligen var!) och med början till den första stora Petter Svensk-romanen. 
Har målat och badat (12 maj— 2 okt.). Hälsan är ganska bra, och humöret kom
mer väl att ro upp sig i direkt proportion till våningens iordningblivande.------------

Framtiden ensam kan visa, om jag handlat rätt mot livet i m ig .------------ Jag
när bitterhet mot ingen men vill ha min väg fri.

Mina planer äro de enklaste: leva ett stilla och, som jag hoppas, intensivt arbets
liv. Allt har jag gjort för att nå fram till det. Om min nuvarande livsform är håll
bar vet jag icke, men ensam  vill jag fortsätta att vara, fri från den litterära världen. 
Och så få sänka mig ända till botten av min inre värld. Det skall bli underligt. 
Jag känner mig i all anspråkslöshet lite som Strindberg under hans sista decen
nium. Färdig med människorna, färdig att i diktens form skriva mina minnen 
och göra upp med livet. Han satt i sitt slutna torn på Norr. Jag sitter här, ovan 
Stockholm och allt bråket, på mina Södra Bärg.

Denna vinter, som nu bryter in — just nu kom en hagelskur — skall bli inträs- 
sant. Få se, var och vem man är i vår.

Ja, nu får det, fördubbla mina inkomster, vara nog pratat om mig.

I brev den 16.10. längtar han till Norrland, så att han har »knip i magen» 
därav. Jag hade antytt en viss väsenslikhet mellan honom och Pelle 
Molin (behovet av ensamhet) och fick till svar: »Vad du säger om min 
likhet med P. M. kanske har fog för sig. Jag är nog enstöring som han. 
Men är inte varje konstnär det, som är allvarligt biten av sitt »kall»? 
Den isolation jag nu med öppna ögon ingått i var som ett oemotstånd
ligt imperativ. Få se, vart det leder.»

Den 7.4.1937 var han nedslagen över recensionerna av »Sjörövare- 
final»: »Den har, som var att förutse, blivit ännu ett vackert nummer i 
den långa raden av mina trofasta nederlag. Jag kommer aldrig att få 
uppleva annat. Det är mitt öde. Recensenterna ha icke ens brytt sig om
att skälla, de ha överlämnat boken åt kåsörerna.------------Boken ligger
naturligtvis osåld. Nej, när andra ta upp de idéer jag utarbetat, då få de 
sälja. Snart kommer det att gå likadant på det skönlitterära området. 
Min typ är för osvensk. Jag tänker för snabbt, säger man nu, jag oroar 
för mycket, jag låter inte läsaren sova.

Nå, eftersom jag måste leva, måste jag fortsätta.»
Under sommaren arbetade han — i Stockholm — med »Planeten Mar

kattan», som skulle komma ut i september, men hade hela tiden tankarna 
på »Petter Svensk». »Måtte jag nu bara lyckas genomföra P. S. Skall 
bli inträssant höra, vad du en dag tycker. Det är en sak, som nog är ganska 
olik allt föregående, men du får väl s e .----------- Mitt gamla Norrland har



liksom åkt långt bort ifrån mig, jag lever i fantasiens värld f. n., och allt 
annat är bortblåst.»

Jag hade, halvt på skämt, då jag väl kände till hans inställning, tänkt 
honom som kandidat till en ledig stol i Svenska Akademien. Han tog 
det på fullt allvar och avlevererade den 14.10. följande salva, den sista 
för året: »Vad du säger om akademi-stolen visar, vilken förtjusande blå
dåre du är. Tillsättandet av akademi-ledamöter har ingenting med lit
terär förtjänst att göra. Det är grupp-politik. Det gäller att kunna lyda 
kommando och tjäna vissa bestämda inträssen. Därför ha värkliga skal
der och författare antingen uteslutits (som Bellman, Almqvist, Strindberg) 
eller uteslutit sig själva i mer eller mindre hög grad (Rydberg, Heiden- 
stam). Vad mig beträffar, kan det aldrig bli tal om placering, dels emedan 
jag är omöjlig som kandidat ur akademiens synpunkt, dels emedan jag 
aldrig skulle motta inval. Jag har inte ett spår inträsse för de saker, 
akademien sysslar med, och genom att inträda skulle jag hindra placeringen 
av någon, som kunde bli till nytta. Det skulle aldrig falla mig in. En an
nan sak vore, om platsen vore avlönad. Men äran! Nej, gamle gosse, 
jag är fullt tillräckligt nöjd med vad jag smakat av den. Jag rör inte 
ett finger att söka någon mer. Och därmed är den frågan engång för alla 
avförd från livsprogrammet.»
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Om de tio breven under 1938-39 kan jag fatta mig kort. Vi skrevo inte 
om märkligare ting. Han hade gått påtagligt uppåt och njöt tillbörligt. 
»Livet förflyter f. ö. stillsamt. Hälsan är god, sömnen bra, magen som 
på en vanlig oxe, och det vill inte säga lite.» (8.3.1938.) I samma brev 
kom första vinken om »Lort-Sverge»: »Framåt våren skall jag, om intet 
oförutsett inträffar, för Radiotjänsts räkning göra en färd genom hela 
Sverge, från Ystad till Jukkasjärvi eller vad det heter. Det blir mycket 
ansträngande, och sen blir det väl slut på mitt kusk ande. Jag börjar nu 
marschera mot de 60 och borde få berätta. (Denna nyhet om resan oss 
emellan.)» 13.6. meddelade han det personliga resultatet av resan: »Jag 
kom hem i förrgår — lördag — e.m. med 1100 mil i kroppen och en be
svärlig halskatarr från Lappland, vilken hållit mig i säng i dag.»

Jag kan inte finna någon ny skrivelse från honom förrän i april 1939. 
Detta betydde inte svalnad vänskap å någondera sidan. Vi hade kontakt 
ändå. Jag lyssnade på »Lort-Sverge» i radio, instämde och jublade över 
hans gnistrande, doftande språk och sympatier för fattigman.

Brevväxlingen blev livlig mot årets slut. En min personliga upplevelse 
låg till grund för en etiskt-religiös principdebatt oss emellan, och som 
vanligt under sådana blev han fyr och flamma. Jag har inte känt någon 
äldre person, hos vilken den heliga vreden så lätt blivit tänd. Då jag 
under konflikten i fråga inte följde hans extrema råd utan »förlät», gav 
han en tolkning åt min medgörlighet, som är alltför skön för att inte 
meddelas:

Vi, ’konstnärer’ äro nu en gång sådana, att det bara behövs lite spel av vän
lighet, så falla vi ögonblickligen till föga. Det är vår svaghet och vår —  styrka. 
Hade vi inte den, skulle vi, som de kloka, strax ge upp och världen skulle gå under. 
Gud vet, om inte detta är kristendomens innersta hemlighet. Kristus var just 
precis en dylik konstnär, han kunde inte låta bli att, trots allt, tro på godheten,
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det var därför han, som alla konstnärer, skällde ut fähundarna efter noter, och 
det var först på korset han såg ’klart’: Eli, Eli lama sabachtani! Men vi ha, trots 
detta hans ögonblick av bitter klarsyn över denna världen, att fortsätta hans 
livs tro eller Illusion’, det är enda vägen till Riket. Därför har du rätt i din kristna 
syn på X . ------------»Världen» skulle se annorlunda och därvid förbise det hemlig
hetsfulla något, som finns i honom som i alla. Och du har, därför att du är konst
när, följt Kristi väg och fått frid, så att själen lyft sig över det onda och kan fort
sätta att skapa sin lilla del av det kommande Guds-riket.------------ Det är också
rätt, som du säger, att det är synd om honom, därför att han aldrig fått eller får 
vara tillsammans med fria människor, men å andra sidan: hade han havt friheten 
i sig, så skulle han sökt friheten och själv blivit fri. I allt detta ligger till sist hem
ligheten i Augustini predestination! Vårt väsen är bestämt, vi komma aldrig 
utanför våra fastställda gränser, men först när man förstår denna bundenhet, 
är man fri och kan se med Kristi kärlek och hjälpsamma barmhärtighet på alla 
människor. Det är bara de, som icke se, att insikten om ofriheten är enda vägen 
till frihet, som bli ofördragsamma och slutligen bittra och hatfulla. Det där har 
Luther förstått, och det är den moderna exakta vetenskapens blida livssyn. När 
man fått människorna att förstå enheten i livssyn hos kristendomen och denna 
(»deterministiska») vetenskap (som f. ö. är kärnan i min totalism), då skall kristen
domen åter uppstå till liv och bli förstådd och därmed världen frälsad.

Det är skäl att observera, att Nordström här gett uttryck åt samma 
klara grundsyn på föreningen av kristendom och modernt tänkande som 
redan i programtalet i Borgå 1914. En sak till: insikten om ofriheten är 
enda vägen till frihet! Det låter ganska psykoanalytiskt, men jag kan 
försäkra, att Nordström inte läste några psykoanalytiska böcker. Han 
tyckte säkerligen mycket om ett gammalt ord av Albert Engström. 
Liksom denne avskydde han »rotandet i unkna själar». Nordströms 
domän var nu en gång det friska och idéstarka livet.

*

Varför kallade Nordström andra delen av »Sverges guldkust» (Norr
landskusten) Petter Svensk? Tydligen hade han nu så länge burit på idén 
och namnet men aldrig fått ro till det planerade verket, att han inte kunde 
styra sig längre. Det framgår av brevet den 21.2.1940.

Så var det Petter Svensk! Orsaken till att boken fått detta namn är bara, att 
manuskriptet delats på två delar och att den andra delen också måste ha något 
namn, då tog jag detta, efter sista kapitlet.

Men någon »skönlitteratur» blir det nog i alla fall inte i fortsättningen. Det 
har jag vuxit ifrån, och tiden inbjuder inte häller till några fantasiutflykter. Vad 
jag närmast tänker mig är en alltjämt sociologisk sammanfattning av vad jag 
sett av förvandling i Sverge under min livstid. Det är allt jag f. n. kan saga. Tills 
vidare håller jag på med utarbetandet av min privata dagbok från vårens resa 
(med Nuka Hiva, G. L:s anm.), behandlande helt andra saker och materier än rese
rapporten, närmast kulturella äm nen.----------- Så snart jag är färdig med dagboken
och kommit lite på benen, jag har varit ganske nere och uttröttad ända sen i 
somras, skall jag ordna för det nya, och en vacker dag, då vi råkas, får du väl 
höra. Jag har rätt stora planer.

*

Nu var Heidenstam död. Det gav honom impuls till en sista typisk 
reflexion, denna gång inte om 90-talet utan om dess epigoner: »När nu 
Heidenstam är borta, borde ju 90-talet vara slut, men det är bara en stor 
skald, som gått sin väg, 90-talet stannar i raden av små-rimmare, Hei- 
denstamider liksom en gång Tegnériderna, och vi äro mitt i en förfärlig 
efterklang, icke ett dugg bättre än t. ex. 60-talets och Signaturernas.
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Inte minst har man kunnat se det just på de schablonmässiga nekrolo
gerna över H. Vi ha glidit in i ordens tomma rike igen, och så småningom 
blir en ny Strindberg nödvändig.»

Den 27.5. spann han vidare på 90-talstråden: »Heidenstams begrav
ning blev väl toppen av hans numera enbart rörande regi-konst, det 
hela var värkligen uppbyggt i Hans Alienus-stil, och han kvarlämnar 
faktiskt minnet av ett tjusande, oskuldsfullt barn, som levde och lekte 
i en Fågel Blå-värld. Nu ligger hans minne som en avlägsen hägring för 
minnet, och det är något förklarat över det hela. Du har rätt med Ryd
berg och Strindberg. De kämpade sitt liv, han lekte sitt i en gammal herr
gård bland blommor och bortglömda tavlor och möbler. Han var fak
tiskt mer herrgård än till och med Selma, hon hade varit med i livs-kam- 
pen, han aldrig, han var alltid för rik till det, han behövde aldrig slåss 
för brödbiten, och där låg det.»

I september var han nedstämd: »Ja, nu börjar en ny oviss vinter med 
klående efter pängar, skatterna ha tagit varje öre jag spart, och hur det 
till sist skall gå är svårt att säga. Får man bara vara frisk, skall det väl 
bli några utvägar, men för den, som börjar åldras och inte kan se mot 
någon pension, känns det hårt att ha blivit berövad varje öre, han under 
åren mödosamt spart. Skriva böcker lönar ej, ingen vare sig trycker eller 
läser, man får hitta på, vad man kan.»

Vad han hittade, var arbetet på — en reklambyrå! »Jag arbetar på min 
reklam-byrå och hoppas få behålla jobbet, så att jag får ett om ock knappt 
levebröd. Gudilov, att jag inte är skald!» (13.9.) »Hans »litterära» syssel
sättning var att skriva annonser. »Jag tackar Gud för denna ?plats?, 
det har räddat vår ekonomi åtminstone för tillfället. Men nog finns det 
roligare jobb, i all synnerhet då hjärnan börjar bli lite stel och idéerna 
inte strömma som i förgyllande dar. Men skönast är dock att få tillfälle 
att göra rätt för sig här på jorden.»

Det var höstvemod i dessa sist citerade brev. Men jag ville inte ta det 
på allvar. Var gång vi råkades, strålade han ju av vitalitet. Jag trodde 
därför i hemlighet, att han »skaldiskt» överdrev i sina brev. Och så tog 
han så lätt upp sig, då något stimulerande inträffade: »På lördag d. 9 
blir det stort kolifej på Norrlands nation. Jag kommer att tala över ämnet: 
Finns det norrlänningar?» Men så kommer det att bli ett evenemang, 
om allt går i lås. Ture Rangström tonsatte för en del år sen en liten värs 
av mig, nu har han satt den för mans-kör, kvartett med trumpet och 
liten trumma, och den skulle få premiär vid detta tillfälle. Saken heter: 
»Sverges folk» och lyder i Herrans namn så här:

Vi ha burit Sverges rike,
Sedan det blev till.
Sverge skall stå utan like,
Om vi bara vill.
Vi är trä och järn och vatten,
Vi är mer än så,
Vi är folk att stå vid ratten 
Eller högst i rå,
När det gäller Sverges öde,
När det gäller Sverges väl,
Vi är, levande och döde,
Sverges själ.

(5.11.)



Men i själva verket var han sämre än någon anade. Den 27.2.1941 kom 
domen:

Jag har polyper i tarmen —  har du hört på tusan! Tror Vår Herre att jag har 
näsan i magen, eller skall jag hållas efter till mitt eget bästa. Säkert det senare. 
Så är gallgången åt helsike. Och slutligen har jag s. k. divertiklar —  inte kon- 
ventiklar i tarmen, d. v. s. en rad små blåsor ungefär som en rad miniatyr
ordnar på ett band, uppdraperade på tarmväggen! Så nog är jag försedd. Hädan
efter måste jag undersökas en gång i månaden, om jag blöder eller inte. Poly- 
perna, som ännu äro godartade ha nämligen fallenhet att degenerera och övergå 
d.å till cancer, med andra ord kräfta. Gumman mor hade samma åkomma och 
fick den ungefär vid min nuvarande ålder, levde sen till 77 år och avled i hjärn
blödning som en vanlig fyllhund, fast hon aldrig ägnade någon uppmärksamhet 
åt sprit. Så^nu får man se, vad det blir, som tar knäcken på mig till sist. En 
fem år framåt kan jag i alla händelser räkna med, ansåg doktorn, och jag börjar 
känna mig kryare än på länge tack vare sträng diet. Jag får ta sup och en whisky 
o. vatten, men kan du tänka dig, jag har tappat smaken! Det känns mycket 
bättre utan, så nu blir jag väl nykterist också på gamla d a r .------------

Lev väl, nu skall jag till ett annat sjukhus för att få röntgenbestrålning, jag 
kan knappt gå, min ledgångs-reumatism har under sängliggandet starkt försäm
rats, och nu får jag se, vad den specialisten kan göra! Vad jag lyckas skrapa ihop 
går numera till skatter för fosterlandet och till aeskulaper.

Egentligen var han färdig med livet. Han hade frid, så skrev han rätt 
ofta. Och därför kunde han skämta så storartat. Han var en stark och 
modig människa.

Jag hade i min recension över »Denna flugiga värld» i maj påpekat den 
principfaste totalistens subjektivism, som jag tyckte lysa fram särskilt 
tydligt i den boken. Jag frågade, om han blev stött. Han svarade 15.5.:
»Nej, jag blev alls inte stött över ’ subjektivismen’ — den är där; och 
den kommer jag inte ifrån. Det gläder mig, att du tycker om boken, det 
gör faktiskt jag också — den är ett kärt minne från en av de bästa vårarna 
i mitt liv. Och jag njuter alltid att få skriva om sjön.»

Men mer väntade han sig av den bok, som skulle bli hans sista av större 
format, och skrev därom den 27.9.:

Jag kommer med första delen av P. S:s historia i höst, en resonerande historia. 
Tomas Lack, bliven landshövding i  Öbaclca, börjar berätta sitt liv o. inleder med en 
principiell utredning av Kapten Isak Åbygges, under ett samtal med sonen Lukas, 
i vilket samtal huvud-synpunkten i det kommande framlägges. Det blir en sak 
på 350 sidor, under rubriken: »Kapten Åbygges vita väst» o. med underavdel
ningarna: »Fullriggaren Föreningen», »Den vanliga människan» och »Den upp- och 
nervända kragen». Slut-repliken lyder:

»Vi kunna inte klara vår evighet, förrän vi klarat allas:»
Olika som läst den, finna den . . .  ja de voro vänliga o. superlativa, men Tor 

Bonnier tyckte inte om den. Och varken kritik eller publiken i stort kommer att 
acceptera. Jag håller nu på med att komponera hela fortsättningen. Det hela 
omfattar Petter Svensks historia från Gustaf Wasa till vår egen tid, så det har 
varit ett stort material att pressa samman till överskådlig enhet, men nu ligger 
det där i alla f a l l . ------------

Totalismen är på segrande uppmarsch i Amerika o. England, t. o. m. i B. L. M. 
har en första fläkt förmärkts (fast vederbörande inte förstår det) i en artikel av 
Artur Lundkvist om en amerikanare Mac Leash. Jag har läst en hel del totalistisk  
litteratur från de båda länderna, så jag känner mig inte så ensam längre. »Världs
staden» skall snart resa sig som den nya kontinenten i horisonten . . .  ja, livet är 
underligt. Tänk, att jag skulle få uppleva bara, vad jag nu ser.

Jag hade under sommaren läst Hans Larssons bok om Spinoza, där 
han i en avdelning Varia också har en uppsats om Ludvig Nordström och
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spinozismen, som den senare inte vetat om. Då jag meddelade honom 
det, blev han naturligtvis intresserad, varför jag skrev av uppsatsen och 
fick följande svar:

Historien i fråga —  den som H. L. analyserat — skrev jag i Paris hösten 1908 
jämte en del andra i samma stil, och ur den har man att härleda förordet till »Bor
gare»: det osynliga leendet. En gång för många år sen frågade mig H. L., om jag 
hade läst Bergson, innan jag skrev detta. Det hade jag inte. Men just hösten 08 
i Paris studerade jag med iver Spinoza, och förmodligen steg hela totalismen ur 
denne. »Världsstaden» är byggd på honom med den grundläggande lagen om sam 
bandet mellan radien och höjden, som icke är annat än Spinozas samband mellan 
»utsträckning» och »medvetande». Där har du i ett nötskal hela totalismen. Vet 
du det, kommer du att med vida större lätthet kunna följa alla vindlingarna i 
»V ärldsstaden».1

Det inte minst underliga i allt det här är, att bara för en liten tid sen satt jag 
här i köket och översatte från min franska Spinoza-upplaga hans rad av defi
nitioner på affekterna —  medan potatis-grytan kokade, jungfrun hade fridag, 
och då brukar jag hjälpa Gunsan, så att middan inte skall bli försenad, då hon 
kommer från kontoret. Denna översättning gjorde jag för att ha i bruk för Petter 
Svensks historia, som jag nu komponerar — alltså hela tiden Spinoza! Och så 
m itt i alltsammans kommer ditt brev med H. L:s utredning —  som ett tecken 
från ovan, att jag är på rätt väg.

På detta vis knyter m itt intellektuella och arbetsliv ihop sig till en helhets- 
värld, en totalitet!

Men inte nog med det: de modärna anglosaxer, som stå min livssyn nära, är o 
alla klara Spinozister, väl icke utsagt men i allmän uppfattning. »Följden av att 
tänka» (den uppsats av L. N. som Hans Larsson utgått från) skulle mycket väl 
kunna vara skriven av en bland dem.

*

Vi hade haft glädjen få bjuda Ludvig på en gåsmiddag i mitten av no
vember, då han ilade genom Sundsvall, och strax därpå uttryckte han 
i ett brev en sista gång sin kärlek till Norrlandsluften: »Det var skönt 
att komma upp till Norrlands-luften ett tag, men jag skulle havt tid att 
stanna längre. Jag såg i senaste Vecko-Journal, att Heidenstam i någon 
efterlämnad notis sagt, att luften i hembygden är direkt näring, och fak
tum är, att när jag en alltför lång tid varit hemifrån, så känner jag mig 
på något sätt utsvulten; när jag kommer hem, liksom äter jag — gapande. 
Andas djupt och fyller förråden. Synd bara, att människorna med åren 
blivit mig alltmer främmande och likgiltiga. Jag känner mig inte längre 
hemma däruppe! Jag känner mig som en främling. Lustigt är att numera 
känner jag mig mest som stockholmare, d. v. s. Söder-bo. Jag trivs inte 
längre i Öregrund heller som fordom.»

Nu hade »Kapten Åbygges vita väst» kommit ut, och en del recensioner 
voro inte värst gynnsamma, varför jag beklagade honom. Men jag fick 
svar på tal. Han försvarade sin metod,

alltså sättet att förklara förloppet. Nämligen med autentiska dokument, det 
är där alltsammans ligger. Detta att jämställa en »vanlig» människa med en världs
historisk person — typen har säkerligen förekommit otaliga gånger, men det är 
inte han, som är huvudsaken, det är metoden, och det är därför också den, man

1 Man bör observera, att L. N. ibland motsäger sig om totalismen. Han har i brev, 
tidigare citerat, förnekat, att »filosofi eller skönlitteratur» haft med saken att skaffa, 
medan han här ställer upp Spinoza direkt som lärofader. Att han rönt starkt inflytande 
av denne är obestridligt.
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kastat sig över. Ty skulle den segra, som den kommer att göra, så betyder det, 
att dels antalet författare decimeras i hög grad och dels att recensenterna måste 
kunna något —  inte bara vara vilka som helst, som nu. Då skulle vi få en litteratur, 
som verkligen gav oss tillförlitliga inblickar i livet och därmed bleve av positivt 
värde, inte bara som nu en sak, jämställd med kaffe och dopp, i bästa fall kaffe 
och cognac. Det håller på att utbildas en dylik litteratur ute i världen, men vi 
ha som vanligt stannat ett par decennier efter — vi ha just passerat den passerade 
Joyce och leva nu i den även passerade Thomas Mann — se Eyvind Johnsons f. ö. 
mycket skickliga pastisch på honom.

Vad nu »Västen» beträffar, så är det med den som med alla de böcker, jag 
skrivit, vilka brutit ny väg —  då har alltid »pekpinnen» kommit fram. Skulle 
jag samla ihop alla pekpinnar, man begåvat mig med under årens lopp, skulle 
jag ha bränsle för hela denna vinter! Det började med »Borgare» —  vem tänker 
på pekpinne i den nu? »Landsorts-Boheme» d:o. Jag kan berätta dig, att »Gobs- 
man», som väckte sådan ilska på sin tid, i somras utkom på flamländska, och 
där sades några ord i företalet, värda att uppmärksamma. »Den svenska littera
turen,. hette det, står för oss som ett slags skandinavisk exotism , medan N. för 
oss står som del av en stor-europeisk litteratur.» Ja. Nu skall samma »tomma» 
bok översättas till tjeckiskan, och mina övriga ska följa både till det ena och det 
andra språket. Hade »Västen» kommit ut på ett kultur-språk, skulle man havt 
en ordentlig diskussion i gång — och den kommer i Sverge, när hela denna metod 
om 30 år nått hit. Vad jag gör, gör jag alltså efter ordentligt övervägande och 
fullkomligt metodiskt — ibland gör jag en sak i gamla stilen ungefär som Matisse 
vid varje sin utställning hängde opp en tavla i akademisk stil för att visa, att det 
inte var därför att han inte kunde måla som akademikerna, som han målade 
annorlunda utan därför att han upptäckt en metod, som förde konsten ett steg 
längre.

Lustigt är också, att John Landquist, som ensam stod upp och sökte förklara, 
vari »Gobsmans» betydelse låg, skrivit ett brev, som jag fick just nyss, där han 
säger: »Den Åbygge du skildrar i hans tappra levnad, växer för inbillningen med 
drag för drag, dominerar miljön och blir stor som en egyptisk konung på de gamla 
bilderna, medan fiender och slavar bli kryp.» Han har sin opposition, enligt ett 
tidigare brev, mot Lukas, som han finner för stiliserad, men om gubben säger 
han nu: »Där har du tecknat en levande gestalt, vad man så än säger någonstans.»

Nej, kära gamla vän, var tror du, jag skulle stått, om jag tänkt på recensenterna? 
Jag befinner mig i samma läge som Strindberg under perioden efter »Inferno», då 
man med Levertin i spetsen beklagade hans sönderfall rent litterärt.------------

Nej, allt nytt har samma öde här i landet. Nu tror man sig skriva »psykologi»
i rom an-form .----------- Man kallar det »psykologi», då man skjuter in sina egna
känslostämningar i en hopfantiserad eller snarare av bitar från roman-figurer 
utomlands hoptråcklad hjälte. Det är den »psykologien» jag angriper och alltid 
angripit — de vetenskapliga experimenten, undersökningarna och trevande teo
rierna på området är en sak, som jag i allra högsta grad respekterar, men att varje 
liten okunnig bokhållare, som legat med en bodmamsell, skall trycka den erfaren
heten och kalla den »psykologi», det visar, hur urbota vi äro och hurudan kritik 
vi ha, som accepterar dylikt.

Och av sådana skulle man en sekund låta rubba sig i sin livslånga undersök
ning! Tänk, att du ännu känner mig så föga och fattat så lite av vad jag gjort. 
Tänk då, när jag i nästa volym efter förberedelsen i denna tar itu på allvar med 
den kollektiva själen, som här är endast resonemangsvis antydd!! Då du! Nej, 
gamle vän, jag vet, vad jag gör, och ännu har ingen makt förmått hindra mig att 
följa den utstakade vägen. Knogig är den — rent ekonomiskt —  men den skall 
fram till det fixerade målet, om krafterna stå bi.» (6.12.)

Rakryggad och viss var han alltså in i det sista. Han hade modet att 
inte svika sig själv.

*

Nn var det min tur att ligga sjuk. Jag låg de första månaderna av det 
nya året på lasarettet efter en operation, och den trogne glädjespridaren 
svek inte. Den 3.2. berättade han om boken till 60-årsdagen, »En dag
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av mitt liv». »Jag kommer att få skällning — från alla håll, sa Apelqvist 
skrattande. Det blir med andra ord det mest lämpliga sätt för mig att 
fira dagen .------------

Ja, kära dn, låt oss trots allt hoppas på att få uppleva ännu en fredens 
om ock korta tid, innan vi skiljas hädan. A propos de döda, jag har läst 
Heidenstams posthuma, och ingenting jag läst av honom har tagit mig 
så. Jag gläder mig åt att ha de två böckerna.»

Den 11.2. berättade han om den tilltänkta 60-årsmiddagen på »Freden», 
»på inbjudan av de unga författarna — det tycker jag är roligt, att de in
viterat, med min egen generation har jag ju för längesen brutit, eller 
kommit ifrån den. Den och den därpå följande bildar ju den aktuella 
akademismen, och du vet min syn på dylikt.

Hälsan är passabel, och jag hoppas, den skall bli bättre, fast det för
står jag, att efter fjolårets mag-smocka blir den aldrig mer, vad den varit.»

Jag hade i »Vi» en versifierad hyllning till 60-åringen, för vilken han 
chevalereskt tackade. Flera av hans vänner hade ju hyllat honom i 
»Yi». Därom skrev han den 20.2.:

Ja, du har rätt: artiklarna i »Vi» voro underligt och glädjande samstämmiga. 
Fan, vilken fin karl man har blivit på gamla dar, jag känner mig nästan, som om 
jag borde raka mig över hela kroppen och iföra mig toga!! Men sanningen att 
säga, så blir jag aldrig berörd, jag gläder mig åt vänligheten, men det är, som om 
det inte hade realitet för mig utan handlade om någon a n n a n .--------

Här är nu fullt hallå i samband med födelsedagen —  i natt fick jag hålla på 
till kl. 1 för Sv. D:s intervjuare —  men jag har glatt mig mycket åt att ha fått 
sjunga ut där om Norge liksom i St. T. om min syn på Norrland. I morgon blir 
det hela våningen, som skall fotograferas —  jag trodde, efter m itt genom »Lort- 
Sverge» och min skilsmässa skamfilade anseende, att det inte skulle bli nånting 
alls, men — hast du mir gesehen —  gamle Lubbe är som Miinchhausens fläskbit, 
som skall passera genom alla . . . Det är rasande tröttsamt, sömnlös är jag till 
på köpet, och skönt skall det bli, då allt är över. Själva middan blir enkel och 
stilla, gudilov, och sen får man andas ut —  och så fullt av arbete igen.

Här sprakade en sista gång den gamle Lubbe i brev till mig. Mars 
gick, utan att jag i min svaghet orkade vända mig till honom. Och 
den 15.4. satte döden punkt och slut efter en brevväxling, som i många 
år för mig å min avlägsna ort betytt ett livselixir.


