
UPPSALA UNIVERSITET   

Litteraturvetenskapliga institutionen 
Avdelningen för litteratursociologi 

Masteruppsats 

VT 2011 

 

 

 

I NATIONENS LITTERÄRA MINNE  

Sven Lidmans romaner Stensborg och Huset med de gamla fröknarna  

i presskritiken och litteraturhistorien  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

      

      

     Författare: Sylve Svensson 

     Handledare: Johan Svedjedal 



 2 

INNEHÅLL      

 

I.  Inledning ……………………………………………………………………..      4 

 Syfte och metod ………………………………………………………………  5 

 Disposition ……………………………………………………………………  7 

 Forskning om romanerna ……………………………………………………..  8 
  Litteraturvetenskapliga och idéhistoriska studier ……………………………………..   8 
  Religionsvetenskapliga studier ……………………………………………………….   10 
  Övrig forskning ………………………………………………………………………. 11 

 Liv och diktning ………………………………………………….………………………. 12 
  Barn och ungdomsåren……………………………………………………………….. 13 
  Uppsalastudent och reservofficer ……………………………………………………. 14 
  Genom förläggarens nålsöga ……………………………………………………........  16 
  00-talet: Lyrik ………………………………………………………………………...  17 
  Dramatik – litterär och äktenskaplig ……………………………………………….... 18 
  1910-talet: Romanerna ……………………………………………………………….   20 
  1920-1940-talen: Omvändelse och religiös förkunnelse …………………………..   23 
  1950-talet: Memoarer och förläggarbyte …………………………………………….  26 
  Sammanfattning och kommentar …………………………………………………….   28 

 Lidman bland tiotalisterna ……………………………………………………………..  29 

 Lidman och 1914-års idéer …………………………………………………………….  33 

 Recensenter och recensioner vid 1900-talets början ……………………………..   35 
  Kritikerrollen …………………………………………………………………………   36 
  Den litterära kritikerinstitutionen …………………………………………………… 37 

II. Stensborg  
  Resumé …………………………………………………………………………….. 39 
  Recensionerna ………………………………………………………………………  43 
  Lidman om presskritiken ……………………………………………………………  55 

 Huset med de gamla fröknarna    
  Resumé …………………………………………………………………………….. 58 
  Recensionerna ……………………………………………………………………  64 
  David Sprengels recension …………………………………………………………… 73 
  Lidman om presskritiken ……………………………………………………………..  76 

  Recensionsanalys …………………………………………………………….…………..  79 
  Komposition ………………………………………………………………………….  82 
  Språk och stil …………………………………………………………………………  83 
  Trovärdighet ………………………………………………………………………….  84 
  Idéinnehåll ……………………………………………………………………………  85 
  Sammanfattning ………………………………………………………………………      86 

 
 
 
 



 3 

 

III. Från dagskritik till litteraturhistoria …………………………………………………..   88 

 Essäer, festskrifter och en biografi ……….…………………………………………..   89 

 Lidman i översiktsverken ……………………………………………………………….  94 
  Illustrerad svensk litteraturhistoria .……... ………………………………………….   95 
  Fem decennier av 1900-talet ..............................………………………………………  97 
  Svensk litteraturhistoria ……………………………………………………………….  99 
  Svensk litteratur 1900 – 1950 …………………………………………………………    101 
  Epoker och diktare ……………………………………………………………….........    102 
  Den svenska litteraturen ……………………………………………………………….   104 
  Litteraturens historia i Sverige ………………………………………………………..    105 
  Sammanfattning och kommentar ………………………………………………………   107 

IV. Nationens litterära minne   
  Kanon ………………………………………………………………………………….   110 
  Klassiker ……………………………………………………………………………….   112 

 Lidman på bokmarknaden ……………………………………………………………….    114 

 Avslutning …………………………………………………………………………………..    116 
 

V. Källor och litteratur …………………………………………………………..   120 
 

VI. Bilagor  
  1) Pressklipp Stensborg och Huset med de gamla fröknarna ……..…….…………..   126 
  2)  Sven Lidmans böcker –  Förstagångsutgivning …………………………………..   130 
  3)  Sven Lidmans böcker –  Förstagångs- och återutgivning ………..……………….   132 
  4)  Sven Lidmans böcker – Register …………………………………………………   137 
  5)  Tiotalister i översiktsverken – Diagram…..………………………………………..   140 
  6)  Tiotalister i översiktsverken – Tabell …..…………………………………………..   141 
  7)  Sven Lidmans romaner i översiktsverken – Diagram…………………..…………..   142 
  8)  Stensborg och Huset med de gamla fröknarna. Andelar av textutrymme – Diagram   142 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsbild: Sven Lidman Silfverstååhl drar ut i strid mot det separatistiska Norge.  
            K O Bonnier ger understöd med nya upplagor. Ur Söndags– Nisse 20.11.1910. (BFA) 



 4 

I. Inledning 

 
Den första natten på 1910-talet föddes romanförfattaren Sven Lidman.1 Lyrik hade den då 28–

årige Lidman skrivit sedan tonåren. I den egenskapen var han en av det tidiga 1900-talets 

mest uppmärksammade svenska diktare. Lidmans liv beskriver en resa från enkla 

förhållanden till ryktbarhet; han blev en ’kändis’ i sin samtid. Knut Ahnlund anspelar på 

Lidmans växlingsrika liv när han kallar sin monografi från 1996 för Sven Lidman. Ett 

livsdrama. 

 Diktare förblev han, men de genrer han skrev i och den publik som läste hans texter 

kom att växla. Där han ännu är ihågkommen, hundra år senare, är det i huvudsak dikterna i 

ungdomen, mannaålderns politiska och religiösa förkunnelse i tal och skrift samt de 

självbiografiska böckerna på ålderdomen som lever kvar i minnet. Inget av detta står i fokus i 

min uppsats. Istället kommer de två mest långlivade av Lidmans sammanlagt åtta romaner att 

stå i centrum. Den första, Stensborg utgavs 1910 och kom i ny upplaga så sent som 1995 och 

den sista, åtminstone inledningsvis profana, romanen Huset med de gamla fröknarna som 

publicerades första gången 1918 och därefter i elva utgåvor, den senaste 1979.   

 De två romanerna representerar brytpunkter i författarskapet, men på olika sätt. Som 

debutroman har Stensborg en särställning p.g.a. det överraskande genrebyte den innebar, 

vilket i sin tur sammanföll med en utbredd litterär omorientering i det begynnande 1910-talets 

Sverige. Första tredjedelen av Huset med de gamla fröknarna utgörs av en berättelse utan 

konfessionell tendens, men från och med romanens andra del och alltsedan dess har religiös 

förkunnelse varit utmärkande för Lidmans författarskap. 

 Stöd för valet av just dessa två romaner är lätt att finna hos kännare av Lidmans 

författarskap. En av dem, John Landquist, skriver att Lidman lyckats bäst ”då han helt låter 

sitt djupa inre liv och en därav inspirerad fantasi leda sig som i Stensborg och i Huset med de 

gamla fröknarna.”2 När Knut Ahnlund av Svenska Akademien fick uppdraget att välja en 

roman av Lidman för dess klassikerserie föll valet på Stensborg (1995), där Ahnlund också 

medverkar med ett inledande avsnitt. Enligt Sven Lidman j:r  stod Ahnlunds val mellan just 

Stensborg och Huset med de gamla fröknarna.3  

                                                                                 

                                                 
1 Sven Lidman (1982–1960) skriver i dagboken den 4.1.1910 att efter ”den roligaste nyårsnatt jag tillbragt i mitt  
  liv” och som slutade ett gott stycke in på nyårsdagen lossnade skrivkrampen efter två improduktiva år.  Jfr  
  Ahnlund 1996, s. 153. 
2 Landquist 1952, s. 78. 
3 Samtal med Sven S. Lidman 26.2.2009. I forts. Lidman j:r.   
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Syfte, metod och material 

Syftet med uppsatsen är att följa värderingen på kort och på längre sikt av två av Sven 

Lidmans romaner, vilka skrevs och utgavs på 1910-talet. Med kort sikt avses mottagandet i 

form av recensioner i tidningar och tidskrifter i anslutning till utgivningen. Det långsiktiga 

perspektivet representeras av återutgåvor samt av det litterära eftermälet. Avsikten är, för att 

låna Johan Svedjedals formulering, att ”koppla samman en fas i värderingsprocessen med den 

vidare processen av kanonisering” samt att belysa de ”processer av selektion och värdering” 

som varit i verksamhet.4                                                                                                                                                  

 I uppsatsen ämnar jag referera och analysera den samtida presskritiken och dess 

värderingar och på likartat sätt granska det eftermäle som Lidmans romaner fått i 

litteraturhistoriska översiktsverk, essäer och festskrifter. Uppgifter om upplagestorlekar och 

utgåvor samt Lidmans egna dagboksanteckningar kompletterar bilden av hur romanerna 

mottogs på bokmarknaden.                                                                                            

 Stensborg och Huset med de gamla fröknarna har getts ut i flera och språkligt 

reviderade upplagor. Jag har valt att utgå från texterna i originalutgåvorna från 1910 

respektive 1918, d.v.s. de utgåvor som recensenterna läste. Källorna utgörs av recensioner i 

tidningar och tidskrifter, förlagsstatistik, författarens dagböcker, bibliografiska uppgifter i 

Svensk Bokkatalog, brevsamlingar, biografier, avhandlingar och essäer samt 

litteraturhistoriska översiktsverk.5 Recensioner av Lidmans romaner finns samlade, dels i 

arkivet hos Lidmans dåvarande förläggare, Albert Bonniers förlag, dels i Lidmansamlingen på 

Kungliga Biblioteket.6 Enligt pressforskaren Per Rydén är ”Bonniers klipparkiv […] mycket 

komplett på Bonnierförfattarna. Det har vi undersökt stickprovsvis.”7  Rydéns påstående får 

stöd när det gäller Huset med de gamla fröknarna. BFA har 21 recensioner av romanen, mot 7 

hos KB. I fråga om Stensborg är förhållandet det omvända: I Lidmanarkivet på KB finns 33 

tidningsurklipp deponerade, sorgfälligt inklistrade i klippböcker och daterade.8 BFA har 17 av 

dessa samt dessutom en kort anmälan som saknas i materialet på KB.9 Klipp ur två av de 

största morgontidningarna, Stockholms–Tidningen (frisinnad) och Skånska Dagbladet 

(liberal), lyser med sin frånvaro i bägge arkiven. Efter genomgång av ett stort antal nummer 

                                                 
4   Svedjedal 1998, s. 58. 
5   Användbar utlåningsstatistik från offentliga bibliotek finns inte bevarad från den här tiden.                                         
6   Bonniers Förlags arkiv förkortas i fortsättningen BFA. För Kungliga Biblioteket i Stockholm används den   
    vedertagna förkortningen KB. 
7  E-mail från Per Rydén 19.10 2009. 
8  Ett av de 34 klippen utgörs av en lätt ironisk dagsvers med teckning föreställande K.O. Bonnier   
    vattnande primörer personifierade av Sven Lidman, Sigfrid Siwertz, Anders Österling m.fl. 
9  Såningsmannen, 28.5.1910. 
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blir min slutsats att dessa två ’saknade’ tidningar avstått från att recensera de bägge 

romanerna. Tidnings- och tidskriftsartiklarna finns förtecknade i Bil. 1.  Efter genomgång av 

samtliga recensioner i dessa samlingar har jag inte funnit det meningsfullt att försöka ta fram 

ett representativt urval av pressröster genom sampling eftersom ”[v]arje recension 

representerar bara sig själv, sin egen och kritikerns position.”10  Istället har jag valt att, i vissa 

fall ytterst kortfattat, referera samtliga recensioner. Hänvisningar till tidningar och tidskrifter 

sker med de etablerade förkortningarna. Källförteckningen upptar samtliga texter som 

åberopas i uppsatsen, även sådana som endast omnämns i förbigående eller utgör 

bakgrundsläsning av betydelse. Dateringsformen för tidningsartiklar och dagböcker är den i 

klippsamlingarna allmänt tillämpade med dag.månad.år (exempelvis 1.10.1910).                                                           

 Dagböckerna, som Lidman förde från tidiga tonår till år 1915 och, efter cirka 34 års 

uppehåll, återvände till under sina tio sista levnadsår, finns i familjen Lidmans ägo. Jag har 

haft tillfälle att studera dem i sonens, Sven S. Lidman, hem och i samband därmed även 

kunnat genomföra intervjuer med honom (våren 2009). Biografiska avsnitt av varierande 

längd återkommer på flera håll i mina källor. Den mest detaljerade är Sven Lidmans 

(ofullbordade) memoarer med ingående redogörelse fram till det första giftermålet vid 26 års 

ålder. En särställning som biograf har barndomsvännen och akademiledamoten Knut 

Ahnlund, Lidmans främste levnadstecknare. Jag har vidare nyttjat Svenskt Biografiskt Lexikon 

och Svenskt Litteraturlexikon där bidragen om Lidman skrivits av Ahnlund respektive 

Landquist. Längre eller kortare biografiska avsnitt återfinns också i framställningar av bl.a. 

Sven Lidman j:r (2006), Thorbjörn Lengborn (1991), Tyrgils Saxlund (1975), O. H. 

Wieselgren (1932) samt i de litteraturhistoriska översiktsverken. Min relativt utförliga 

biografiska skiss bygger på samstämmiga uppgifter ur dessa källor.                         

 Utgivningsstatistiken är baserad på uppgifter i Svensk Bokkatalog och Svensk 

Bokförteckning, i databasen Libris (som numera rymmer nationalbibliografin), Uppsala 

universitetsbiblioteks ”Katalog 1962” (K62) samt BFA. Korrespondens mellan Bonniers och 

Sven Lidman har jag tagit del av i Bonniers förlagsarkiv (BFA) (brev från Lidman till 

förlaget) och på Kungliga Biblioteket (KB) (brev från förlaget till Lidman).                                                                                          

 Vad de litteraturhistoriska översiktsverken beträffar använder jag mig genomgående av 

den senaste utgåvan i konsekvens med uppsatsens syfte att spegla Lidmans och hans romaners 

’överlevnad’ i nationens litterära minne. Om ändringar av materiell betydelse gjorts mellan 

den första och den senaste utgåvan påtalas detta. 

                                                 
10 Svedjedal 1998, s. 58. 
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Disposition  

Uppsatsen är indelad i fyra delar. Utöver de inledande formella avsnitten innehåller del I en 

redogörelse för Sven Lidmans liv och författarskap. Som författare fick Lidman ömsom stå ut 

med, ömsom dra fördel av, att vara en lätt skandalomsusad celebritet i sin samtid. Få 

recensenter och ännu färre litteraturhistoriker har velat läsa Lidmans bägge romaner utan att 

dra paralleller till författarens person och levnadshistoria. Därför ägnas ett relativt stort 

utrymme åt Lidmans biografi i avsikt att lyfta fram de unika erfarenheter och miljöer som 

ingick i författarens ’bagage’ och som färgade recensenternas och litteraturhistorikernas 

”förförståelse” och därmed i större eller mindre grad influerade deras syn på Lidmans 

författarskap.11 Utmärkande drag hos tiotalisterna diskuteras i ett följande avsnitt liksom 

möjliga orsaker till Lidmans genrebyte. I kortare avsnitt belyses också den samhälleliga 

kontexten, de ledande litteraturkritikerna och deras litteratursyn. Del II innehåller referat av 

de bägge romanerna samt referat och analys av recensioner i dagspress och tidskrifter under 

perioden närmast efter utgivningen. Lidmans reaktioner på kritiken återges med utgångspunkt 

från hans dagboksanteckningar. Avsnittet avslutas med en jämförande analys av 

recensionerna. I del III belyses sambandet mellan dagskritik och litteraturhistoria följt av en 

genomgång av hyllningsskrifter, artiklar och essäer som behandlar Lidmans författarskap. 

Därpå följer en redovisning av textutrymme och värderande omdömen i de litteraturhistoriska 

översiktsverken under de cirka hundra år som gått sedan romandebuten. I del IV förs 

resonemang kring begreppen kanon och klassiker följt av ett avsnitt om Lidman på 

bokmarknaden mot bakgrund av utgivningsfrekvens och upplagestorlekar. Summering och 

resonemang kring Lidmans plats i nationens litterära minne avslutar uppsatsen.                        

 I bilagor finns förteckning över recenserande tidningar och tidskrifter samt bibliografier 

över Lidmans bokutgivning. Vidare specificeras i tabeller och diagram det utrymme som 

tiotalisterna, Lidman själv och hans bägge romaner fått i de litteraturhistoriska 

översiktsverken.                                                               

 

 

 

                                                 
11 ”förförståelse”, se Forser 2002, s. 170. 
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Forskning kring romanerna  Lika länge som romanen funnits i 
 Västerlandet, lika länge har man frestats 
 läsa verken som nyckelromaner med 
 adress till specifika personer, händelser 
 och missförhållanden i samtiden.12 

 

Litteraturen om Sven Lidmans författarskap är främst inriktad på den tidiga poesin, de sena 

memoarerna samt hans predikosamlingar och övriga skrifter med religiöst innehåll. I flertalet 

fall har Lidmans verk varit föremål för biografisk–psykologisk eller teologiskt inriktad 

forskning. För romanerna har den litteraturhistoriska forskningen visat marginellt intresse och 

receptionen i dagspressen är i det närmaste outforskad. Det senare förhållandet är i och för sig 

inget unikt. Som Tomas Forser har konstaterat är forskningen om 1900-talets inhemska 

litteraturkritik ännu anmärkningsvärt liten.13  

Litteraturvetenskapliga och idéhistoriska studier                                                              

Sven Linnér ägnar sin idéhistoriskt orienterade dissertation Livsförsoning och idyll. En studie 

i rikssvensk litteratur 1915 – 1925 (1954) åt gemensamma drag hos ett stort antal svenska 

författare verksamma under första världskriget och framåt. Med utgångspunkt i Pär 

Lagerkvists författarskap studerar han deras olika vägar till vad han kallar ”livsförsoning”. 

Lidmans vägval leder, menar Linnér, bort från dyrkan av arvet och handlingen in i ”den 

vilande stillheten” hos Gud.14                                                                                                       

 I andra delen av sin sammanläggningsavhandling På väg mot tiotalet (1961) med 

underrubriken Viljeproblemet i svensk litteratur 1900 – 1910 (1961) visar Christer Jacobsson 

hur en omsvängning äger rum i litteraturen vid den här tiden. Han intresserar sig i första hand 

för utvecklingen hos Sigfrid Siwertz, men finner att liknande tendenser kan iakttas hos 

generationskamrater som romanförfattarna Henning Berger, Gustaf Hellström, Sven Lidman 

och Ludvig Nordström, vilkas utveckling ”går från pessimism och viljelöshet till optimism 

och modifierad viljedyrkan”.15                                                                                          

 Thorsten Åberg (1904 – 1989) belyser i sin licentiatavhandling, Sven Lidmans 

memoarer – En kritisk studie (1973), memoarernas tillkomsthistoria, sonen Sven j:rs 

omfattande medverkan  samt recensenternas reaktioner och den debatt som följde i dagspress, 

                                                 
12 Espmark 2008, s. 26. 
13 Forser 2002, s. 14. 
14 Linnér 1954, främst s. 195–220. 
15 Jacobsson 1961, s. 122. 
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tidskrifter och böcker. Åberg återger dessutom valda delar av den outgivna, icke avslutade 

femte memoardelen som var avsedd att utges med titeln Kolportören.16 I sin idéhistoriska 

doktorsavhandling, 1914 års idéer –  en studie i svensk litteratur (1975), pekar Tyrgils 

Saxlund på hur Lidmans Silfverstååhlromaner föregrep det som kom att sammanfattas i 

begreppet ”1914-års idéer”. Dessa idéer vilade, enligt Saxlund, på en gammal konservativ 

tradition med rötter i Tyskland som betonade viljan, lidandet och försakelsen som väg till 

personlig och nationell väckelse.17 Carl-Erik Brattemo gör i sin studie Sven Lidmans 

livsuppgörelse (1984) en psykoanalytisk tolkning av Lidmans memoarer mot bakgrund av 

Ibsens Peer Gynts liv och livsuppgörelser. Hos båda finner han den centrala tanken vara 

individernas dragning mot narcissism. Deras problemlösningar går dock i skilda riktningar: 

Lidmans motto blir ”att vara mig själv trogen”, Peer Gynts ”att vara mig själv nog”.18                                       

 För varje studie av Lidmans liv och diktning är Knut Ahnlunds monografi, Sven 

Lidman. Ett livsdrama (1996), en självklar referens. Ahnlund ägnar där ca 50 av 543 sidor åt 

romanerna. Artikeln om drygt sju sidor i Svenskt Biografiskt Lexikon (1979)19 och förordet till 

Svenska Akademiens utgåva av Stensborg (1995) är korta, biografiskt hållna texter, som 

befäster Ahnlunds ställning som lidmankännare.                                                                 

 Johan Lundberg behandlar i En evighet i rummets former gjuten (2000) dekadenta 

inslag i Lidmans, Österlings och Siwertz´ poesi och visar där på författartrions likartade 

utveckling åren 1904 – 1907.20  I Sven Lidman och Augustinus: en komparativ autobiografisk 

studie (2005) undersöker Sven Enlund det inflytande Augustinus haft på Lidmans person och 

senare författarskap med utgångspunkt från Lidmans översättning av Confessiones.21                             

 Linn Areskoug, Uppsala universitet, slutför f.n. (2011) en avhandling i 

litteraturvetenskap med titeln Den svenske mannen. Nation, maskulinitet och                                                                                     

modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlromaner (1910–13).  Hon knyter an till Saxlund och 

diskuterar några av Lidmans romaner mot bakgrund av det tidiga 1900-talets konservativa 

historiesyn och de aktivistiska tendenserna i vad som kom att kallas ”1914 års idéer”.                                       

 Mattias Agnesund, Göteborgs Universitet, som avled julen 2010, skulle våren 2011 ha 

lagt fram sin doktorsavhandling med arbetstiteln Gossen i grottan. Agnesund intresserade sig 

för bildspråkliga representationer av berättarjaget i Lidmans memoarer, utgivna 1952 – 1957.           

  

                                                 
16 Åberg 1973. 
17 Saxlund 1975. 
18 Brattemo 1984, s. 7.  
19 Ahnlund 1979; Ahnlund 1995. 
20 Lundberg 2000. 
21 Enlund 2000.  
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 Två C-uppsatser i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet förtjänar att nämnas.  

Tony Melander belyser i en biografisk studie, med titeln Från sabel till krucifix. Sven 

Lidmans väg från ideologi till förkunnelse (1992), Lidmans ideologiska utveckling via 

analyser av romanerna Köpmän och krigare, Tvedräktens barn och Såsom genom eld.22 Anna 

Gabrielová avtäcker genomgående och sammanbindande drag mellan Silfverstååhlromanerna 

i sin uppsats Det organiska sammanhang som är lifvets eget. Släkt och religiositet – ett 

huvudtema i Sven Lidmans romanverk (2006).23  

Religionsvetenskapliga studier  

I en religionsvetenskaplig avhandling med titeln Sven Lidman om människan och Gud (1986) 

diskuterar Hans Sundberg den gudsbild och den människosyn som kommer till uttryck i 

Lidmans författarskap och hur de förändras över tiden.24                                                       

 I avhandlingen Sven Lidmans omvändelse. Frälsningsupplevelse och 

omvändelseprocess 1915 – 1921. En religionspsykologisk studie. (1988)25 behandlar 

Thorbjörn Lengborn främst romanerna Tvedräktens barn, Såsom genom eld och Huset med de 

gamla fröknarna. Beträffande den sistnämnda visar han hur Lidmans trosuppfattning med 

dess inslag av mystik och symboler låg katolicismen nära. Lengborn visar på romanens starkt 

självbiografiska karaktär genom jämförelse mellan romantexten och Lidmans 

dagboksanteckningar år 1918. I ett senare bidrag till lidmanforskningen, Fosterlandet, 

kärleken och Gud. En biografisk-psykologisk studie i Sven Lidmans liv och diktning (1991) 

applicerar Lengborn Carl Gustav Jungs psykologiska teorier på Lidmans liv och utveckling. 

Den personliga utvecklingen beskrivs som en ”individuationsprocess”, där personan 

successivt upplöses och utvecklingen går mot ”medvetenhet, mogenhet och 

självförverkligande.”26                                                     

 Inger Littberger anlägger både litteratur- och religionsvetenskapliga perspektiv i 

uppsatsen ”Sven Lidmans Såsom genom eld: En inte helt from omvändelseroman”, ett avsnitt 

i hennes Omvändelser: Nedslag i svenska romaner under hundra år (2006). Littberger 

intresserar sig där för hur religiösa upplevelser gestaltas i litterära texter, d.v.s. sambandet 

mellan litteratur, tolkning och omvändelse. Omvändelseromanen betraktar hon som en syntes 

mellan teologi och litteratur och hon menar att den som genre har sitt ursprung i den religiösa 

bekännelselitteraturen snarare än i utvecklingsromanen. 

                                                 
22 Melander 1992. 
23 Gabrielová 2006. 
24 Sundberg 1986. 
25 Lengborn 1988. 
26 Lengborn 1991. 
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Övrig forskning 

Litteraturkritik i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet behandlas ingående av Per 

Rydén i Domedagar. Svensk litteraturkritik efter 1880 (1987) och i Tomas Forsers Kritik av 

kritiken. 1900-talets svenska litteraturkritik (2002). En kvantitativ och kvalitativ metod för 

analys av de litteraturvetenskapliga översiktsverkens behandling av skilda författarskap 

presenteras av Anna Williams i Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i 

litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet (1997). Anna Nordlund har applicerat 

metoden på ett enskilt författarskap i sin avhandling Selma Lagerlöfs underbara resa genom 

den svenska litteraturhistorien 1891– 1996 (2005). I en studie med titeln Att möta sina 

domare (2000) analyserar Lars Wolf litteraturkritikernas mottagande av Gösta Berlings saga. 

Studien innehåller ett avsnitt om recensionsanalys med exempel på modeller för att 

kategorisera och göra litteraturkritikers texter jämförbara.27 Lars Furuland (1928 – 2009) har i 

En bok om böcker. Litteraturutredningens branschstudier formulerat operationella kriterier 

för klassikerbegreppet i svensk 1900-talslitteratur.28 Johan Svedjedals breda 

litteratursociologiska forskning inom skilda områden och inte minst hans bägge essäer 

”Textkritisk litteraturteori. Några linjer i svensk och anglosaxisk textkritisk debatt” (1991) 

respektive ”Kritiska tankar. Om litteraturkritiken och det litterära systemet” är trots sina 

begränsade omfång grundläggande för varje studium av svensk litteraturkritik – så ock för 

denna uppsats.29    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Wolf 2000, s. 72–75. 
28 SOU 1972:80, bil. 3, s. 385–386. 
29 Svedjedal 1998. 
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Liv och diktning    ”Sven Lidman personifierade en 
     utvecklingsroman – en Kristens resa i  
     John Bunyans efterföljd.”30 
      
 

Sven Lidmans författarskap sträcker sig över ungefär 60 år, från tonårslyriken vid slutet av 

1800-talet till 1957 då den femte, aldrig avslutade, memoardelen påbörjades. Teologen Hans 

Sundberg indelar, med ett lån från Kierkegaards Stadier paa Livets Vej, Lidmans liv och 

författarskap i tre ”stadier”: Det estetiska (1903 – 1908), det etiska (1910 – 1913) och det 

religiösa (1917 – 1957).31 Kierkegaards tre stadier kan med viss rätt tillämpas på Lidmans liv 

(även om periodindelningarna kan diskuteras), men i mindre grad, menar jag, på hans litterära 

produktion. Lidmans författarskap genomgick visserligen flera faser, men det går ett tydligt, 

av Lidman själv m.fl. omvittnat, stråk av religiositet genom hela hans författarskap under 

minst ett halvsekel, från debutromanen, Stensborg 1910, till och med den sist publicerade 

memoardelen, Vällust och vedergällning 1957.32 I sitt tal vid Lidmans bår yttrade Ahnlund 

bl.a. att ”Sven Lidman gick länge havande med sin omvändelse” [och ] ”nu efteråt är det lätt 

att se hur kampen mellan Gud och världen växer i häftighet i de romaner som föregår 

omvändelsen”33 d.v.s. de fem Silfverstååhlböckerna inklusive Tvedräktens barn.  I ett annat 

sammanhang argumenterar Ahnlund t.o.m. för att ”Lidmans religiösa oro” gav sig till känna 

så tidigt som 1909 i dikter i ”psalmton” med ett rent religiöst innehåll.34 Huvudpersonen i 

Stensborg tyngs i inledningen av sina förfäders missgärningar och underlåtenhetssynder, 

vilket för tankarna till det gammaltestamentliga begreppet ’arvssynd’. Berättelsen följer sedan 

den ideala kristna kronologin med syndafall följt av besinning, omvändelse, försoning, 

botgörin  och slutligen upprättelse och dygdigt leverne.35 Enligt Ahnlund har Lidman senare 

själv kommit att betrakta Stensborg som ”sin första bekännelsebok”.36 

 Men även med bortseende från det religiösa stråket, som gör bilden av en entydigt etisk 

period i Lidmans författarskap problematisk, så kan man inte, menar jag, undgå att urskilja 

ytterligare en litterär period, som avsevärt skiljer sig från de föregående. De hänsynslöst 

frispråkiga memoarerna, som utkom åren 1952 – 1957 och enbart behandlar uppväxt och 

ungdomsår, hör hemma i en annan genre än de tjugotalet predikosamlingar som utgavs åren 

1923 – 1950. I de religiösa texterna framträder retorikern, den religiöse förkunnaren; 

                                                 
30 Sven Lidman j:r om sin far.   
31 Sundberg 1986, s. 11.    
32 Jfr Lengborn 1988, s. 294–296.  
33 Ahnlund 1995, s. 13. 
34 Ahnlund 1979, s. 719. 
35 Jfr t.ex. liknelsen om den förlorade sonen i Lukas 15. 
36 Ahnlund 1996, s. 158. 
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memoarerna däremot är självutlämnande och självrannsakande, men utan moraliska imperativ 

till läsaren.  Jag väljer således att dela in Lidmans författarskap i fyra mer eller mindre tydligt 

avgränsade perioder. Slutet av varje period markeras av att en nyorientering äger rum, i sin tur 

utmynnade i ett genrebyte. 

 Närmast följer en skildring av Sven Lidmans liv och författarskap. Skildringen är 

relativt utförlig. Skälet är inte i första hand att försöka belägga romanernas självbiografiska 

karaktär, utan främst att visa hur Sven Lidman tidigt blev en offentlig person vars livsföring 

kom att prägla bilden av honom och influera synen på hans litterära verk. Det kritiker och 

litteraturhistoriker läste och tog ställning till var inte bara hans verk, utan också hans leverne. 

 

Barn- och ungdomsåren  
 
Sven Lidmans far, filosofie doktorn Rudolf Lidman, tjänstgjorde som missnöjd och tämligen 

misslyckad tullförvaltare först i Karlskrona, där Sven föddes, senare förflyttad och degraderad 

till tullkontrollör i Helsingborg. Han dog i förtid när Sven var sju år. På fädernet fanns höga 

kyrkliga och civila ämbetsmän, statsråd och officerare. Modern, Olga Lidman, kom också hon 

från en välbärgad familj. Efter faderns död flyttade återstoden av familjen, mamma Olga, 

Sven och den åtta år äldre systern Elsa, till Stockholm. Försörjningen lyckades modern klara 

genom att inrätta ett inackorderingshem på Brunkebergstorg för unga flickor. Uppväxten och 

större delen av sitt vuxna liv kom Sven att tillbringa i Stockholm. Under de tidiga tonåren 

stod han under starkt inflytande av sin farbror, kaptenen Sam Lidman, som vad åldern 

beträffar kunde ha varit Svens farfar. Epiteten om honom är många: udda, gammaldags, barsk 

och med starka känslor för fosterlandet. Han var en närmast encyklopediskt lärd person med 

imponerande språkkunskaper, som undervisade i främmande språk och gymnastik vid 

Västerås läroverk; en färgstark figur som kom att sätta sin prägel inte bara på den unge 

Lidmans uppväxt, utan på resten av hans liv.  

 Hos farbror Sam tillbringade Sven sina skollov och fick där inpräntat i sig att en Lidman 

inte var vem som helst; farbrodern vårdade omsorgsfullt ett släktarkiv som dokumenterade 

släkten Lidmans ärofulla förflutna. För att tydliggöra de imposanta och förpliktigande anorna 

hade farbrodern konstruerat en ättetavla, som visade att släkten Lidmans rötter sträckte sig 

genom den svenska historien via Den Heliga Birgitta ända ned till Harald Hårfager. Tavlan 

placerades över brorsonens säng ”till maning o sporre på dygdens vägar.”37 Den unge Sven 

var en läraktig discipel som betraktade sin farbror med skräckslagen beundran. Karaktären på 

                                                 
37  Ahnlund 1979, s. 717. 
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det genetiska och sociala arvet är nästan övertydligt. Resultatet blev, enligt Lengborn, en 

personlighetsdekokt av egocentricitet, fåfänga, patriotism, känslokyla och nonchalans.38  

När den samtidigt fruktade och älskade farbrodern avled hösten 1897 släppte spärrarna. Som 

förebild för tonåringen efterträddes farbrodern av en motsatt ytterlighet: Giovanni Giacomo 

Casanova och år av sturm und drang följde.39  

 Efter mogenhetsexamen på latinlinjen fortsatte Lidman, med avbrott för 

militärtjänstgöring, med universitetsstudier i Uppsala.  

 

 

   
  Sven Lidman vid sekelskiftet 

  1800/1900 

Uppsalastudent och reservofficer     

 
Till Uppsala kom Lidman första gången i september år 1900 för att läsa juridik som inledande 

del i en kansliexamen; hans avsikt var att så småningom bli diplomat.40 Umgänge och litterär 

inspiration fann han i en krets skrivande kollegor, varav flera debuterade under 1900-talets 

första årtionde.41 Den blivande fiolosofiprofessorn, John Landquist,42 kom att bli en av 

Lidmans intimaste vänner, Sigfrid Siwertz en annan. Om det litterära livet i Uppsala vid den 

här tiden berättar Siwertz att det ”var fullt av nittiotalsekon och fin-de-siècle-dekadens”.43 Av 

Lidmans dagbok framgår att intresset för juridikstudierna var en smula förstrött: ”Naturligtvis 

                                                 
38  Lengborn 1991, s. 157.  
39  Ahnlund 1996, s. 61.   
40  Linder 1965, s. 148. 
41  Siwertz 1975, s. 136. 
42  John Landquist (1881–1974), litteraturkritiker, professor i pedagogik och psykologi vid  
     Lunds universitet (1936–46). Gift 1910–22 med Elin Wägner.   
43  Siwertz 1975, s. 165. 
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har jag ej läst ett smul på mitt kollegium i statskunskap, ej heller i filosofi.”44 Enligt Erik 

Hjalmar Linder levde Lidman under Uppsalaåren bara för dikten ”och hans diktvärld var de 

stora klassiska skuggornas”. Med tur och förslagenhet lyckades Lidman dock samla ihop till 

en juridisk-filosofisk preliminärexamen, den s.k juridikofilen, men  i den avslutande 

kansliexamen misslyckades han.  

 Sundberg visar med stöd av memoarerna hur Lidman med tiden kom att äga en 

betydande klassisk bildning. Utan formella studier i ämnet skaffade sig Lidman dessutom 

omfattande kunskaper i bl.a. idé- och kulturhistoria.45 I memoarerna figurerar såväl en rad 

antika grekiska som sentida filosofer och författare, vilka Lidman medger har utövat ett 

betydande inflytande på honom: Baudelaire, Nietzsche, Heidenstam (särskilt Hans Alienus), 

Fröding, Key och Hesse samt inte minst Oscar Levertin. Just Levertin skulle komma att spela 

en avgörande roll som introduktör när Lidmans första diktsamlingar gavs ut. Jämnåriga 

författare och studiekamrater från Uppsala som Hjalmar Söderberg, Bo Bergman, Hjalmar 

Bergman, Elin Wägner, Gustaf Hellström, Sigurd Agrell och John Landquist hörde till 

umgänget och var viktiga inspiratörer.46 Enligt tidens sed gjorde Lidman också några 

bildningsresor i Europa i sällskap med en släkting.  

 Efter första Uppsalasejouren följde 17 månaders värnpliktstjänst i enlighet med den 

lidmanska släkttraditionen att skaffa sig militära erfarenheter. Värnpliktstjänstgöringen kom 

att sätta djupa spår trots att entusiasmen för militärlivet svalnade under de ”tio månaders 

marritt, som Carlsborgssejouren varit”, som Lidman skriver i dagboken den 30 juli 1902.  

Han lyckades dock hålla ut och i september 1903 kunde han lämna det militära som 

underlöjtnant i reserven, en titel som han tycks ha varit stoltare över än den akademiska. 

 Som gymnasist och Uppsalastudent hade Lidman skrivit dikter för skrivbordslådan.47 

Under militärtjänstgöringen tillkom ett antal skisser och noveller med motiv ur militärlivet 

varav några blev publicerade. Samtidigt mognade beslutet fram att på allvar ägna sig åt 

dikten.48 

 

 

 

 

                                                 
44  Ahnlund 1965, s. 62. 
45  Sundberg 1986, s. 12–14.  
46 Linder 1965, s. 148; Sundberg 1986, s. 14. 
47 Linder 1965, s. 148. 
48 Ahnlund 1996, s. 80. 
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Genom förläggarens nålsöga 

Reservlöjtnant och lätt urspårad akademiker lyckades den unge poeten, 22 år gammal, efter 

viss övertalning, förmå förlagschefen, Karl Otto Bonnier, att 1904 ge ut den Rimbaud-

inspirerade diktsamlingen Pasiphaë och andra dikter.49 Gedin beskriver ”nålsögat”, det allra 

första mötet med Bonniers, som gällde just Pasiphaë. Förläggaren var från början fast 

besluten att inte ge ut boken, men Lidman framhärdade: ”[H]är finns något alldeles nytt och 

originellt i svensk poesi”. Förlagschefen värjde sig lätt kvidande: ”Ack nej, neej herr Liidman. 

Det är just det det inte är, det är gamla saker.” Kunde han inte istället debutera med en 

prosabok? Nej, skall Lidman ha svarat, uppslag till romaner fanns nog, men poesin skall 

utkomma först! 50 Bonnier gav slutligen med sig, men inte reservationslöst: ”Ehuru jag är 

öfvertygad om, att det ur alla synpunkter varit bättre att debutera med något annat än denna 

diktsamling, vill jag dock tillmötesgå Er önskan och förlägga dikterna, om Ni vill lämna mig 

rätt därtill utan något författarhonorar.”51 Medgivande gavs och diktsamlingen kom ut 1904, 

men arvoderades inte. Oarvoderad utgivning, särskilt i fråga om lyrikdebuter, var dock 

ingenting ovanligt vid den här tiden. Inte sällan betalade författare själva för att få ut böcker 

på etablerade förlag. Exempelvis bekostade Hjalmar Bergmans far utgivningen hos Bonniers 

av sonens debutbok, skådespelet Maria, Jesu moder (1905)52 och år 1913 tvingades t.o.m. 

Marcel Proust att bekosta utgivningen av första delen av sitt storverk  A la recherche du temps 

perdu.53   

 Den livslånga vänskapen mellan Karl Otto Bonniers son, Tor, och Sven Lidman gjorde 

relationen mellan förläggare och författare intim och speciell. Till bilden hör att Lidman under 

ett antal år var gift med Tors kusin, Karl Ottos systerdotter, Karin Thiel. Med släktskapet 

följde ekonomiska fördelar. För att hjälpa kusin Karin, skriver Tor Bonnier, fick Lidman efter 

Pasiphaë författarhonorar av en storleksordning som ”uteslöt varje behållning för förlaget.”54 

Sist och slutligen blev det dock Natur och Kultur som, efter energisk medverkan från Lidman 

j:r, tjänade pengar på Lidmans författarskap när memoarerna kom på 1950-talet.55  

 

 

 
                                                 
49 Dikterna i Pasiphaë hade tillkommit redan 1901enligt Lengborn 1991, s. 105.  
50 Gedin 2003, s. 472; Ahnlund 1996, s. 93. 
51 Brev från KOB 9.11.1903. KB. 
52 Svedjedal 1993, s. 227.  
53 Lena Kåreland, SvD 22.1.11, s. 13. 
54 Bonnier 1973, s. 120. 
55 Jfr Österberg 1987, s. 267. 
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00-talet: Lyrik  

Utmärkande för Pasiphaë och dess efterföljare är lyrik i sekelskiftets dekadenta stil med 

motivkretsen hämtad ur den grekiska mytologin. Flertalet dikter skildrar livet hos den sexuellt 

omättliga drottning Pasiphaë, maka till kung Minos på Kreta, hon som hade tusen älskare och 

tiotusen älskarinnor. Linder talar om ”det hetsigaste uttrycket på svenska för den demoniskt-

erotiska våg som i Frankrike företräddes av dekadenterna, i England av bland andra Oscar 

Wilde (Salome) och Swinburne”.56 Knut Ahnlund läser dikterna som uttryck för den unge 

poetens egna drömmar om kärleken i klassisk grekisk förklädnad.57  

 Lyrikdebuten passerade inte oförmärkt. Oscar Levertin (1862 – 1906), 

litteraturprofessor, författare och samtidens ledande smakdomare58, bistod med en ytterst 

välvillig anmälan där han hävdade att Lidman ”tillhörde de mest lysande begåvningarna i sin 

generation”59 och spådde den unge poeten med ”det hungriga blodets och de friska 

rovtändernas poesi” en lysande framtid som förnyare av den unga lyriken.60 Därmed var 

Lidmans lycka gjord, åtminstone för flera år framåt. Med sin konsekrationsmakt, för att tala 

med Bourdieu, var Levertins stöd ovärderligt för Lidmans tidiga inträde i det litterära fältet.  

 I rask takt följde sedan de tre diktsamlingarna Primavera (1905), Källorna (1906),  

Elden och altaret (1907). Emil Liedgren överdriver inte när han skriver att det flämtade en 

våldsamt uppjagad sensualism ur de fyra diktsamlingarna.61 För Ahnlund representerade 

Lidmans lyrik och dess förening av djärv och öppen sinnlighet med glansfull retorik något 

nytt i svensk poesi.62 Levertins entusiasm bara ökade för varje ny diktsamling. Om Primavera 

skrev han i Svenska Dagbladet att ”[o]m den unge skalden riktigt allvarligt griper fatt, kan 

morgondagen bliva hans” och om Källorna heter det att den är full av ”stolt och praktfull 

poesi”. Men Levertin var inte den ende betydande kritiker som hyllade Lidmans poesi. 

Hjalmar Söderberg, som hade debuterat redan 1895 med Förvillelser och vid det här laget var 

en etablerad kritiker i kretsen kring Heidenstam och Svenska Dagbladet, betecknade Sven 

Lidman som ”den yngste av våra stora skalder”.63   

 Långtifrån alla var dock lika sympatiskt inställda till ”det hungriga blodets” dikter. 

Somliga blev moraliskt upprörda och några ropade t.o.m. på polis. Men alltsedan Fröding 

åtalats och frikänts för ”En morgondröm” hade författare gått fria i Sverige. Villkoret var att 
                                                 
56 Linder 1965, s. 148. 
57 Ahnlund 1995, s. 7. 
58 Jacobsson 1961, s. 15. 
59 Sundberg 1986, s. 11. 
60 Ahnlund 1996, s. 95.  
61 Liedgren 1933, s. 129.  
62 Ahnlund 1979, s. 717.  
63 Wieselgren 1932, s. 310.  
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verk med anstötliga passager kunde anses vara ”konstnärligt högtstående”; det man ville 

stävja var sekunda vers och prosa med obestridligt sensations– och profitsyfte, skriver Victor 

Svanberg i sina minnen.64 Eftersom ”[d]et ofta är via kritiken som den offentliga bilden av en 

författare skapas”,65 så blev Lidman snabbt såväl ryktbar som beryktad hos allmänheten – 

också bland sådana som aldrig läst hans dikter. 

 Trots uppmärksamheten och framgångarna övergav Lidman snart poesin. I stället följde, 

förutom tidskriftsnoveller publicerade under pseudonym 1903 – 190566 också två volymer 

innehållande tre versdramer.  

 

    

   
 
  På bröllopsresa till Rom 1909. 
 

Dramatik – litterär och äktenskaplig 
 

Med Hjalmar Söderberg som introduktör hade Lidman lärt känna bankiren och konstsamlaren 

Ernest Thiel och dennes hustru Anna, född Josephson. Med Ernest knöts en speciell 

valfrändskap där beundran för filosofen Nietzsche var en gemensam nämnare. Vänskapen 

med familjen Thiel gav Lidman inträde hos Stockholms förmögnare kretsar, familjerna 

Bonnier, Josephson, Sachs och andra. Med sina militära manér, konversationstalang och 

slagfärdighet gjorde inackoderingsänkans fattige son stor lycka i de fina salongerna. De egna 

anorna, den bokliga bildningen och den sociala framgången förstärkte hans känsla av att 

tillhöra de ’yverborna’. Dessa anspråk, senare förstärkta av ingiftet i den förmögna släkten 

                                                 
64 Svanberg 1970, s. 171.  
65 Svedjedal 1998, s. 56. 
66 Sundberg 1986, s. 40.  
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Thiel, placerade honom även i yttre mening i ett svenskt överskikt i förhållande till 

omgivningen, skriver Tor Bonnier.67 

 Sina tre dramer skrev Lidman en kort tid efter att han gjort Thiels bekantskap. Ett av 

dem skrevs i det som numera är Thielska Galleriet på Djurgården.68 Det första, Imperia, 

innehåller tre dramatiska situationer utan yttre sammanhang. Herskare innehöll, som framgår 

av undertiteln, två dramer: Konungen i Syrakusæ samt Det döende Venedig.  Enligt Holmquist 

utmärkte sig dramerna för den ”dekadenta esteticism” som Lidman lärt känna under sina resor 

på kontinenten.69 Dramerna uppfattades av många närmast som dramatiserade dikter, d.v.s. 

som en förlängning av Lidmans lyriska verksamhet. Ahnlund betecknar dramerna som 

”läsestycken”.70 De fick ett blandat mottagande men nådde aldrig teaterscenen. 

Dramatikerkarriären blev kort. Välgöraren Levertin med sitt trollspö var inte längre i livet. 

 Därpå följde ett par improduktiva år med tvivel på den egna förmågan. Krisen 

sammanföll med omvälvande händelser i familjesituationen. Husets Thiels dotter, Karin, sju 

år yngre än Lidman, blev gravid och kort därefter förlovad med Lidman. Giftermålet ägde 

rum i april 1908. Tor Bonnier som följde händelserna på nära håll, antyder att svärföräldrarna 

var mer entusiastiska än den unga bruden. Äktenskapet gjorde Lidman ekonomiskt oberoende 

för en tid och möjliggjorde nära tre års romantiskt lantjunkarliv med sporadiskt författande på 

gården Tuna norr om Uppsala.  Den oplanerade graviditeten fick ett tragiskt slut; barnet avled 

under förlossningen. Så småningom föddes tre döttrar, men efter drygt åtta skildes det omaka 

paret 1917.  

 I de förmögna familjer där Lidman rörde sig under åren med Karin hämtade han utan 

större samvetsbetänkligheter förebilder till miljöer och persongallerier i de kommande 

romanerna. När Karl Otto Bonnier tyckte sig känna igen sin egen familj och dess 

umgängeskrets i Stensborg fick han ett indirekt medgivande om detta i brev från Lidman, som 

försvarar sig med att ”det finns ingen skrifven eller oskrifven lag i världen, som förbjuder en 

romanförfattare komma ihåg och begagna tids– och personlighetstypiska fraseringar och 

ord.”71   

                                                 
67 Bonnier 1973, s. 119. 
68 Ahnlund 1995, s. 126. 
69 Holmquist 1952, s. 46.  
70 Ahnlund 1979, s. 718. 
71 Brev till KOB 4.3.1910. BFA. 
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      1919: Mellan Huset med de 
      gamla fröknarna och Såsom 
      genom eld. 

 
1910-talet: Romanerna 

 
Vad som föranledde den etablerade lyrikern att byta genre är inte fullt klarlagt. Dagböckerna 

ger inte mycket vägledning. Ahnlund menar att giftermålet och bytet av samhällsklass kan ha 

bidragit: ”Han hoppades att därmed lämna bakom sig den tvetydiga människa som framträtt i 

hans självhärliga och världsfrånvända lyrik och dramatik. Han ville nu deltaga i samhälls–

arbetet och göra sin insats för fosterlandet.”72 Bengt Holmqvist talar om ett ”realitetsbehov”, 

en strävan att övervinna ett ”tillstånd av tomhet och overklighet”, som den drivkraft som 

förvandlade lyrikern till epiker.73 Sonen Sam Lidman menar att alla konstnärer genomgår 

kriser, men att det i faderns fall också fanns andra förklaringar när denne omkring 1910 

övergav lyriken. Sam Lidman anar att mer ”banala behov” gjorde sig gällande, som att fadern 

förbrukat det material som intresserat honom, att han inte fått den respons han förväntat sig 

och han känt behov av att förnya sig eftersom hans lyriska stjärna faktiskt var i dalande.74   

 Hos Lidman växte samhällsintresse och politiska ställningstaganden fram ur 

händelserna åren före första världskriget. Särskilt 1905 blev för Lidman och andra nationellt 

inriktade svenskar ett viktigt år med starka nationalistiska inslag. Upplösningen av unionen 

med Norge upplevde Lidman, liksom många av hans officerskamrater, som en nationell 

förödmjukelse, skriver Lengborn, med stöd av noteringar i Lidmans dagbok de åren.75 

                                                 
72 Ahnlund 1995, s. 11. 
73 Holmqvist 1952, s. 29. 
74 Lidman, Sam 1989, s. 27.  
75 Lengborn 1991, s. 26. 
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 Med unionskrisen hade – som Lidman upplevde det – en nationell bottennivå nåtts, men 

samtidigt också en vändpunkt. Han tyckte sig ana att vägen nu vände uppåt och att en ny 

nationell anda höll på att födas. I dagboken den 24 augusti 1905 återfinns en dikt som inleds 

med orden ”Landet växer, landet vaknar ur förfallets dröm”.76 Det skulle dock dröja till 1910 

innan han kunde omsätta 1905 års erfarenheter i ny litterär form. Till det nyväckta 

samhällsintresset bidrog också storstrejken 1909 och de motreaktioner han noterade i de 

högborgerliga kretsar där han vunnit inträde. I Silfverstååhl–sviten finner såväl hänförelsen 

för fosterlandets stora minnen och kärleken till släkt och tradition, som det nyväckta 

samhällsintresset starka uttryck.77 

 I dagboken skriver Lidman att idén till en krönika om en släkt kom till honom en natt i 

november 1908. Det var den ångestfyllda natten då hustru Karin togs in på sjukhus för att 

genomgå den abort, som blev nödvändig för att rädda hennes liv. Konvalescensen blev lång. 

Först hösten 1909 kunde han och Karin göra en rekreationsresa till Italien. Där 

sammanträffade Lidman med Hjalmar Bergman, som vid den här tiden umgicks med planer 

på det som skulle bli romanen Hans nåds testamente.  

 När Lidman på nyårsdagen 1910 satt sysslolös och allmänt missmodig vid sitt skrivbord 

i Rom och som så ofta hemsöktes av ruelse över egna misslyckanden och försummelser gick 

tankarna till hemlandet och uppväxttiden. Han erinrade sig somrarna hos sin fars kusin, också 

han med namnet Sven Lidman, som ägt en gård i Östergötland och som var barnlös. 

Meningen hade varit att den unge Sven skulle prövas i jordbruket och möjligen längre fram 

bli ägare till gården. Men den chansen hade han slarvat bort och den ständiga beredskapen för 

självanklagelser över försuttna tillfällen och förslösat släktarv blommade upp. Plötsligt 

släppte skrivkrampen och första delen av släktkrönikan, Stensborg, skrevs på en och en halv 

månad.78 Karl-Otto Bonnier läste manus och blev imponerad. I brev där han accepterar att 

förlägga Stensborg uttrycker han sin förvåning över att Lidman kunnat ”skrifva en 

psykologiskt så pass väl tecknad figur som din hufvudperson.”79  Samtliga fem romaner om 

den fiktiva ätten Silfverstååhl utkom åren 1910 – 1913: Stensborg (1910), Thure–Gabriel 

Silfverstååhl (1910), Köpmän och krigare (1911), Carl Silfverstååhls upplefvelser (1912) och 

Tvedräktens barn (1913). Huset med de gamla fröknarna, hade påbörjats redan 1914, men 

annat kom emellan varför boken utkom först 1918. Varje del är ett avslutat helt, men delarna 

                                                 
76 Lengborn 1991, s. 28. 
77 Lengborn 1991, s. 28–29. 
78 Ahnlund 1995, s. 12. I dagboken 17.2.1910 finns ett inlämningskvitto inklistrat daterat Roma Via Pardegna    
    International 17.2 1910 och därunder: ”Här ovanför står det officiella kvittot på 50 dagars hänfört arbete.   
    Romanen om Silfverstååhlarne till Stensborg, i dag afsänd till Karl-Otto Bonnier.”  
79 Excelsior, s. 211.   
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hör samman som olika aspekter av ett och samma själstillstånd. Fredrik Böök, Levertins 

efterträdare som kritiker i Svenska Dagbladet, kom att spela en viktig roll för lanseringen av 

romansviten. Böök var visserligen inte odelat positiv, men att en bedömare med Bööks 

litterära status alls ägnade Lidmans romaner sin uppmärksamhet innebar sannolikt i sig självt 

ett kraftfullt marknadsföringsstöd. Under första världskrigets tre sista år, 1916 – 1918, var 

Lidman chefredaktör för den aggressivt nationalistiska och tyskvänliga tidskriften Svensk 

Lösen. (Se nedan s. 33)  

 Tillsammans bildar Stensborg och Huset med de gamla fröknarna en tematisk enhet. 

Framträdande är ett ödmjukhetsideal och föreställningen om ett mognande som leder till  

fromhet snarare än världslig storhet och vishet. Romanerna utgör nostalgiska texter om 

människor som tiden lämnat bakom sig. I bägge romanerna står en minoritetsgrupp i centrum: 

pauvres honteux, d.v.s. resterna av en mer eller mindre förfallen aristokrati som erövrar 

burskap i enkel lantlig respektive urban borgerlighet.  

 När Sven Lidman mot 1910-talets slut övergav romanskrivandet skedde det, enligt 

sonen Sam, av samma skäl som han tidigare övergivit lyriken och nämner förnyelsebehov, 

besvikelse över receptionen och att stoffet var förbrukat som sannolika orsaker till 

genrebytet.80 Efter sin omvändelse 1917 upplevde Lidman det som ett bjudande kall att 

förmedla kristna budskap, inledningsvis i de avslutande två tredjedelarna av Huset med de 

gamla fröknarna, och därefter i en lång rad predikosamlingar, bönböcker och betraktelser.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Lidman Sam 1988, s. 27. 
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 1940-talet: Pingstpastor och 
 chefredaktör  
 

1920 – 1940-talen: Omvändelse och religiös förkunnelse  

I mars 1917 gjorde Lidman en djupgående religiös upplevelse, som kom att bli bestämmande 

för återstoden av hans liv och författarskap. I boken Guds eviga nu. En bok om vägen 

sanningen och livet (1936) berättar Lidman själv utförligt om denna sin 

”frälsningsupplevelse”, som han daterar till den 17 mars 1917. Likt Saulus på 

Damaskusvägen81 tyckte han sig kringstrålad av ett ljussken, som skingrade det mörker han 

tyckt sig leva i, och som i ett ögonblick avlägsnade den syndaskuld och den ångest som 

dittills plågat honom. Samtidigt med denna epifani fick han ingivelsen att skriva en dikt, som 

inleds med orden  

  Lär mig, Gud, i Dina händer 
  Lämna livets små och stora ting 
 

Lidman återkommer själv till denna händelse i olika sammanhang, bl.a. i dagboken samma 

dag, där diktens femstrofer finns nedtecknade. Utan att vilja förneka betydelsen av 

upplevelsen, ifrågasätter Lengborn att just detta enda tillfälle skulle ha varit så avgörande som 

Lidman i olika sammanhang gör gällande. I stället ser han Lidmans religiösa utveckling som 

en fortgående process, som startat långt tidigare och som skulle komma att fortsätta flera år 

framåt.82  

 Efter frälsningsupplevelsen återfick Lidman den litterära skaparförmåga, som svikit 

honom under några år och 1918 kunde han skriva färdig romanen Huset med de gamla 

                                                 
81 Apg. 9:3: ”Men när han på sin färd nalkades Damaskus, hände sig, att ett sken från himmelen plötsligt  
    kringstrålade honom.”  
82 Lengborn 1991, s. 118. 
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fröknarna, som påbörjats fyra år tidigare.83 ”Fars dramatiska omvändelse 1917 öppnade 

dörren på vid gavel för hans verkliga genialitet”, skriver Lidman j:r, faderns blivande 

förläggare, i sina memoarer.84  Med den religiöst präglade Såsom genom eld85 (1920), ett 

mirakelspel om människan djävulen och Gud, tog Lidman avsked av skönlitteraturen. År 

1921 följde en av många hyllad översättning av Augustinus Confessiones där Lidmans goda 

latinkunskaper kom till användning. 

 Fyra år senare lät Lidman döpa sig och anslöt sig till den snabbt växande Pingströrelsen, 

av Hägg betecknad som den ”den hårdaste, folkligaste och minst fashionabla 

väckelserörelsen”, men som enligt Ahnlund kom att bli ”en stor gemenskap som han 

[Lidman] tjänade under sina bästa år.”86  Här träffade han Brita Ottendahl, som blev hans 

andra hustru 1920, ett äktenskap som trots konvulsioner varade livet ut. Den gemensamme 

sonen Sven beskriver sina föräldrar som ”komplicerade långt bortom det ’normalt’ 

excentriska” och hemmet som befolkat av ”sprudlande och bohemiska familjemedlemmar”.87 

 Vid sidan av Lewi Pethrus var Lidman under 26 år en av Pingströrelsens ledare och ofta 

hörd predikant i Filadelfiakyrkan i Stockholm, hemvist för Nordens på den tiden största 

frikyrkoförsamling. Som frikyrkopredikant var Lidman älskad och hyllad och drog stora 

skaror till gudstjänsterna. Också i predikstolen uppträdde han i diktarens roll; Linder liknar 

predikningarna vid ”färgrika prosapoem”.88 Utan manuskript, med retorikens hela arsenal, 

trollband och hänförde han sitt auditorium. Med drastiska auditiva och visuella uttryck blev 

predikningarna till veritabla skådespel, som kontrasterade bjärt mot dåtidens predikostil i 

stats– och frikyrkor. Han förkroppsligade ett betydande kulturellt kapital; bland frireligiösa 

förkunnare var han tämligen ensam om att vid behov kunna citera romerska, grekiska och 

franska tänkare på originalspråken.89 Som religiös förkunnare var han ”sannolikt en av vårt 

lands mest betydande genom tiderna”, enligt Ahnlund.90 

 Lidmans predikningar blev ofta föremål för återbruk. Efter stenografisk uppteckning 

publicerades predikningarna först i Pingströrelsens veckotidning Evangelii Härold och sedan i 

bokform i ”en ditintills aldrig skådad litterär dräkt”91, vanligtvis på initiativ av Karl Otto eller 

Tor Bonnier. Den första, Bryggan håller, gavs ut år1923 och följdes av ett 20-tal 

                                                 
83 Ahnlund 1979, s. 719.  
84 Lidman j:r 2006, s. 36. 
85 Jfr 1 Kor. 3:15. 
86 Hägg 2004, s. 386; Ahnlund 1960, s. 308.  
87 Lidman j:r 1988, s. 95 och 137. 
88 Linder 1965, s. 164. 
89 Agnesund 2006, s. 100. 
90 Ahnlund 1979, s. 721. 
91 Pingströrelsen Del 1 2007, s. 161.     
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predikosamlingar och religiösa betraktelser på Bonniers förlag, medan den sista, Stjärnan som 

tändes på nytt 1950, utgavs av Natur och Kultur där sonen, Sven j:r, sedan 1947 var 

förlagsredaktör.  

 År 1922 efterträdde Lidman Lewi Pethrus som redaktör för Evangelii Härold. Under 

Lidmans tjugofemåriga redaktörstid var tidningens upplageutveckling oavbrutet positiv.  År 

1946 var ”Härolden” landets största veckotidning med en upplaga kring sjuttiotusen.92 (1949, 

året efter att Lidman under stort massmedialt oväsen lämnat chefredaktörskapet uppger DISA 

upplagan till sextiotusen).  

  Efter en schism med ledningen lämnade han Filadelfiaförsamlingen 1948. Pethrus och 

Lidman har gett sina egna versioner av händelseförloppet i Den anständiga sanningen (1953) 

respektive Resan till domen (1949). Mest livfullt är skilsmässan skildrad av Lidman j:r i 

Fadern, sonen och den härliga bokbranschen (2006) och mest fantasifullt i P O Enquists 

dokumentärroman Lewis resa (2001). Som uppskattad talare fortsatte Lidman att dra fulla hus 

i olika religiösa och profana sammanhang, i skolor och föreningslokaler, på bibliotek och 

t.o.m. biografer. Samtidigt inleddes det jag betraktar som Lidmans fjärde litterära period, som 

innefattar det stora oavslutade memoarverket.   

   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          

                                                 
92 Pingströrelsen Del 1 2007, s. 163.       
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     50-talet: Memoarförfattare och TV- 
      & radiorecensent 
 

1950-talet: Memoarer och förläggarbyte    

    
I memoarsviten om fyra delar avhandlar Lidman sina 26 första levnadsår, d.v.s. fram till 

giftermålet med Karin Thiel 1908. Memoarerna formar sig till en gruvlig självuppgörelse. 

Böckerna med titlarna Gossen i grottan (1952), Lågan och lindansaren (1952), Mandoms 

möda (1954) och Vällust och vedergällning (1957) kom att bli, som Mattias Agnesund 

uttrycker det, ”ett sista intensivt utbrott som blev höjdpunkten i hans författarkarriär”.93 För 

Conny Svensson är Lidman som memoarförfattare ”en av de stora klassikerna i svensk 

litteratur”.94 Också Ahnlund hyser höga tankar om memoarserien, som han betecknar som ”en 

kombination av frodig tidskrönika och naken personlig bikt, som är närmast unik i vår 

litteratur”.95 Hägg uttrycker sig som vanligt mer oförblommerat. Om Vällust och 

vedergällning, som han anser vara den mest läsvärda och på samma gång mest chockerande, 

skriver han: ”Med sin sexuella frispråkighet, sitt hänsynslösa utlämnande av egna tarvligheter 

och namngivna kändisars intima liv är det nog det mest chockerande som producerats i genren 

i Sverige.”96 Sten Selander hävdar i en recension av Gossen i grottan 1952 att Lidman gått 

längre i ”underlivsnaturalism” än någon annan svensk författare och vidare att ”Rousseau 

chockerade världen genom att föra in onanien i litteraturen; […] Men Lidman slår bestämt 

rekord härvidlag”.97 

                                                 
93  Agnesund 2006, s. 101. 
94  Svensson 1999, s. 476. 
95  Ahnlund 1995, s. 18. 
96  Hägg 2004, s. 387. 
97  Sten Selander i SvD 29/9 1952, återgivet i Pethrus 1953, s. 137. 
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 Utgivare av memoarerna blev inte Bonniers utan Natur och Kultur, vilket hade sina 

speciella orsaker. Lidman j:r var vid tidpunkten redaktör för uppslagsverket Kunskapens bok, 

som utgavs av Natur och Kultur. Han tog på sig uppgiften att bli sin fars organisatör, 

uppmuntrare och pådrivare. Utan hans stora engagemang hade faderns ”helt unika 

memoarverk” knappast kommit till stånd, enligt Carin Österberg. Stöd för sitt f.ö. 

utomordentliga minne hade Lidman i dagböckerna, som han fört från tidig ungdom fram till 

det första giftermålet. Österberg tillägger ytterligare en omständighet av betydelse för 

memoarernas tillkomst, nämligen Lidmans brytning med Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, 

som fick till följd att han kände sig fri att vända sig till en bredare publik och andra kristna 

riktningar.98 Tankar på memoarer hade funnits långt tidigare, bl.a. sommaren 1942, då 

Lidman skriver i dagboken: ”Själv är jag egentligen upptagen av min vanliga, oavlåtliga 

längtan att göra ett bokslut – ett verkligt bokslut – ett absolut grundligt bokslut – ett icke 

’friserat’ bokslut över mitt liv”.99 Ahnlund pekar också på mer ”handfasta motiv”: Lidman 

hade lämnat redaktörskapet för Evangelii Härold och var vid den här tiden helt beroende av 

sin penna för sin och familjens försörjning.100 Trots initial tveksamhet inom förlaget utkom de 

fyra memoardelarna samt en predikosamling, en pamflettartad stridsskrift och en diktantologi, 

hos Natur och Kultur åren 1949 – 1957.101  

 Österberg upplyser om att alla sju böckerna fick stor spridning och lovordades av 

recensenterna. Mest framgångsrika blev predikosamlingen Stjärnan som tändes på nytt och 

den första memoardelen, Gossen i grottan med en upplaga om 22 000 exemplar.102 Om den 

senare skrev Olof Lagercrantz: ”Vi äger knappast en bekännelseskrift av detta hänsynslösa 

slag. – Lidman visar sig i detta sitt största verk som på en gång ett konstnärligt och moraliskt 

geni”. Bertil Malmberg är inte mindre erkännsam: ”Det är en av de stora generalbikterna i 

litteraturhistorien och den skall jämföras med Augustinus och Rousseaus bekännelser”, citerar 

Österberg sin källa.103 

 Med sina hänsynslöst självutlämnande memoarer hade Lidman sent i livet gjort upp 

med sitt förflutna. En femte memoardel, Kolportören, påbörjades men krafterna räckte inte till 

för att slutföra den. Efter upprepade slaganfall avled Sven Lidman 1960, nära 78 år gammal.  

  

 

                                                 
98   Österberg 1987, s. 267. 
99   Ahnlund 1996, s. 508. 
100 Ahnlund 1996, s. 511. 
101 Österberg 1987, s. 267. 
102 Österberg 1987, s. 265. 
103 Österberg 1987, s. 265–266. 
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Sammanfattning och kommentar   
 

Barn- och ungdomstidens upplevelser anses i särskilt hög grad ha präglat såväl den vuxne 

Lidmans världsbild som hans författarskap. Recensenter och litteraturhistoriker hade att 

försöka värja sig mot en påträngande biografisk verklighet, men få lyckades läsa Lidmans 

bägge romaner utan att den färgstarka och välkända författarprofilen gjorde sig påmind. Ofta 

klibbar biografin fast vid texten när Lidmans författarskap recenseras.  

 Hans biografi och tidiga lyrikproduktion var välkända för författarkollegor och 

recensenter och – skall det visa sig – också för de litteraturhistoriker som senare kom att 

behandla hans verk. Lidmans veneration för antika ideal och hans politiska hemvist till höger 

på den politiska skalan var inte heller obekanta för recensenterna – och det visste han: ”Mina 

åsikter om tiden och tidstecknen har jag aldrig stuckit under stol med lika litet som mina 

öfriga sym- och antipatier”, som han uttrycker det i brev till Karl Otto Bonnier kort före 

publiceringen av Stensborg.104 Forskare som Ahnlund, Lengborn, Saxlund m.fl. menar att 

sambandet liv – diktning är särskilt tydligt i de två romaner som behandlas i denna uppsats. 

Om Stensborg säger Ahnlund exempelvis att ”diktaren har klätt ut sig till lantjunkaren Johan 

Silfverstååhl.”105 Thorbjörn Lengborn skriver om Huset med de gamla fröknarna att det 

självbiografiska inslaget är tydligt: ”Lidman har direkt byggt in sin egen brud-, kors- och 

Mariamystik i romanen. Det är bokens religiösa huvudgestalt, Euridike Berg, som får bli 

bärare av dessa självbiografiska inslag.”106 Saxlund går längst när han hävdar att ”[h]ela 

Lidmans författarskap är i hög grad beroende av hans upplevelser och släktminnen.”107 

Beträffande den litterära miljön gör Karl Otto Bonnier en inplacering i boken Bonniers – en 

bokhandlarefamilj:  

 
Sven Lidman tillhörde den unga diktargeneration, som gav sig till känna åren närmast efter sekelskiftet 1900, av 
den äldre författargenerationen kallad ’generation av 00’ och [som] bildade stommen till vad som senare kom att 
betecknas som tio-talisterna. Bland dessa unga var Sven Lidman en av de mest begåvade.108 

 

 
 
 
 

                                                 
104 Brev till KOB, daterat Rom, 4.3.1910. BFA. 
105 Ahnlund 1979, s. 718. 
106 Lengborn 1990, s. 129. 
107 Saxlund 1975, s. 96. 
108 Bonnier 1956, s. 231. 
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Lidman bland tiotalisterna Det perspektiv på nyare svensk litteratur som vi 
möter i handböcker och essäistiska översikter är 
i regel förvridet genom uppspaltningen i 
decennier.109 

 

”Tiotalister” är det gängse samlingsnamnet på den grupp jämnåriga prosaförfattare på svenska 

språket som fick sitt genombrott omkring år 1910 och – åtminstone vad prosan beträffar – 

uppvisade gemensamma drag. Själva termen tillskrivs Ludvig Nordström, som i ett inlägg 

under Strindbergsfejden i Aftontidningen 1910 skrev att den generation som ”tack vare 

Strindbergs bokslut fått fria händer […] att efter tjugo års isolering åter sätta den Svenska 

Anden i kontakt med de europeiska och utomsvenska idéströmningarna [och] de enda, som 

kunna ha verkligt intresse, äro de, som bilda den yngsta författargenerationen, de s.k. 10-

talisterna”.110 Men redan i december 1907 skrev sign. T.S. i Nya Pressen (svenskspråkig 

finländsk tidning) med anledning av att Sigfrid Siwertz´ Cirkeln just utkommit, att det är 

alldeles påtagligt att ”en ny diktargeneration inom den svenska litteraturen har format sig”  

[…] ”dess adepter äro – kanske utan undantag – födda mellan 1880 och 1890.” Recensenten 

har funnit att dessa diktare utmärker sig genom att främst intressera sig för det individuella på 

bekostnad av det konstnärliga momentet och fortsätter: 

 
Det är en af läsning genomsprängd åldersklass, själfuppfostrad med hjälp af filosofiska läromästare, tidigt 
betryckt af djupa frågor och tunga svar. Den karaktäriseras i sin helhet genom ett oerhördt allvar och en 
målmedveten vilja att ständigt gripa ett så djupt tag i företeelserna, som de egna krafterna möjligen tillåta. Den 
drifver subjektivismen till sin ytterlighetspunkt.111 
 
 
 Till denna på 1910-talet ännu relativt unga författargeneration brukar bl.a. räknas 

Hjalmar Bergman, Gustaf Hellström, Martin Koch, Ludvig Nordström, Sigfrid Siwertz, Elin 

Wägner och Sven Lidman.112 Några av dem, Hellström, Lidman, Nordström och Siwertz, var 

t.o.m. födda samma år, 1882, men, som Siwertz skriver i memoaren Att vara ung: ”det var 

nog enda gången som vi tiotalister så att säga uppträdde i samlad trupp.”113 Siwertz erkänner 

dock att han har en grupp jämnåriga inklusive Lidman att tacka för mycket, bl.a. för att han 

”härdade ut i Uppsala”.114 

 I likhet med Lidman hade några av dem inlett sin diktarbana som lyriska dekadenter i 

Levertins anda med en diktning som utmärktes av esteticism, fatalism, svårmod och allmän 

                                                 
109 Espmark 2008, s 7.  
110 Aftontidningen  3.8.1910. 
111 Nya Pressen 15.12.1907. Citerad i Alexandra Borgs avhandling En vildmark av sten (1911), s. 110.  
112 Svenskt Litteraturlexikon 1970, s. 584–585. 
113 Siwertz 1975, s. 22. 
114 Siwertz 1975, s. 136. 
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pessimism. Dekadens brukar dels gälla som beteckning på en tidsperiod, dels som ett 

stilistiskt och ideologiskt förhållningssätt hos konstutövare i Västeuropa. Konstverk från den 

här tiden symboliserar inte sällan nihilism, kulturell och moralisk nedgång. Dessa artefakter 

”tematiserar svårigheten med att leva utan värden och att vistas i en värld som saknar ett 

övergripande normsystem” som Johan Lundberg uttrycker det.115 Långt tidigare hade 

Brandell gjort samma observation: Visserligen verkade verklighets- och viljeinriktade 

författare också under åren kring sekelskiftet, men, konstaterar han, sekelskiftets speciella 

signum var ändå ”flanörmentalitet” och ”trötthet”. Den främste representanten för denna 

riktning var ju Hjalmar Söderberg, men även yngre manliga författare som Lidman, Siwertz 

och Österling uttryckte liknande stämningar inom lyriken.116  

 På ett eller annat sätt stod tiotalisterna under inflytande av Hjalmar Söderberg och Bo 

Bergman, men en omorientering mot optimism och viljedyrkan ägde rum under senare delen 

av 00-talet, skriver Christer Jacobson i avhandlingen På väg mot tiotalet.117 Den mest 

framträdande metamorfosen har Jacobsson funnit hos Siwertz, men iakttar likartad utveckling 

hos andra prosaförfattare som Henning Berger, Hellström, Lidman och Nordström. Ett 

exempel på uttryck för viljedyrkan hämtar han i Lidmans novell Höstluft från 1904:   

 
Tante tycks inte älska nutidens män! – Nej, det finns inga karlar, ser du. En man skall handla – och stå och falla 
med sin gärning – om han så faller med den, beundrar jag honom. Jag vill se upp till min man, han skulle vara så 
stor, att jag ej kunde se hans fel.118 
 
Siwertz tycks tidigt ha varit medveten om att en omorientering var på väg. På en fråga i 

Aftonbladet hösten 1910 om han ansåg att en ny litterär skola kunde anas i Sverige och vad 

som i så fall utmärkte den, svarade Siwertz att ”det kan ju hända, [att det] framåt 1920–30 

börjar uppstå ett litterärt ’tiotal’ i stil med ’åttiotalet’ och ’nittiotalet’. Och det 

kan ju också hända, att dess allmänna tendens skall betecknas som ett betonande av viljan och 

friheten”.119  

 De litteraturhistoriska översiktsverk som behandlar den här tiden framställer tiotalet 

som en period vars författare intresserar sig för händelser i samtiden. De manliga tiotalisterna 

anknyter till en europeisk litterär tradition med koppling till samtida filosofer och författare 

såsom Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer och Henri Bergson, men också till svenska 

samtida som Verner von Heidenstam, Hjalmar Söderberg, August Strindberg, Albert 
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Engström och Oscar Levertin och för Sven Lidmans och Sigfrid Siwertz del dessutom Ellen 

Key och Selma Lagerlöf, hävdar Anna Williams med referens till Castrén (1932).120  

Nils-Olof Franzén tycks åtminstone vara av delvis annan mening: ”Ett faktum är”, skriver 

han, ”att de s.k. tiotalisternas romanproduktion rent allmänt inte vittnar om någon 

tidshändelsernas starka inverkan. Några av de mest kända romanerna från dessa år har ingen 

eller endast föga anknytning till kriget: Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien (1914), 

Martin Kochs Guds vackra värld (1916), Hjalmar Bergmans Mor i Sutre (1917) och En döds 

memoarer (1918), Sven Lidmans Huset med de gamla fröknarna (1918), Elin Wägners Åsa-

Hanna (1918).”121 

  Flertalet av Lidmans skrivande generationskamrater hade vid 1910-talets början lämnat 

lyriken för att i stället skriva realistiska prosaskildringar (Bo Bergman och Anders Österling 

undantagna). Omsvängningen till realistisk samhällsskildring kan tydligt iakttas hos 

exempelvis Lidman, Nordström, Siwertz och ytterligare några. Därmed knöt de an till en 

realistisk tradition i europeisk litteratur alltifrån Walter Scott och med impulser från bl.a. 

Dickens och Dostojevskij.   

 Ett gemensamt stildrag hos tiotalisterna är den allvetande berättaren som känns igen på 

signaturfrasen ”Han anade icke …”. Med denna och likartade formuleringar demonstrerar 

berättaren såväl sin överlägsna kunskap om fakta som sitt moraliska och intellektuella 

övertag, framhåller Staffan Björk.122 Ett citat hämtat ur Huset med de gamla fröknarna kan 

tjäna som exempel: ”Ingen av de båda gamla damerna hade ju den blekaste aning om att 

Euridike Bergs lilla sekretär en gång skulle säljas av antikvitetshandlare Janson till en 

blivande svensk kung och sluta sina dagar på Stockholms slott. ” (s.182–183)  

  För Lidman torde inte minst umgänget med Hjalmar Bergman i Rom ha inspirerat till 

genrebytet. Vid den här tiden hade Lidman lämnat ungdom och ungkarlsliv bakom sig och 

därmed den fin-de-siècle-inspirerade och dekadenta poesi som varit hans signum. Nu ville 

Lidman skriva prosa och han hade ett ärende: han ville göra upp med sitt förflutna. I mars 

1910, d.v.s. samma månad som Sven Lidman romandebuterade med Stensborg, överraskade 

Hjalmar Bergman med den humoristiskt realistiska romanen Hans nåds testamente. 

Dessförinnan hade Bergman publicerat en del noveller, men inga längre texter. Lidman kom 

från en period av skrivkramp i sin tur föregången av ”det hungriga blodets” poesi.123 Det är 

frestande att anställa jämförelse mellan de bägge prosadebutanternas verk. I bägge fallen rör 

                                                 
120 Williams 1997, s. 102–103. 
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det sig om vad Johannes Edfelt kallar ett slags ”tjällossning”.124 För såväl Bergman som 

Lidman sammanföll romandebuten med nyss ingångna äktenskap. Bägge hämtade förebilder 

till sina figurer bland barndomsminnen, såväl vad miljöer som personer beträffar. Båda hade 

under uppväxtåren omgivits av färgstarka personligheter, som kom att utgöra tacksamma 

modeller för romanfigurerna. Därmed skapades ett tidshistoriskt samband mellan romanerna –  

men här upphör också likheterna. Hans nåds testamente är en frodigt godmodig satir med 

generationsmotsättningar som tema, medan Lidmans huvudperson under stort allvar försöker 

förvalta arvet från förfäderna. Hos Bergman bärs berättelsen fram av romanfigurernas 

replikskiften och händelser som länkar i varandra. Romanen blev ju också tacksamt material 

för såväl teaterscen som filmduk. I Lidmans Stensborg är dialogen däremot sparsamt 

förekommande. Här är det den allvetande berättaren som för handlingen framåt med hjälp av 

sporadiska inblickar i ett osammanhängande händelseförlopp. Det är också berättaren som 

beskriver och kommenterar karaktärsdrag hos de olika romanfigurerna. Bergman låter tvärtom 

personligheterna framträda med hjälp av ymnigt förekommande repliker.   

 Händelser i samtiden har satt djupare spår hos Lidmans romanfigurer, särskilt 

Silfverstååhlarna, än fallet är med generationskamraternas produktion. Hit hör upplösningen 

av unionen med Norge, storstrejken, borggårdskrisen och första världskrigets utbrott, 

händelser som inspirerade till vad som senare kom att utmynna i ”1914 års idéer”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Edfelt i förordet till Hans nåds testamente, Stockholm 1979, s. 5. 
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Lidman och 1914–års idéer 

1914-års idéer var en samling politiska uppfattningar, som uppkom i Sverige åren kring första 

världskrigets utbrott. Idéerna kan sammanfattas med nyckelord som försvarsvänlighet, 

nationellt engagemang, konservatism, en viss antidemokratism, uppslutning kring bondetåget 

och kungamakten och engagemang för Finland.  De filosofiska rötterna kan spåras till tysk 

filosofi från 1800-talet och tiden före och under världskriget, enligt Saxlund, som anser att 

1914-års idéer mest genomtänkt företräddes av Uppsalaprofessorerna Rudolf Kjellén 

(statskunskap), riksdagsmannen och ledamoten i Svenska Akademien Harald Hjärne (historia) 

och – inte minst – Fredrik Böök (litteraturhistoria). Bland nordiska författare med dragning 

till rörelsen nämner han Bertel Gripenberg, Per Hallström, Knut Hamsun, Verner von  

Heidenstam, V.A. Koskenniemi, Bertil Malmberg, Örnulf Tigerstedt och Sven Lidman.125  

 Många av 1914-års idéer fick en gemensam röst i offentligheten när aktivistskriften 

Svensk Lösen började utges fr.o.m. januari 1916. Upplagan uppges som mest ha nått 2,500 

exemplar. Tidskriften finansierades i huvudsak genom donationer, men brottades under hela 

sin knappt treåriga existens med ekonomiska problem. Sista numret utkom i december 1918.   

Under åren närmast före första världskriget hade Lidman tagit ivrig del i de nationella, 

försvarsintresserade rörelserna, som slutligen mynnade ut i bondetåget 1914. Under kriget 

anslöt han sig till den svenska aktivismen och blev Svensk Lösens chefredaktör och ansvarige 

utgivare. Till de fasta medarbetarna hörde, förutom Böök, representanter för nationalistiska 

och konservativa kretsar i Uppsala, såsom Nils Ahnlund, Erland Hjärne och H S Nyberg. I 

någon mån innebar tidskriften en modifiering av aktivisternas budskap, men grundtankarna 

var desamma. Där uttrycktes samma känsla, för de fosterländska traditionerna, för 

handlingsviljan och offermodet, för drömmen om Sveriges nya storhet, som talat i de tidigare 

Silfverstååhlböckerna.  

 Lengborn visar att Svensk Lösen visserligen uttryckte sympatier för Tyskland, men 

samtidigt fruktade tysk östersjödominans. Omvänt var motståndet starkt mot de 

ententevänliga krafterna i Sverige. Särskilt Ryssland betraktades som en framväxande 

världsmakt och ett hot mot såväl Finland som Sverige. Inrikespolitiskt önskade kretsen kring 

tidskriften en stark kungamakt och monarkins renässans. Främsta måltavlan för Lidmans 

polemik i Svensk Lösen var Hjalmar Branting och hans nära medarbetare inom 

socialdemokratin.126 
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 Lidman anger själv inriktningen i första numret (17 januari 1916) där han talar om 

”förräderier, reträtter och ’fega kapitulationer’ som gjorts av svenska ledare och statsmän […] 

från 1709 till 1905”. Mot ”förvaltarna af det nationella konkursboet” ställer Lidman flydda 

tider och större statsmän. Han lyfter fram som särskilt förebildliga dels 1500-talet med Gustav 

Vasa, dels 1600-talet med svensk stormaktstid och Gustav II Adolf. I en appell 1916 

uppmanar han ”Svensk ungdom […] att minnas Lützen, Breitenfeld, Warschawa och Bälten”.  

Med anledning av trontalet samma år skriver han: ”När Sveriges Konung kallar, skola, icke 

blott de, som den 6 februari 1914 [borggårdstalet] fylkades kring hans banér, utan jämväl det 

svenska folket följa honom.”127 

 Svensk Lösen präglades till stor del av Lidmans personliga uppfattningar och 

upplevelser, vilket bl.a. poängteras av Lengborn, som exemplifierar med glorifieringen av 

nationens hjältar på alla nivåer.128 Likartade hyllningar ekar i Silfverstååhl-sviten och senare 

också i Huset med de gamla fröknarna. Notabelt är känslorna av förakt för Oscar II. Hans 

förmenta handlingsförlamning pekas ut som orsak till unionsupplösningen i Thure–Gabriel 

Silfverstååhl där det heter om kungen: ”den man som vanärat och bedragit sitt rike, […] 

denne utlevade gubbe, en sömnig operettmonark [mest påminnande om] ett uppmålat lik” (s. 

223 – 224). Å andra sidan går det inte att ta miste på Lidmans stora uppskattning av Gustaf V. 

Saxlund menar att Silfverstååhlromanerna inte bara förebådar 1914-års idéer, i själva verket, 

skriver han, går en nationell och aktivistisk linje igen i alla fem romanerna som han utnämner 

till ”idéernas främsta litterära minnesmärke”.129 
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Recensenter och recensioner  Tidningsrecensionerna spelade ju av tradition 

vid 1900-talets början  i vårt lilla land och med vår slutna marknad en
     enorm roll. Systemet med förstadags- 
     anmälningar kunde med ett slag och med 
     verkan över hela landet lyfta upp en boknyhet 
      i berömmelse eller placera den för alltid i 
     glömskan.130 
  

Mottagandet av äldre svenskspråkig litteratur kan enklast studeras i efterlämnade tidnings- 

och tidskriftsrecensioner. Presskritik är dock inte synonymt med receptionen, vilket bl. a. 

Svedjedal understrukit.131 Inte desto mindre utgör recensioner och anmälningar ett 

betydelsefullt led i receptionen. Nominellt är recensionerna avsedda för en vidsträckt 

offentlighet, enkannerligen den tidningsläsande allmänheten, men i praktiken riktar de sig 

främst till och läses av en litteraturintresserad minoritet. Litteraturkritik i tidningar och 

tidskrifter har tenderat att utgöra ”en genre för och av eliter”.132 Kritikerna är således 

definitionsmässigt icke–representativa för flertalet läsare, men de är först med att värdera 

nyutkommen litteratur i offentligheten. Med massmediets hela auktoritet utövar de ett starkt, 

ibland avgörande, inflytande på den läsande allmänhetens uppfattning om författare och deras 

verk. Recensioner i tidningar och tidskrifter var jämte förlagsreklam de viktigaste källorna till 

kunskap om bokutgivningen i Sverige vid 1900-talets början. TV–soffor och kulturprogram i 

radio var okända företeelser; Sveriges radio började sända först 1925.   
 En mer svårfångad del av receptionen är kunskap om vad som faktiskt blev läst och 

läsarnas värdering av det lästa. Gunnar Hansson, känd för sin plaidoyer för en ”läsarnas 

litteraturhistoria” som alternativ till den traditionella litteraturhistorien, förordar ett mer 

läsarorienterat perspektiv på receptionen.133 Hanssons litteraturdemokratiska tanke stöds i 

princip av Svedjedal, som dock pekar på svårigheten att finna material som speglar stora 

läsargruppers syn på äldre litteratur. 
 När det gäller Lidmans romaner, så här cirka hundra år efter utgivningen, är metoden 

inte till någon hjälp; användbara läsarundersökningar från det tidiga 1900-talet är inte 

kända.134 Recensionen är varken den enda eller bästa vägen, men väl den bekvämaste om man 

vill bilda sig en uppfattning om hur åtminstone eliten av läsare såg på ett litterärt verk.135 
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Kritikerrollen  
 
Per Rydén definierar litteraturkritik som ”den gradvis institutionaliserade verksamhet, som 

består i att man tillägger ett litterärt verk ett värde och ger det en inplacering.”136 Lars Wolf 

erbjuder en kortare och mer operationell definition: ”att beskriva, tolka och värdera” litterära 

verk.137 Horace Engdahl beskriver kritikern som ”en halvt motvillig mellanhand mellan 

författare och publik, en mäklare på de litterära ryktenas börs.”138 

 Sedan förlaget beslutat sig för utgivning av ett litterärt verk är kritikern en tidig instans i 

den process som kallats ”litterär efterbearbetning” (Götz Wienhold 1979) eller rent av 

”skapande förräderi” (Robert Escarpit 1973).139 Genom att uppmärksamma eller förbigå ett 

litterärt verk utövar kritikern ett betydande inflytande över dess vidare öden i 

litteraturhistorien. Ingen bör dock förvänta sig att det tidiga 1900-talets dagskritik skall 

motsvara de krav på överblick och analys som man kan ställa på litteraturvetenskapliga 

översiktsverk. Detta gäller i synnerhet så länge en författare är i full verksamhet och hans eller 

hennes verk ännu inte kan läsas i skenet av historien.                          

 Oavsett hur rollen definieras är det uppenbart att kritikern ofta agerar nyhetsförmedlare 

och därmed får – med eller mot sin vilja – en betydelsefull roll i marknadsföringen av 

nyutkomna böcker. Bokrecensioner fyller funktionen som budbärare mellan författare och 

marknad, innebärande såväl konsumentupplysning som estetisk värdering och – inte minst – 

förmedlare av kulturell underhållning. Däremot är det inte, som Svedjedal understrukit, av 

avgörande betydelse för försäljningen om recensionen är positiv eller negativ och han erinrar 

om den i förlagsvärlden gängse uppfattningen att ”all publicitet är bra publicitet, även dålig 

publicitet”. Omvänt kan det vara förödande för försäljningen och därmed författarens 

inkomster om en bok blir förbigången med tystnad.140  

 Att kritiken, positiv eller negativ, främjar försäljningen är säkert ostridigt, även om 

säljstöd varken är det uttalade eller det underförstådda syftet när dagstidningar upplåter 

utrymme åt bokrecensioner. Kultursidornas skönandar betackar sig antagligen för 

kollektivanslutning till förlagens marknadsföringsteam. 
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Den litterära kritikerinstitutionen  
 
Kritiker och smakdomare har funnits länge, men som Rydén visat var det först i och med 

tidningarna som kritiken fick ett forum varifrån den kunde nå ut till en större allmänhet. 

Rydén har identifierat 53 ledande kritiker i de största svenska dagstidningarna under perioden 

1891 – 1894 och inkluderar dem i begreppet kritikerkår. Dessa utgjorde dock, påpekar han, 

bara ca en tredjedel av hela kritikerpopulationen. Övriga var anonyma skribenter och därmed 

svårare att bestämma till antal. Olikheterna dem emellan var också betydande.                                

 Antalet förstekritiker vid 1910-talets början, hel– eller deltidsanställda, torde ha ökat  

efter den av Rydén undersökta perioden och inkluderade flera av tidens etablerade eller 

blivande författare. Samtidens tongivande smakdomare och kritikern par preference i Svenska 

Dagbladet (SvD) var litteraturforskaren, författaren m.m. professorn Fredrik Böök. Redan 

som tonåring, kort efter sekelskiftet, hade han efterträtt Oscar Levertin som litterär bedömare i 

SvD. Bööks kritikerformat är väldigt, betygar Forser: ”I längden gånger bredden gånger 

höjden har hans insats inte någon inhemsk motsvarighet under 1900-talet.” Med sin 

konservativa humanism och välproportionerliga realism kanoniserade han 1910-

talsgenerationens författare.141 Men Böök var inte den ende kritiker av format. SvD mönstrade 

vid den här tiden flera litterära berömdheter bland sina kritiker: I en annons i slutet av 1914 

låter tidningen veta att den litteraturkritiska avdelningen, som förestås av docenten Fredrik 

Böök, är ensam om att till medarbetare ha ”våra största författare” och nämner Verner von 

Heidenstam, Per Hallström, Mathilda Malling, Sigurd Agrell, Sven Lidman, Sigfrid Siwertz, 

Anders Österling m.fl.142                                                                                                                                           

 I Dagens Nyheter medverkade vid den här tiden litterära storheter som Bo Bergman, 

Gustaf Hellström, Anton Karlgren, Ellen Key och Hjalmar Söderberg. Av dessa var sedan 

1905 och under hela 1910-talet Bo Bergman tidningens ledande kritiker.143 I Hjalmar 

Brantings Social–Demokraten figurerade bland andra Erik Hedén och David Sprengel. Forser 

understryker särskilt Erik Hedéns betydelse som 1910-talskritiker och än mer hans inflytande 

som litteraturpedagog och folkuppfostrare inom arbetarrörelsen.144 Göteborgs–Posten anslog 

mindre utrymme åt skönlitteratur och mer åt scenkonst och musikevenemang än sin 

lokalkonkurrent. Här verkade Birger Bæckström (B B–m) med sin ironiska och bitska stil och 

osminkade omdömen som litteraturrecensent i början på 1910-talet innan han anslöt sig till 
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Torgny Segerstedts Göteborgs Handels–  och Sjöfartstidning.145   Institutionen ”kultursidan” 

som vi känner den var okänd vid den här tiden; först efter första världskriget tillkom Svenska 

Dagbladets understreckare och Handelstidningens tredjesida.146 Recensionerna placerades i 

allmänhet på någon av tidningarnas främre sidor, inte sällan förstasidan (i de fall den inte var 

en annonssida), och kan ibland vara svåra att upptäcka bland nyhetsartiklar och notiser om 

stort och smått. Den på sina håll kvardröjande anonyma publiceringskulturen har omöjliggjort 

attribuering av ett antal av Lidmans smakdomare.                                                   

 Vänstertidningarna var få i 1910-talets Sverige. Det övervägande flertalet betecknades 

som borgerliga av olika schatteringar med beteckningar som liberal, frisinnad-liberal, 

frisinnad, moderat, moderat-konservativ och konservativ.147 De borgerliga tidningarna 

dominerar också i klippsamlingarna med recensioner av Lidmans romaner. Bland de 27 

svenska dagstidningar som recenserade Stensborg bar fyra beteckningen ”vänster” eller 

”socialdemokratisk”. Två av dessa recensioner var osignerade, Arbetets och Eskilstuna–

Kurirens, två var skrivna av prominenta publicister inom arbetarrörelsen, Ture Nerman i Nya 

Samhället resp. Erik Hedén i Social–Demokraten. Huset med de gamla fröknarna 

recenserades i 24 svenska tidningar, men den här gången bara av två med beteckningen 

”socialdemokratisk”: I Ny Tid recenserades Lidmans roman av sign. –n– (ej attribuerad) och i 

Social–Demokraten av David Sprengel.                                                                                  

 Inom varje medium fanns (och finns) en hierarki av kritiker med olika grader av vad 

Pierre Bourdieu kallar ”konsekrationsmakt”. För svensk del finns en tradition av så kallade 

”förstakritiker” med Fredrik Böök som portalnamn under 1900-talets första tredjedel. 

Svedjedal talar om dagskritik som ett subtilt system av belöningar och bestraffningar. Att inte 

få in en förstadagsrecension kan vara en värre nesa än att kritiken är njugg. Omvänt kan 

senkommen uppmärksamhet från en förstarangskritiker ofta vara att föredra framför en snabb 

recension av en mindre betydande kritiker.148 Sven Lidman var naturligtvis medveten om allt 

detta. Han hade ju Oscar Levertins trollspö över sina första diktsamlingar att tacka för sitt 

snabba genombrott. Lidmans omsorgsfullt förda klippböcker bland arkivalierna på Kungliga 

Biblioteket och breven till bokförläggarna Karl Otto och Tor Bonnier visar att han ivrigt 

följde både att det skrevs och vem som skrev om Stensborg. Intresset för sekulära framgångar 

i form av presskritik och försäljningssiffror tycks dock ha falnat något när Huset med de 

gamla fröknarna kom ut, d.v.s. efter Lidmans omvändelse.                                                                                                 

                                                 
145 Forser 2002, s. 28.  
146 E-mail från Per Rydén 19.10. 2010.  
147 Nya Lundstedt, KB.  
148 Svedjedal 1998, s. 53. 
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II.     Stensborg De nötta golvtiljorna buro spår av 
generationers steg och bekymmer; här har tre 
ägare till Stensborg gått runt och vandrat 
flisor ur de tjocka golvtiljorna […] slitna och 
nötta av de ständiga bekymren att utan alltför 
mycket förödmjukelse få utgifter och 
inkomster att gå ihop. (s. 5) 

 

Resumé 

Stensborg är den första av Lidmans fem löst sammanfogade romansvit om den fiktiva, 

lågadliga släkten Silfverstååhl. Det är en krönika om en stor, militärt dominerad frälsesläkt, 

vars glansdagar sedan länge är förbi. I Stensborg, liksom i sina övriga romaner, låter Lidman 

en ”allvetande berättare” föra ordet, men det är en berättare som antingen inte vet riktigt allt 

eller som väljer att inte avslöja allt den vet. Intrigen löper i huvudsak kronologiskt, men inte 

alltid sammanhängande; då och då uppträder luckor i berättelsen som författaren överlåter åt 

läsaren att fylla ut. Dialogerna är få i Stensborg. Romanfigurernas tankar och känslor refereras 

i stället i erlebte Rede, för övrigt ett genomgående stilgrepp i Lidmans romaner eller som 

Staffan Björck uttrycker det: ”Sven Lidmans Silfverstååhlsromaner är sålunda fullkomligt 

genomdränkta av denna berättarform.”149  

 För att referenser och allusioner i recensioner och översiktsverk skall bli meningsfulla 

följer här ett referat av romanen. 

  På samma gång en brottshistoria och utvecklingsroman är Stensborg berättelsen om en 

ung man som dignar under sitt sociala arv och som försöker bringa samtiden i samklang med 

historien. Här skisseras en hel släkts utveckling, från den Göran Marelius, son till prosten i 

Marhult, som Gustav II Adolf adlade till Silfverstååhl – kungens tack för insatsen en natt 

utanför Danzig då Marelius med sitt eldstål tände den första facklan ”i nattens förvirrade och 

av faror fyllda mörker” (s. 81) – och till den nuvarande, Johan Silfverstååhl. Lidman må ha 

stått under inflytande av Nietzsche och Baudelaire under sin lyriska period, men 

Silfverstååhlarna hör inte hemma i den nihilistiska kategorin, här gäller vilja och 

pliktuppfyllelse mot fäder och fädernesland.   

 Huvudpersonen, Johan Silfverstååhl, är fideikommissarie på Stensborg, ett litet 

hemman, inte mycket större än en ordinär bondgård. Olyckligtvis hade en högmodig förfader 

fått infallet att göra gården till fideikommiss.150 Därmed dömande sina efterkommande till en 

                                                 
149  Björck 1983, s. 161. 
150  Fideikommiss: Egendom som enligt förordnande eller testamente för all framtid skulle ärvas och vårdas   
       inom en familj eller släkt, som regel av äldste sonen till arvlåtaren. Egendomen fick inte säljas eller  
       pantsättas. Lagen härstammar i Sverige från 1686, men sedan 1964 avvecklas fideikommissen successivt. 
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tröstlös kamp, släktled efter släktled, för att hålla skenet uppe och misären borta. Ekonomin är 

usel och de ärvda skulderna bara växer. Plikten bjuder dessutom Johan att försörja sin yngre 

bror Henrik under dennes många studieår i Uppsala. Brodern skildras som en motbjudande 

strebertyp med ständiga anspråk på pengar, totalt okänslig för att Stensborg knappt genererar 

tillräckligt ens för Johans och gårdsfolkets uppehälle. 

 Inledningsvis framstår Johan som ett mönster av ädelmod och goda föresatser, men 

också som en smula naiv och vankelmodig. Han flyr verkligheten med dagdrömmerier om en 

glansfull framtid för sig själv och sitt Stensborg. I realiteten är han initiativlös och fjättrad vid 

arvet och en fideikommissaries plikter. Allt förblir vid det gamla eller som det står: ”Tiden 

och tillvaron hafva spårlöst gått Stensborg förbi.” (s. 78)  

 Johans vegeterande enslingstillvaro avbryts när Henrik förlovar sig med Elsa Herner, 

dotter i den välbärgade stockholmska finansfamiljen Herner och kort tid därefter gifter sig 

med henne. Familjen Herner och deras umgängesvänner är bildade och estetiska finsmakare, 

men på samma gång kyligt kalkylerande. Målande beskrivs dessa ”penningmänniskor”, med 

sina miljöer och levnadsvanor som ”grymma och farliga – kalla och oåtkomliga” (s. 75). I 

teori och med läpparna är de liberaler om inte rentav socialister, men samtidigt ytterst måna 

om att skilja på teori och praktik. Karl Otto Bonnier misstänkte på goda grunder att hans egen 

familj och deras vänner fått stå modell för den Hernerska kretsen. I dagboken skriver Lidman: 

”I går var jag hos Anna [Thiel] på en förresten mycket treflig middag med bl.a. familjen 

Herner-Bonnier. Det hade sin humor.”151 

 För att kunna uppträda ståndsmässigt bland sina blivande släktingar behöver Henrik 

ständigt mer pengar, som Johan förväntas leverera. När nya lån inte längre går att uppbringa 

ser Johan ingen annan utväg än att försöka sälja rariteter ur Stensborgs värdefulla bibliotek. 

Dessvärre måste försäljningen ske till kraftigt underpris och inkomsten räcker inte långt. 

Situationen blir alltmer desperat och slutligen känner Johan sig tvungen att begå den 

kriminella handling som kom att bli avgörande för resten av hans liv. Följande en plötslig 

ingivelse ställer han ut en växel på 2000 kronor i namnet ”Bergström” med förfalskade 

namnteckningar av goda borgensmän som säkerhet. Förbluffande enkelt lyckas han få den 

falska växeln diskonterad i en bank i Stockholm. För pengarna reser han via storstäder i 

Europa till Monte Carlo i avsikt att där vinna tillbaka inte bara växelbeloppet jämte ränta, utan 

dessutom tillräckligt för att trygga sin egen och Stensborgs framtid. Han misslyckas 

naturligtvis.  

                                                 
151 Dagboken  25.4 1910. 
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 I takt med att insatserna försvinner vid spelborden ter sig drömmarna om en ny 

storhetstid för Stensborg och dess fideikommissarie alltmer orealistiska. Likt ”den förlorade 

sonen” i Nya Testamentet kommer han så småningom till besinning och inser det orealistiska i 

sina drömmar. Bländad av den tomma lyxen bland världens mäktige vid spelborden vaknar 

han plötsligt upp ur sina dagdrömmar och grips av hemlängtan: ”Det var som hade fjäll fallit 

från hans ögon, som såg han nu på allt med en annan och sannare blick.” (s. 237) Nu vill han 

bara hem till arbetet och jorden, som skall ge honom såväl inkomster, som tillfredsställelse 

och livsinnehåll. De pengar han inte hunnit spela bort räcker precis till returbiljetten. 

 Bekymret med den förfalskade växeln lyckas Johan förtränga en tid. Eftersom växeln är 

diskonterad i en stockholmsbank undviker Johan i det längsta att resa till Stockholm, men när 

Henrik ska gifta sig med Elsa Herner blir han ändå tvungen att åka. Dagen efter bröllopet får 

han och den bankkamrer han bedragit syn på varandra på gatan. Johans första impuls är att ta 

till flykten. En kort inre kamp följer, men han bemannar sig och bördsstoltheten övervinner 

rädslan: ”En Silfverstååhl, som flyr! […] – Aldrig mera!” När kamrern frågar om det 

möjligen är ”herr Bergström” svarar Johan därför: ”Nej, men det är jag som skrivit den där 

växeln.” (s. 282)  

 Tillsammans uppsöker de närmaste polisstation. Johan häktas och interneras för en tid 

på Långholmsfängelset. Han har dragit släktnamnet i smutsen och det upplever han som en 

värre förbrytelse än växelbedrägeriet. Efter att vederbörligen ha avtjänat sitt straff tycker han 

sig ha sonat vad han brutit mot samhället, ätten och arvet. Som ett led i botgöringen avsäger 

han sig sitt adelsnamn. Högvälborne Johan Silfverstååhl förvandlas därmed på egen begäran 

till ofrälse herr Johan Ståhl och inrättar sig för ett enkelt bondeliv i den östgötska hembygden. 

Men allt återgår inte till det gamla. Han gifter sig äntligen med gårdspigan Klara, som redan 

väntar hans barn. Gården, som under fängelsevistelsen först övergått till Henrik enligt lagen 

om fideikommiss, har auktionerats ut, men ropats in för Johans räkning av goda vänner och 

grannar. ”Allt är skingrat, förändrat och nytt – endast ett är alltjämt kvar och väntar troget på 

Johan: arbetet och Stensborg.” (s. 290)  

     

 

    * 
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Ståndscirkulationen, som inleddes när den menige prostsonen i Marhult på 1600–talet tände 

facklan för att lysa väg för kungen och hans män, är fullbordad. ”Johan har vandrat och 

fullbordat den livets väg som heter Brott, Straff och Upprättelse”, skriver Lidman i Kärlekens 

omvägar sex år senare.152  

 Horace Engdahl menar att skuldproblematiken kan anses vara kärnan i allt 

författarskap.153 Så är också fallet i Stensborg. Johan Silfverstååhl bär på en börda; han tyngs 

av fädrens missgärningar och försummelser, men ännu mer av sina egna. Han hade svikit sina 

fäder genom att handla som han gjorde – och genom att inte handla när han borde. Tradition 

och anor blev för tunga att bära. Som bonden Johan Ståhl vill han leva sina återstående dagar. 

Befriad från de förpliktelser som följde med Silfverstååhl–namnet slipper han släpa på en 

historia. Först när han tvingas bryta den historiska kontinuiteten blir han fri. Lidman 

betraktade Stensborg som sin första omvändelseskrift; fler skulle följa. 

 Kjell Espmark menar att ”[l]ika länge som romanen funnits i Västerlandet, lika länge 

har man frestats läsa verken som nyckelromaner med adress till specifika personer, händelser 

och missförhållanden i samtiden”.154 Fabian Kastner går ytterligare ett steg och hävdar att alla 

texter – hur opersonliga de än må vara – alltid rymmer en självbiografisk aspekt och 

exemplifierar med en rad författare som mer eller mindre oförtäckt skrivit sina liv: 

Montaigne, Proust, Nabokov, Naipul, Pamuk, Strindberg, Lagerlöf, Kafka – och till och med 

– Nietzsche.155 Förhållandet tycks vara detsamma när det gäller Lidmans debutroman. För den 

som bemödar sig att försöka hålla liv och verk åtskilda är uppgiften inte alldeles enkel i fallet 

Stensborg. Ahnlund tvekar för sin del inte att göra en biografisk–psykologisk tolkning av 

Lidmans debutroman: ”Diktaren har klätt ut sig till lantjunkaren Johan Silfverstååhl”.156 Själv 

lämnade Lidman ett slags läsanvisning till Karl Otto Bonnier i ett (försenat) följebrev till 

Stensborg–manuskriptet: 

 
Min roman Stensborg är […] den första delen i en romancykel, som skall skildra en gammal släkts omplantering 
i modern jordmån och under moderna förhållanden – en objektiv analys af huru denna acklimatisering sker, huru 
somliga misslyckas brytas och gå sönder under konflikterna med en ny tids människor och åskådningar, men de 
hemliga orsaker som låta andra af samma ätt växa vidare till förnyad blomning och styrka.157 
 

Det skulle snart visa sig om dagspressens kritiker läste romanen enligt Lidmans intentioner. 

 

                                                 
152 Lidman, ”Kärlekens omvägar”, Bonniers Månadshäften 1916, nr 2, s. 41. 
153 Engdahl 2009, s. 134. 
154 Espmark 2008, s. 7. 
155 Kastner, SvD 26.9.2008, s. 7. 
156 Svenskt Biografiskt Lexikon, s. 718. 
157 Brev till KOB 4.3.1910.  (BFA).  
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Recensionerna    

Lidmans debutroman uppmärksammades i de flesta ledande morgon- och kvällstidningar och 

i några av det fåtal tidskrifter som recenserade nyutkommen skönlitteratur. Inte minst 

landsortstidningarna – från Malmö i söder till Östersund i norr – ägnade relativt stort utrymme 

åt Stensborg. Den geografiska spridningen till trots förekommer inte några syndikerade 

recensioner bland klippen. Varje anmälan är således unik. 

 Analysunderlaget består av 33 recensioner ur 32 tidningar och tidskrifter. (Bil. I) Jag har 

valt att dela in dem efter storstadstidningar d.v.s. tidningar utgivna i Stockholm, Göteborg och 

Malmö (11 tidningar, 12 recensioner), landsortstidningar (10), tidningar i nordiska 

grannländer (6) samt vecko- och månadstidskrifter (5). Eftersom antalet tidningar är litet inom 

varje grupp har jag inte ansett det nödvändigt att försöka rangordna dem.    

  Stensborg recenserades av några av de tyngsta namnen i kritikerfältet, som med 

fullständiga namn eller välkända signaturer ”konsekrerade” (Bourdieu) prosadebutanten. En 

möjlig recensent, en av de allra viktigaste, Tor Hedberg, lyser däremot med sin frånvaro.158 

Artikellängderna sträcker sig från korta anmälningar helt utan omdömen – vilket hörde till 

ovanligheten – till omfattande genomgångar över flera spalter. De signerade recensionerna är 

i allmänhet betydligt längre än de anonyma.  

 I sju tidningar recenserades Stensborg tillsammans med Hjalmar Bergmans Hans nåds 

testamente.  De bägge romanerna utgavs ungefär samtidigt, mars – april 1910, på Albert 

Bonniers förlag, vardera i en första upplaga om 1600 exemplar och till samma pris, 3:75 kr.159 

I Aftontidningen och Ord och Bild anmäldes romanerna under samlingsrubriken 

”Herrgårdsromaner”. I Eskilstuna Kuriren liksom i veckotidningen Dagny recenserades, 

likaså under rubriken ”Herrgårdsromaner”, dessutom Anders Österlings essäsamling 

Människor och landskap. Ett knippe studier och skisser 1904 – 1910. I de fall romanerna 

jämförs är det mest fråga om neutrala konstateranden att romanerna är olika till sin karaktär.  

 Det väckte allmän förvåning bland recensenterna när den ryktbare, för att inte säga 

beryktade, romantiske symbolisten och lyrikern Lidman efter ett par års tystnad plötsligt 

anmälde sig som realistisk romanförfattare. Några recensenter inledde med tillbakablickar på 

Lidmans lyriska produktion innan man gav sig i kast med den så plötsligt uppdykande 

prosatexten.   

 

                                                 
158 Lidmans egen förklaring finns i dagboken den 13 maj 1910: ”Hade han [Tor Hedberg] inte fått rycka in i sin  
     chefstjänstgöring på Dramaten hade han skrifvit om den i Svenska D.” 
159 BFA. 
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Storstadstidningar   

Mest överraskad över genrebytet tycks Bo Bergman i Dagens Nyheter (DN) ha blivit. 

Märkligt, kan det tyckas, att gode vännen Bo inte kunde erinra sig ha sett så mycket som en 

novell eller ens en romanskiss av Lidmans hand, trots att sådana förpostfäktningar 

förekommit. Men, fortsätter han välvilligt, nu har Lidman också dokumenterat sig som en 

mycket beaktansvärd berättare och till synes lättad konstaterar Bergman:  

 
Om man fruktat för några lyriska breddmålningar, så har det […] visat sig öfverflödigt. Af pompen och prakten i 
hans vers har hans prosa intet som stör. Den är ganska koncentrerad på sina ställen, ofta liflig och målerisk, alltid 
välljudande. Stensborg är en bok som intresserar och som synes uppenbara åtskilliga nya möjligheter hos sin 
författare.160 
 

Efter ett allmänt hållet innehållsreferat utdelar Bergman både ris och ros, men den 

psykologiska skildringen får underkänt: ”Det psykologiska är här tunt och 

otillräckligt.” Att den Johan Silfverstååhl som fördriver tiden och tankarna med att i 

ensamhet lägga patiens på Stensborg om kvällarna inte är densamme som sitter vid 

spelborden i Monte Carlo är tydligt, men ”man ser icke lika lätt hur det sker”. Bergman 

imponeras inte heller av romankompositionen, som han betecknar som för löst 

sammanhållen. Alla de små anekdoterna om gamla ”landtjunkarbravader” och liknande 

borde ha fogats in mindre valhänt i berättelsen. Som det nu är avlöser yttre episoder 

varandra utan att det inre sammanhanget håller jämna steg.  

  I miljöbeskrivningarna rör sig Lidman utan tvekan på säker mark, fortsätter 

Bergman. Huvudpersonens ”landtjunkarlif”, interiörerna och exteriörerna på godset är 

alldeles förträffligt skildrade. Vi har här att göra med ”en intim och lefvande konst och 

med en rikedom på karaktäristiska detaljer, som man bör hålla författaren räkning för”. 

Bergman ger några exempel:   

 
En fläkt af svenskt landtjunkarlif med gamla märken, animalt och patriarkaliskt, slår oss till mötes, och 
både Stafvas skrock och Klaras runda lemmar och ödmjuka kärlek höra tydligen till gården. Lika säkert 
som detta och annat ur samma miljö är fångadt, lika naken och hvass kan författarens iakttagelse vara när 
det gäller helt andra kretsar. Det är några sidor som skildra en middag. Modejargongen runt 
middagsbordet hos en del finansiella upper tens […] hör till det bäst observerade i hela boken.161  

 

Viktigast för Lidman var nog att samtidens ledande smakdomare, litteraturprofessorn och 

kritikern Fredrik Böök, inte avfärdar romandebutanten i sin understreckare i Svenska 

Dagbladet (SvD).  Han finner det rent av möjligt att Stensborg kan bli ”en märkessten på sin 

författares utvecklingsbana”. Böök hade tagit god tid på sig, nära två månader, för sin stort 

                                                 
160 Bergman, DN 29.4.1910. 
161 Bergman, DN 29.4.1910. 
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uppslagna recension. Inledningsvis är han närmast reservationslöst positiv. Superlativer som 

”en kraftig och betydande roman”, ”fint och sinnrikt genomförd”, ”verklig doft öfver en så 

fint fångad gestalt som den gamla förnäma tant Beate-Jaqueline” med mera av samma slag, 

avlöser varandra. Lidman besitter en ”skarp och klok blick för människor;” teckningen av 

huvudstadssocieteten är ”en miljöskildring af icke ringa värde, vittnande om en intellektuell 

analys, hvarmed man icke är bortskämd i svensk berättarkonst,” lyder Bööks inledningsvis 

uppskattande vitsord.162 Men likt en runebergsk Kulneff, han som ”kysser och slår ihjäl med 

samma varma själ”, levererar han därefter en närmast nedgörande kritik av romanens 

uppbyggnad, ”romankompositionen”. Lidman har gett sig själv ett för ambitiöst pensum med 

resultat att något overkligt kommit att vila över hela historien, förklarar Böök. Om Lidman 

haft blygsammare ambitioner och i stället skrivit en novell, så hade det hela visserligen blivit 

mindre ”fullfärdigt”, men i gengäld vunnit i seriositet, kraft och djup. Böök påtalar ”luckor” i 

skildringen: ”Där finns något stötvis och abrupt.” I likhet med flera andra recensenter har han 

funnit störande ”glipor” i de olika tids– och platsförskjutningarna där detaljer avslöjas till 

synes slumpartat.  Händelser berättas med fart, men ibland blir det som att iaktta en hägring, 

skriver Böök och exemplifierar med huvudpersonens sätt att hantera sin skuld efter 

återkomsten från Monte Carlo: Först vidtar Johan noggranna försiktighetsmått för att 

undkomma sitt straff, för att strax därpå ange sig själv i en ren impulshandling; här saknar 

Böök vad han kallar ”ett stycke samvetshistoria”. Författaren har trots lovvärda ansatser, inte 

lyckats ”psykologiskt genomtränga det stora ämnet. […] Något overkligt och osannolikt 

svävar över hela sceneriet”, menar Böök. Scener som tycks sanna och äkta följs av annat som 

bara är ”lyriska dekorationer öfver ett tomrum”. Slutomdömet lyder kort och torrt: ”[M]an har 

vid slutet af boken känslan af att läsa ett utkast till roman snarare än romanen själf.” 

 Välvilligt, men svalt och oengagerat recenseras Stensborg av Lidmans jämnårige och 

ungefär samtidigt prosadebuterande kollega Anders Österling i Göteborgs Handels– och 

Sjöfartstidning (GHT).163 Han ”öfverväldigas” inte under läsningen, men anser att romanen 

ändå ”tillhör dem som göra intryck”. I likhet med Bergman och Böök menar han att den 

psykologiska process som förvandlar Johan från viljesvag drömmare till handlingskraftig 

realist saknar sannolikhetens prägel. Österling antar att det hos huvudpersonen döljer sig 

”själsliga erfarenheter”, som vi inte får del av. Det skapar ett tomrum som skyls över av ett 

hetsigt, nästan notisartat, berättande. Det vilar något av ”gammalsvensk charm” över Lidmans 

skildring som delvis har med stoffet att göra, men säkert också med berättarens temperament, 
                                                 
162 Böök, SvD 2.5.1910. 
163 Människor och landskap. Ett knippe studier och skisser 1904 - 1910 är Österlings först publicerade  
      prosaverk. 
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fortsätter Österling. I detaljarbetet är Lidman ojämn: Å ena sidan får vi knappast veta något 

om det dagliga livet på Stensborg, å andra sidan överflödar detaljrikedomen när det gäller 

beskrivningen av mangårdsbyggnadens konstskatter och inredningsdetaljer. God blick för 

människor och miljöer har Lidman däremot, vilket inte minst visar sig i de dråpliga 

interiörerna från Stockholms finanskretsar. Österling avslutar trösterikt sin anmälan med att 

romanen har ”en manlig bredd” som bådar gott inför kommande böcker.164 

 I lokalkonkurrenten Göteborgs Morgonpost, recenseras Stensborg samtidigt med Hans 

nåds testamente.165 Lidman är ju känd hos den litterata publiken för sina erotiskt färgade 

dikter och dramer, skriver recensenten, ”stundom med en stor flykt och glans öfver 

diktionen”. Rent konstnärligt rankar han inte förstlingsromanen lika högt. Trovärdigheten i 

vissa episoder ifrågasätts också: ”är detta rimligt” frågar recensenten om den lättvindiga 

diskonteringen av den förfalskade växeln. ”Hufvudfiguren får något romanartadt (sic!) öfver 

sig och öfvergångarna i hans öden äro icke alltid tillräckligt klarlagda.” Till Lidmans försvar 

anförs dock att tendensen i Stensborg är både ”sund och välgörande”, men recensenten är 

tveksam om den svenska bondestammen är särskilt betjänt av att utökas med exemplar av 

typer som Johan, född Silfverstååhl.166  

 Carl David Marcus i frisinnade Aftonbladet (AB) anser för sin del att ett lidmanskt 

genrebyte var på tiden, eftersom han tyckt sig märka hur lyrikerns glöd gradvis börjat falna:  

 Hittills har Sven Lidman varit känd och berömd för sin lyrik, lysande i sin utomordentliga 
 formgifning; som ägde något af den svenska böjelsen för den stora gesten och den praktfulla 
 skruden och som blott stördes af en viss kärlek till främmande och oftast från antiken lånade ord. 
 Själfva innehållet har vittnat om en het passion och en erotisk yrsel, som i längden blef en smula 
 enformig att vara med om, och man undrade hvad poeten skulle taga sig till, när elden en gång 
 förtärt sig själf. 167 
 
Men ännu är prosan ett ”ovigt och omusikaliskt instrument” i Lidmans händer, menar  

Marcus. Stilen blir ibland en smula ”black” och opersonlig, närmast påminnande om 

Gustaf af Geijerstams herrgårdsromaner. Recensenten finner det märkligt att en 

författare som utmärkt sig med glänsande poesi helt plötsligt framträder med en 

behärskad och t.o.m. monoton prosa. Själva romanbygget framstår som löst och 

osäkert. De plötsliga omslagen i protagonistens själstillstånd är svårbegripliga, som när 

Johan utan förvarning vaknar upp till arbetslust från dagdrömmar om guld och 

                                                 
164  Österling, GHT 11.5.1910. 
165  Om Hjalmar Bergman skriver sign. C. att han ”berättar […] på ett medryckande sätt, han vill att allt skall bli   
       lefvande och åskådligt ända in i minsta detalj, han reflekterar icke öfver sina personer, utan låter dem själfva  
       tala, tänka och handla. Därför gör hans berättelse intryck af en frisk omedelbarhet och originalitet som lofvar  
       godt för denne begåfvade författares vidare utveckling.” 
166  Sign. C., Göteborgs Morgonpost 18.6.1910. 
167  Marcus, AB 4.7.1910. 
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berömmelse. Upprepningar och utvikningar av mindre intresse stör läsningen. I likhet 

med recensenten i Göteborgs Morgonpost168 ifrågasätter Marcus rimligheten i den 

episod, som skulle få avgörande betydelse för händelseförloppet, d.v.s. 

växelbedrägeriet. Johan utfärdar en växel med idel falska namn och får den utan minsta 

svårighet inlöst i en bank i Stockholm. ”Kan dylikt verkligen gå för sig så 

utomordentligt lätt som hos Lidman?” frågar recensenten med berättigad skepsis.  

Visserligen är Stensborg Lidmans dittills svagaste alster, men det är uppenbart att 

författaren har något att säga om den mondäna världen och ”att det svenska folket gör 

bäst i att samman med Johan Stål draga på sig bondekläder och arbeta.” Det Lidman 

har på hjärtat bådar gott för framtiden avslutar Marcus uppmuntrande.169 

 Med tillfredsställelse tycker sig poeten och litteraturhistorikern Sven Söderman, 

chef för kulturavdelningen i Stockholms Dagblad, se tecken på att den 

skandalomsusade poetens moral nu är på bättringsvägen. I Stensborg har anmälaren 

äntligen funnit ”en god bok”, resultatet av ett allvarligt menat konstnärligt arbete; 

framför allt är romanen betydelsefull som ”ett led i sin författares humanitära 

utveckling”. Särskilt glad är Söderman över att Lidman, en lika utpräglad lyriker som 

t.ex. Bertel Gripenberg, till skillnad från denne börjat frigöra sig från såväl 

”vältalighetens epitetsrika vidlyftighet”, som bruket av lyriska uttryckssätt och skalders 

böjelser för ständiga upprepningar. Lidman är ännu inte en färdig prosaförfattare, 

menar Söderman. Det märks särskilt i början av romanen där stilen utmärks av en 

tendens att ”hålla kvar” i stället för att ”föra fram”. Men recensenten förstår att Lidman 

brottas med sin stil och iakttar med tillfredsställelse ”hur den fulländar sig i musikalisk 

nyanseringskonst och dynamisk skiftning”. Trots vissa reservationer är ändå ”i det stora 

hela det mänskliga innehållet tillfylles belyst och förklaradt”. Här finns såväl 

”psykologisk fördjupning” som trovärdighet i ”apparationen”. Också Söderman ser 

fram emot ett betydelsefullt framtida prosaförfattarskap.170 

 Söderman var inte ensam om att uppfatta psykologin som trovärdig; Nils Erdmann i 

Nya Dagligt Allehanda verkar också vara nöjd med de inblickar han får i enslingen Johans 

psykologiska disposition med dess hemliga men ”rika och brokiga stämningsliv”.171 Men 

dessa två utgjorde en minoritet. Flertalet anmälare efterlyste mer övertygande förklaringar till 

de häftiga pendlingarna mellan framtidstro och förtvivlan hos Johan. 

                                                 
168 Sign. C., Göteborgs Morgonpost 18.6.1910. 
169 Marcus,  AB 4.7.1910. 
170 Söderman, Stockholms Dagblad 31.5.1910. 
171 Erdmann, Nya Dagligt Allehanda 29.6.1910.  
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 I frisinnade Aftontidningen (AT) uttalar Ruben G:son Berg172 i sina recensioner av 

Bergmans och Lidmans debutromaner – också de under den gemensamma rubriken 

”Herrgårdsromaner” – viss förvåning över Lidmans genrebyte. Men på samma sätt som 

Ossian–Nilsson härom året med Barbarskogen lyckades väl med skiftet från ”färdig lyrisk 

versstil till romanprosa”, så har nu också Lidman gjort ett framgångsrikt genrebyte. ”Om inte 

alla tecken bedraga”, summerar Berg, så är romanen början på en utveckling som bör kunna 

föra långt.173  

 Recensioner med politisk polemisk udd var få. I och för sig hade det inte varit ägnat att 

förvåna om ideologiska motståndare i pressen varit negativa med tanke på Lidmans 

högstämda hyllningar till gammaldags moral och bördsstolthet i Stensborg. 

Socialdemokratiska Arbetets anonyme anmälare tycks exempelvis opåverkad av eventuella 

meningsskiljaktigheter. Stensborg hör visserligen inte till de romaner, som precis fängslar vid 

första genomläsningen, menar han, men den blir kvar i minnet och med tiden ökar innehållet i 

”åskådlighet”. Det är så man märker att boken är skriven av en riktig konstnär, blir det 

generösa slutbetyget.174  

 Erik Hedén, Lidmans studentkamrat i Uppsala, recensent i Social–Demokraten, med 

Hjalmar Branting som chefredaktör, förmodar att Stensborg var menad som en social roman. 

Lidman har visserligen anammat en del socialistiska uttryckssätt och fäller berömmande ord 

om några framstående socialister, men Hedén tvekar ändå om Lidmans uppriktighet. 

Recensenten läser boken som en moralitet och som moralist är Lidman närmast att beteckna 

som ”ofarlig”, enligt Hedén, men han upplever inte boken i sin helhet som otidsenlig, snarare 

tvärtom. Hedén har funnit välkända förebilder i samtiden och bitvis är romanen så realistisk 

att t.o.m. inkomstuppgifter tagna direkt ur taxeringskalendern förekommer. Och – antagligen 

för första gången i skönlitterära sammanhang – får Laboremus ett omnämnande, konstaterar 

den f.d. laboremusmedlemmen belåtet.175 Skildringskonsten är ”icke just dålig, ehuru ännu 

mindre god”, skriver Hedén, och blottar därmed en lätt kluven inställning. Mest missnöjd är 

han med språkbehandlingen. Recensenten finner det störande att Lidman å ena sidan använder 

verbens pluralform, t.ex. ”hava”, trots stavningsreformen, å andra sidan visar språklig 

radikalism med ord som ”förbannade fåfänga”, ”simpel”, ”gemen” ”lögn”, ”narr”, ”knyta 

näven” och älsklingsorden ”lögn” och ”förljuga”.” Bästa sättet att pröva en författares 

                                                 
172 Gustaf Ruben G:son Berg (1876–1948), lingvist och litteraturhistoriker, docent vid Stockholms högskola,            
      kritiker i AT, senare AB. Initiativtagare till Svenska Vitterhetssamfundet. 
173 G:son Berg, AT 17.6.1910.  
174 Osign., Arbetet 10.5.1910. 
175 Hedén, Social-Demokraten 1.6.1910. 
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duglighet, avslutar Hedén, är att granska förmågan att gå utanför sig själv, men i det 

avseendet lyckas Lidman dåligt. I stället för att låta aktörerna agera och tala föredrar 

författaren att själv tala och lägga ut texten. Men egentligen är det lika bra, antar Hedén, 

Lidman lyckas ändå bäst när han får tala själv och här gör han just det: författaren talar, men 

berättar inte.176   

 Ett par månader senare återkommer recensenten med en längre artikel rubricerad 

”Strindberg och den svenska diktens framtid”. Hedén välkomnar där en ny generation 

”sociala diktare” och nämner bland dessa Henning Berger, Sven Lidman, Henning von 

Melsted, Karl Gustav Ossian–Nilsson, Ludvig Nordström m.fl. Men nu skärper recensenten 

sin kritik mot Lidman, vars sociala diktning knappast kännetecknas av äkta socialt patos, vad 

som fattas är  ”allvaret”. Den moraliskt och socialt pånyttfödde Johan Silfverstååhls 

växelförfalskning eller kapitalistfamiljen Herners verbala socialistsympatier utgör inte några 

övertygande exempel på en seriöst syftande social diktning, deklarerar Hedén.177 

 Om man skall tro Birger Bæckström i Göteborgs–Posten förhåller det sig precis 

tvärtom. Stensborg är inte bara en berättelse, den är ett helt socialt program som hyllar ”det 

okonstlade lifvet, de grofva nävarna”. Bæckström, liksom Bo Bergman m.fl., är angenämt 

överraskad över att lyrikern Lidman kunnat skriva en prosa som är så ”enkel, färglös och 

klar” och ger ett exempel: 

 
Nu skola alla fåren gödas och säljas på lämplig tid, och väggen mellan fållan och kostallet skall slås ut, och man 
skall på så sätt kunna lägga upp fyra kor till af kvigkalfvarna. - Det betyder många liter mjölk till om dagen och 
många präktiga femöringar i säker inkomst. (s. 258) 
 

Det är annat än ”pärlors gråt och rubiners brinnande trånad, det”, utbrister Bæckström, och  

konstaterar med tillfredsställelse att den överlastade lyriska prakten hos Lidman nu tycks vara 

ett minne blott. Visserligen flyter prosan ännu litet stel ur Lidmans penna, men det är inte så 

konstigt, viktigare är att det verkligen är äkta prosa och inte förklädd lyrik. Helt nöjd är 

Bæckström också med realismen i berättelsen. Prosaformen har fört Lidman ”ut i rama 

värkligheten”. Elakheterna om den krets där Lidman själv är på väg att gifta in sig läser 

Bæckström som ett angrepp på deras ”modärnitet”, vilket är precis vad ordet anger: endast ett 

mode och därtill ett föraktligt sådant. Det är en satir som vinner läsarens sympatier, försäkrar 

recensenten.178  

 

                                                 
176 Hedén, Social–Demokraten 1.6.1910. 
177 Hedén, Social–Demokraten 5.8.1910.  
178 Bæckström, GP 19.5.1910. 
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Landsortstidningar   

Landsortstidningarnas recensenter var nästan undantagslöst uppskattande. Några axplock ur 

var och en av dem i bokstavsordning efter tidningsnamn får illustrera. I Borås Posten 

apostroferas Lidman en smula vanvördigt som ”[d]en icke obekante rimmaren Sven Lidman”, 

men i en för övrigt uppskattande anmälan betecknas den överraskande debuten som lyckad. 

Recensenten har t.o.m. funnit att ”vissa händelser, miljöteckningar, situationsbilder […] 

wärka med referatets trovärdighet.” Undantag utgör växelförfalskningen och Monte Carlo-

resan, som i någon mån ”träda utanför wärklighetens ram”, men då Stockholms rådhusrätt för 

inte länge sedan behandlade ett liknande fall går Lidman fri från allvarligare kritik även i den 

delen. När det gäller ”drifven stil, målande skildring, säker behandling af ämnet [måste man] 

ställa Sven Lidmans roman bland dagens märkligaste litterära alster”, anser recensenten.179 

Kollegan Borås Tidning kom två dagar före med en kort anmälan på sex rader. Lidman är 

debutant som romanförfattare, men han uppträder redan från början ”med välde öfver form 

och medel”, konstaterar tidningens anonyme recensent. 180     

 ”Sven Lidman – Anders Österling! Två av våra yngre och mera bemärkta poeter som 

prosaister!”utbrister Eskilstuna-Kurirens recensent med synbar förtjusning. För den som 

erinrar sig Lidmans poesi är det ”rent förvånande att samme man kan skriva en så flärdfri och 

enkel men på samma gång fängslande prosa. Enkel och lättfattlig är [för övrigt] hela boken” 

lyder slutbetyget.181 Efter innehållsreferat levererar Härnösands Postens anmälare sin kritik i 

en enda mening: Berättelsen är ”hurtig”, har ”vackra drag” och ”sann medkänsla”, därför 

bortser recensenten från den ställvis bristfälliga kompositionen.182 Recensenten i Jämtlands 

Tidning får ”vår förnämsta svenska herrgårdsroman, Gösta Berlings saga” i tankarna och anar 

stilistisk påverkan från det hållet. De bägge herrgårdsromanerna ”äro äkta skott ur svensk jord 

[och förenas av] de linjer och stämningar, som dallra över sidorna, och det sjungande liv, som 

strömmar emot en”. Som skald har Lidman nått långt, men nu är han också berättare vorden 

och genom skaldens penna har stoffet ”fått behag och skönhet i form samt liv och värme i 

färg.”183 Sign. J.H i Karlstad Tidning har i Stensborg funnit ”en ganska realistisk nutidsroman 

[som är] ledigt skriven, underhållande och utan överflödig utsmyckning”, dessbättre finner 

recensenten inga spår av Pasiphaës pompöse diktare.184   

                                                 
179 Osign., Borås Posten 23.4.1910. 
180 Osign., Borås Tidning 21.4.1910. 
181 Osign., Eskilstuna Kuriren 14.5.1910. 
182 Osign., Härnösands Posten 8.7.1910. 
183 Sign. B.E., Jämtlands Tidning 8.7.1910. 
184 Sign. J.H., Karlstad Tidning 21.5.1910. 
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 Återkommande teman i landsorts– såväl som storstadstidningarna gällde just graden av 

realism eller hur ’wärkligheten’ speglas i romanen. Nerikes Allehanda lovordar stilen och 

finner alltsammans ”raskt berättat.” Romanen får godkänt eftersom vissa detaljer och 

personteckningar ”förefalla rätt sannolika” och här finns såväl ”värkningsfulla detaljer” som 

”säkra personteckningar”, men samtidigt blottar Lidman betänkliga agrara kunskapsluckor! 

Recensenten, som gör anspråk på sakkunskap, har synpunkter på att ”Johan till sin lilla 

egendom […] funderar på att skaffa lokomobiltröskvärk och självbindare […]. Klokt är det 

inte. Det lönar sig ej på en så liten gård. Men kanske är det i själva värket endast författarens 

funderingar”, slutar anmälaren överseende.  

 De bägge sundsvallstidningarna var i stort sett eniga. Ture Nerman, chefredaktör för 

socialdemokratiska Nya Samhället, senare Dagbladet i Sundsvall, låter inte högst sannolika 

ideologiska meningsskiljaktigheter påverka bedömningen. ”Sven Lidman har givit vår 

litteratur åtskilliga värsböcker av grekisk färgprakt och grekisk lidelse, böcker som i sin tur 

givit sin författare en ansedd plats i den yngre svenska lyriken”, skriver han. Lidmans nyss 

utkomna roman är oftast fängslande och välgjord, men här och var tycks inspirationen ha 

sviktat: ”Det finns ganska blodlösa sidor”, skriver Nerman, som ändå anser att Lidmans 

romandebut på det hela taget är lyckad.185 En och en halv månad senare levererar Sundsvalls–

Postens anonyme anmälare ett långt referat kryddat med metaforer från musiken. Recensenten 

förnimmer en ”lyriskt stämningsfull atmosfär” vid läsningen, ja, det är som att lyssna till ”en 

behaglig, rogifvande folkvisa.” Romanen saknar spännande intrig, ”men författaren har 

lyckats omhvärfva det med en säregen romantik, med minnenas spindelväf och forna dagars 

intima stämning.” Den berättar enkelt och vardagligt om livet på den gamla herrgården. Det är 

som spelade han på ett gammalt instrument, ”hvars toners spröda klang dock har mycken 

tjusning kvar.”186 Örebro Dagblads recensent anser tvärtom att det bästa i boken är ”den 

beska satiren” och noterar belåtet hur Lidman ”träffsäkert gisslar” den socialistiskt färgade 

salongsradikalismen på modet och dess ”intellektualistiska torka”. Prosan lovordas också: 

”hans berättarestil förenar med litterär skolning en manerfri enkelhet.”187 

 

Nordiska grannar  

Också i grannländerna, särskilt svenskspråkiga Finland, väckte Lidmans debutroman 

uppmärksamhet. De tre finska recensionerna är de längsta och består till övervägande del av 

                                                 
185 T.N., Nya Samhället 10.5.1910. 
186 Osign., Sundsvalls–Posten 29.6.1910. 
187 Osign., Örebro Dagblad 16.8.1910. 
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innehållsreferat. I Nya Pressen skriver signaturen att skildringen ibland ger anledning till 

anmärkning i psykologiskt avseende och ger ett exempel: Man tvingas exempelvis acceptera 

Johans plötsliga sinnesändring där borta i Monte Carlo som ett ”fait accompli”, utan att ha fått 

en trovärdig förklaring till det inre förlopp som leder fram till förvandlingen. Framställningen 

är här alltför schematisk och tunn. Däremot lyckas Lidman betydligt bättre när han med 

utifrånperspektiv tecknar ett högst trovärdigt porträtt av såväl personerna som bildar den 

Hernerska kretsen, som av andra aristokrater han möter. Visserligen får vi se ett antal 

fristående tablåer med utfyllande text, men de bildar ändå en enhet, menar signaturen. Mer 

odelat positiv är han eller hon till Lidmans prosa. Den är överraskande enkel och ordknapp för 

att tillhöra en utpräglad lyriker, men den är samtidigt både ”uttrycksfull och stämningsrik”.188  

 Den längsta anmälan bestods Stensborg i Hufvudstadsbladet. Här ges ett fylligt referat 

men därutöver bara ett par korta omdömen. Det ena gäller att det finns ”följdriktighet” i 

romankonstruktionen, det andra gäller stilen. Lidman är ju av naturen en lyrisk diktare, 

skriver recensenten, Olaf Homén. Ännu saknas den erfarne prosaförfattarens grepp om ämnet. 

Resultatet har blivit en berättelse som är tunn och abrupt; det finns brister i ”det symfoniska”, 

menar anmälaren. Också stilen uppvisar svagheter: Det brister i precision när Lidman vill 

locka fram ett visst stämningsläge. Recensenten talar om slarv och anför som exempel den 

passus där pigan Klara tillåts ta plats bredvid Johan i den gamla familjesängen. Sängen är en 

traditionsmättad paulun, ”[i] den sängen hafva herrarne Silfverstååhl födts, gift sig och dött” 

(s. 261) citerar han och anar påverkan från Guy de Maupassant (”c’est lá qu’on naît, c’est lá 

qu’on aime, c’est là qu’on meurt”). Det Lidman vill ha sagt är att i den stora sängen har 

generationer av Silfverstååhlar fötts, älskat och dött, i stället introduceras en högst osannolik 

säng där vigslar skulle ha ägt rum. Så långt Homén.189 

 I norska Morgenbladet skriver signaturen C.J.H. att ”[n]aar man kjender Sven Lidmans 

ældre Produktion, hans svulmende, blodfulde Digte, hans energiske, voldsomt brusende 

dramatiske Forsøk, blir man en ganske liten smule overrasket ved hans første novellistiske 

Forsøk.” Jämför man med dem, fortsätter han, och särskilt med den senaste, Herskare, 

framstår berättelsen som ”farveløs og ubetydelig.” Signaturen finner visserligen romanen  

underhållande, men menar liksom Böök m.fl. att den ”verker skitsemæssig og ufærdig.”190 

Recensenten i (likaså norska) Nationaltidendes septembernummer instämmer i att såväl den 

psykologiska som miljömässiga teckningen i det stora hela har stannat vid en skiss.191  

                                                 
188 Sign. G–g, Nya Pressen, odaterad.   
189 Homén, Hufvudstadsbladet, odaterad.   
190 Sign. C.J.H., Morgenbladet 16.6.1910. 
191 Osign., Nationaltidende, september 1910. 
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Tidskrifter 

Gunnar Castrén, är inte alls förtjust över Lidmans genrebyte.192 I Ord och Bild uttrycker han 

viss besvikelse över att denne så plötsligt övergett lyriken. Debutromanen inger visserligen 

respekt, men Castrén efterlyser det lättsinne och lyriska temperament som författaren varit 

uppskattad för. Lidman håller distans till personerna i berättelsen och låter aldrig märka om 

han sympatiserar särskilt med någon av dem; just därför utstrålar romanen en viss kyla. Bara 

när det gäller en grupp bipersoner viker kylan för något varmare och omedelbarare: ”Elsa 

Herners bankirsläkt har öfver sig något mer förnummet, mindre konstrueradt än Johan själf, 

och i blicken öfver det sorlande, glada middagssällskapet i hennes hem med dess regn af 

sprittande paradoxer, finnes det något af det spelande lif man annars saknar i boken.” Castrén 

är för övrigt en av få recensenter som menar att Lidman visat förmåga att gestalta inre och 

yttre erfarenheter hos andra än sig själv.193 

 Iduns anonyma anmälare har funnit utmärkta och realistiska miljöskildringar hos 

Lidman, skildringar som dröjer kvar i minnet ”med den särskilda doft af hem och 

barndomsminnen, som icke alltför många böcker framkalla.” Men egentligen hade 

recensenten hoppats på något helt annat, nämligen historien om vår inre och yttre svenska 

fattigdom, som snart tillhör det förflutna utan att lämna några spår. Storstrejkåret är Lidmans 

hjälte otidsenligt placerad bland fäderneärvda och otidsenliga redskap i östgötsk mylla fjärran 

från samtidens industrialisering, strejker och lockouter.194 

 Runar Schildt bjuder på en längre resumé av innehållet i Finsk Tidskrift, som avslutas 

med omdömet att ”helhetsintrycket af ’Stensborg’ är mycket gynnsamt.” I motsats till Bertel 

Gripenberg, en diktare ”hvars namn ofta (…) nämnts vid sidan av Lidmans”, är det inte fråga 

om någon ”prosatransponering af lyrikens mål och medel”. Nej, här har vi åtminstone vad 

ambitionerna beträffar att göra med en roman av nära nog ”balzacska dimensioner.”195 Till 

prosaförfattaren Lidmans starka sidor hör realismen i miljöskildringarna, fortsätter Schildt. 

Interiörerna är ”utomordentliga” vare sig det handlar om Stensborgs gamla nötta möbler, 

familjeporträtt och bibliotek eller ”penningmänniskorna i hufvudstadens finanskretsar [med 

deras] moderadikalism i förening med litterär skolning och estetiska finsmakeri.” Visst går 

det att finna svagheter i romanen, medger Schildt, men förtjänsterna överväger. En svag punkt 

utgör själva peripetin. Skildringen av den unge Johans plötsliga ”omvändelse” från adlig 

godsägare med storhetsdrömmar till enkel bonde tyngd av självanklagelser, villig att sona sitt 

                                                 
192 Docent, senare professor i finsk och svensk litteratur vid Helsingfors universitet. 
193 Castrén, Ord och Bild, oktober 1910. 
194 Osign., Idun, odaterad. 
195 Schildt, Finsk Tidskrift, juli–augusti 1910. 
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brott, övertygar inte heller; här ”sviktar utförandet.” Recensenten har iakttagit en speciell 

förmåga hos Lidman att smidigt anpassa stilen till berättelsens förlopp. I likhet med Hjalmar 

Bergman ägnar Lidman sig rätt mycket åt anekdoter om kungahuset och högadeln. Med små 

medel uppnår han här en betydande komisk effekt, anser Schildt.196 

 I tidskriften Dagny uppmärksammar en anonym recensent att det dittills varit 1880-

talets mogna författare som behärskat bokmarknaden, men noterar nu i likhet med Hedén i 

Social–Demokraten att de unga är på väg: Inte minst Lidmans Stensborg är exempel på detta. 

”Det kan ej förnekas att spinnsidan är jämförelsevis svagt representerad, men så äro de unga  

manliga begåfningarna så många fler.” På det hela taget har Lidman åstadkommit en mycket 

god verklighetsbeskrivning, menar recensenten, som dock störs av vissa inslag eftersom de 

”framställdes med besvärande naturalism.” Oftast har berättaren stadig mark under fötterna, 

men avsnitten av erotisk karaktär besvärar recensenten, som störs ”af en del cyniska detaljer, 

som verka mera sökta än funna, exempelvis den motbjudande mardrömmen eller det nattliga 

mötet med Klara, som är af minst sagdt skrattretande naturalism.” Recensenten, vars 

kvinnosyn sannolikt skiljde sig en del från Lidmans, visar trots det både vilja och förmåga att 

skilja på författaren och verket och säger sig med ”glad förväntan motse infriandet af det löfte 

han med Stensborg gifvit oss inom prosadiktens område.”197 

 Cecil Ray i Figaro har inte mycket till övers för Lidmans Stensborg. Inledningsvis 

upplyser han sina läsare att skalden Lidman just återvänt till prosan (sic!) och fosterjorden 

från sina utflykter bland greker och romare, men att ”[d]et borde han aldrig hafva gjort.” Som 

lyriker kunde Lidman fängsla med en poesi som var ”färgrik och prunkande […] som ett 

orientaliskt smycke” och han har skämt bort oss med ”små klenoder af bakverk”. Men tyvärr 

har poeten varit borta i antiken för länge för att bli en trovärdig iakttagare av samtiden. Det 

går väl an så länge han håller sig till den östgötska myllan där han är någorlunda hemmastadd, 

men interiörerna från Stockholms förmögna kretsar är fullständigt orimliga. Beskrivningen av 

den förnäma kretsens umgängesvanor avfärdas som icke trovärdig. Av egen erfarenhet vet 

Ray nämligen hur det går till bland ”våra ledande bank– och affärsmän”, ”la haute finance”. 

Med sina kända förbindelser i dessa kretsar borde Lidman också veta bättre, skriver Ray 

förebrående.198  

 

 
 
                                                 
196 Schildt, Finsk Tidskrift, juli–augusti 1910. 
197 Osign., Dagny 28.7.1910. 
198 Ray, Figaro 30.4.1910. 
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Lidman om presskritiken  
 
Recensionerna emotsågs med oro och onda aningar av Lidman, vilket framgår av en 
dagboksanteckning den 29 april:199 
 
 I dag står en recension af  Bo Bergman i Dagens Nyh. – sålunda en af de avgörande.  
 Jag har inte läst den ännu och vill i det längsta undvika att komma inför min domstol.  
 Jag blir ganska säkert fälld: att döma efter de redan komna små recensionerna åtminstone. 
 

En författares reaktioner på presskritiken är självfallet till viss del betingade av 

förväntningarna. Dessa kan i sin tur härledas ur författarens intentioner. Att söka intentionerna 

bakom ett författarskap har ibland ansetts ovidkommande och t.o.m. opassande i 

litteraturvetenskapliga kretsar.200 Men vill man försöka förstå en författares reaktioner på vad 

som skrivs om hans eller hennes bok, så måste reaktionerna rimligen relateras till de 

bakomliggande intentionerna. När jag i det följande återger vad Lidman skriver om 

recensionerna i sin dagbok, menar jag att de bör läsas i ljuset av de avsikter Lidman har haft 

med att låta publicera sig.   

 Michael Hancher anser att författarintentioner kan vara av (minst) tre slag. Han 

benämner dem programmatiska, aktiva och finala: 

 Programmatiska intentioner: “an intention to do something oneself (specifically, an intention to make a   
       literary work of a certain kind)” (min kursiv.) 
       Aktiva intentioner:  “an intention that the thing one has made mean (and be taken to mean) something or   
       other [- - -] to be (understood as) acting in a certain way.” 
       Finala intentioner: “an intention to cause an effect of one sort or another; it defines whatever the author     
        wishes to accomplish by means of his completed work; beyond the mere understanding of his meaning 
  […] for that work to earn him a great deal of money, or to bring him fame.”  
 
Vad de kallas är i och för sig inte så viktigt, menar han, så länge ”we do know them to be 

separate kinds.”201 I fallet Lidman är det i viss mån fråga om programmatiska intentioner, 

nämligen att etablera sig som romanförfattare. Som vi har sett var Karl Otto Bonnier inte 

intresserad av att ge ut ytterligare en olönsam lyriksamling eller ett drama av Sven Lidman. 

Däremot uppmuntrade han honom att börja skriva romaner. Hanchers tredje intentionsslag, 

finala intentioner, är dock det som är mest tillämpbart på Lidmans författarskap. Behovet att 

tjäna pengar var i och för sig inte trängande. Svärfar Ernest Thiels förmögenhet var vid tiden 

för romandebuten en av de största i landet och det underhåll han bestod sin dotter var nog för 

de bägge makarna. Däremot kände Lidman, vilket bl. a. Ahnlund understrukit, ett allt större 

behov av att äntligen uträtta något betydelsefullt i livet, helst av spektakulära och historiska 

dimensioner. I de framgångsrika kretsar där han vunnit inträde var yttre framgång 

                                                 
199 Dagboken 29.4.1910.  
200 Jfr t.ex. Wretö 1991, s. 13. 
201 Hancher 1972, s. 829. 
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betydelsefull. Och under allt gjorde sig dessutom de förpliktigande Lidmanska anorna 

ständigt påminda; sonen Sven talar om ”de farbrorsamska maximernas beständiga bottensats 

och barlast.”202      

 Avhyvlingen som han bestods i Figaro (s.10) tycks Lidman ha tagit med ro. I dagboken 

bemöter han kritiken med en sarkastisk monolog den 29 april: 

  
 Tidningen Figaro med en recensent vid namn Cecil Ray afgycklar mig med besked och 
 hånar speciellt min skildring av familjen Herner. ”En dam som räknar flere tiotusental 
 kronor i inkomst, går i arbetarnas demonstrationståg arm i arm med två skräddargesäller
 – Är det någon som går med på det?” 
 Jag undrar om inte fru Lisen Bonnier gör det fast ej på inkomsten ty Karl–Ottos årsintäkt 
 kan summeras till en kvarts million. 
 Så mycket känner människorna sin samtid. Nu vet jag emellertid hvad jag har at rätta mig 
 efter vis-a-vis recensioner. Käre Sven Lidman: Det är verkligen att förlora sina illusioner. 
 Man får ju inte af en recensent begära kunskap i de ting han skrifver om – har jag haft 
 illusioner om motsatsen? – Ja. – 203 
 
 
Att Lidman i själva verket var långt ifrån okänslig för kritiken lyser igenom i de tre 

dagboksnoteringar som rör Stensborg under perioden april – juni 1910. Fredagen den 13 maj 

1910 skriver han: 

  
 I går var jag hos Ernest [Thiel] för andra gången och jag gick därifrån i samma höga och 
 befriade  sinnesstämning som förra gången. Illusioner har jag inga mina glada visor klinga 
 så högt öfver allt allt allt .. och hemkommen låg jag vaken i timmar och tänkte och 
 planerade på min roman min nya roman  ”Thure Silfverstååhls moraliska problem”. 
 Jag kände mig på en gång säker på min begåfning och orolig för framtiden. Det var 
 alla Tor  Hedbergs vänliga ord om min Stensborg som satt tankarna och fantasin i jäsning. 
 Han tyckte att det var den bästa bok jag skrifvit, att jag funnit mitt område, att 
 det var den bästa svenska roman han läst på de sista åren, en bok med vilja och 
 mål och mening, ett verkligt arbete som betydde… 
 Om jag inte hade varit så stolt och högmodig att jag inte vill skicka honom ett 
 exemplar förrän en vecka efter hemkomsten då jag redan i Rom beslutat mig för att icke 
 lägga två strån i kors för erhållande af kritik – så hade Tor Hedberg kunnit skrifva om den 
 och de andra recensenternas ton blifvit en annan och boken fått en ny upplaga.204 
 

I början på juni tycks Lidmans uppfattning om presskritiken i viss mån ha svängt. 

Nu oroar han sig i istället för det mottagande Stensborg kan tänkas få hos läsarna: 

”Nu är det egentliga recenserandet öfver: boken har bestått kritiken – men 

publiken – men publiken…”205 

 Knappt tre veckor senare summerar Lidman receptionen i pressen och på 

marknaden. Nu är total svartsyn förhärskande; receptionen tycks varken ha 

motsvarat intentioner eller förväntningar:   

                                                 
202  Lidman j:r 2006, s. 127. 
203  Dagboken 29.4.1910. 
204  Dagboken 13.5.1910. 
205  Dagboken 6.6.1910. 
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 Min recensionstid kan jag nu anse vara genomliden och tilländalupen fast jag ännu ej 
 erhållit min lilla hälsning i Aftonbladet eller Nya Dagligtallehanda. Ord och 
 Bild kommer ju sedermera. Egentligen hafva alla mina recensioner talat om 
 eller burit vittne om ordet ”öfverraskning”. Jag [är] tydligen en gång för alla placerad som 
 en öfverskattad och utvecklingsomöjlig lyriker. Och människor tycka i allmänhet inte om 
 öfverrraskningar: aldra minst recensenter. Alla mina succés och nya upplageförhoppningar 
 äro grusade – grymt grusade.”206 

 

* 

Merparten av samtidens inflytelserika recensenter bidrog till att sprida kännedom om 

Lidmans romandebut genom anmälningar och recensioner av varierande längd.  Visst pekade 

några av dem på svagheter i debutromanen, oftast gäller det komposition och [psykologisk] 

trovärdighet, men som helhet övervägde lovorden. När ambivalens, mer eller mindre explicit, 

framträder i anmälningarna kan influenser anas från uppfattningar om Lidmans person och 

inte minst om hans tidigare utmanande litterära verk. Författargestalten skymde i viss mån det 

egna verket. 

  Flertalet recensenter spådde Lidman en framtid som romanförfattare. Men av 

dagboksnoteringarna att döma nådde presskritiken inte upp till Lidmans förväntningar. 

Lovorden räckte inte på långt när till för att uppväga ett fåtal svala eller negativa omdömen. 

Några nya upplagor kom heller inte på fråga, vilket bidrog till besvikelsen. Förväntningarna på 

berömmelse och en plats bland de stora på parnassen hade inte infriats, som Lidman såg det. 

Reaktionen skulle komma att bli ungefär densamma när Huset med de gamla fröknarna mötte 

kritiken. 
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Huset med de gamla fröknarna Det finns ej lott så grym och hård, som den  
     att vara adlig och att svälta. Och pöbeln  
     svälter på ett annat sätt. De svälta dock i  
     framtidsdrömmar fångna, Men vi – vi svälta  
     blott för det förgångna.207    
    

Resumé                              

I oktober 1918 utkom Huset med de gamla fröknarna. Lidman hade då avslutat sin 

Silfverstååhlkrönika, men släktnamnet återkommer perifert också här. I Stensborg underkastar 

sig Johan Silfverstååhl frivilligt både skam och straff för att sona sitt brott. Han får utstå 

deklasseringens nesa, men därmed börjar också ett nytt och meningsfullare liv. Temat är 

likartat i Huset med de gamla fröknarna. Det självbiografiska inslaget är mer markerat här än 

i Stensborg. Lengborn har vid en systematisk jämförelse mellan romanen och dagboken funnit 

att dagböckerna utgör underlag för delar av romanen varför författaren och berättaren ibland 

bildar en symbios: 

 
Lidman har ju i själva verket använt dagboken som källa och fört över sina anteckningar till romanen. 
Detta visar klart på det självbiografiska inslaget i romanen: Lidman har direkt byggt in sin egen brud-, 
kors- och Mariamystik i romanen. Det är bokens religiösa huvudgestalt, Euridike Berg, som får bli bärare 
av dessa självbiografiska inslag.208 

 

Romanen sönderfaller vid närmare betraktande i två tämligen disparata delar – och det har sin 

historia. På hösten 1914 ”ute hos Mamma på Blockhusudden”, skriver Lidman i dagboken, 

”började jag romanen Huset med de gamla fröknarne – som jag aldrig gjorde färdig [---]”.209 

Annat, såväl offentligt som privat, hade kommit mellan såsom första världskriget, fredsslutet,  

redaktörskapet för aktivistorganet Svensk Lösen, skilsmässan, omvändelsen och mötet med 

den kvinna som skulle bli hans andra hustru. Lengborn tycker sig se ett samband mellan 

världskrisen och äktenskapskrisen.210 Först i januari 1918 återupptog Lidman arbetet med 

romanen. Enligt vad som senare skulle bilda mönster blev en påstötning från förläggaren den 

utlösande faktorn. I dagboken skriver Lidman den 27 januari 1918: 

 
Och på grund av ett kort och uppmuntrande samtal med Karl Otto Bonnier har jag tagit upp mitt gamla 
romanutkast Huset med de gamla fröknarne, sett genom det renskrivna och avslutat det sjätte kapitlet. 
Den glada festen som jag skrev den 18,19 och 20 Juni 1915 – Etthundratrettiofem veckor sedan – 
Niohundrafyrtiofem dagar.  

 
Romanens bägge delar skiljer sig åt såväl i fråga om episk utformning som andlig temperatur. 

Den första, som jag betraktar som den profana eller sekulära delen, omfattar något mer än en 

                                                 
207 Strof ur Ättlingar, citerad av Österling i GHT 11.5.1910. 
208 Lengborn 1991, s. 129. 
209 Dagboken 13.6.1915. 
210 Lengborn 1991, s. 167. 
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tredjedel av boken. Den skrevs, som nämnts, flera år före omvändelsen och är en realistisk 

skildring av det händelselösa liv som levs av några pauvres honteux i skydd av livslögner och 

gamla minnen. Lidmans nya liv som bekännande kristen, med dragning mot katolicismen, 

präglar de resterande två tredjedelarna. Här ökar dramatiken i händelseförloppet något, men 

framför allt blir ”fröknarnas" fromhet mer uttalad och bemängd med katolska symboler och 

riter. Lidman anförtror sin dagbok i mars 1918 att han ”de senaste dagarne kännt en gryende 

dragning till katolicismen” och till yttermera visso inhandlat såväl krucifix som radband.211 

Ett flertal biblicismer förstärker intrycket av religiös intertext: ”Belsazars gästabud”, ”Herre, 

jag släpper dig icke…”, ”På förklaringens berg”. Romanen tar efter hand formen av religiöst 

syftande uppbyggelseskrift där Lidman, predikanten in spe, framträder i full ornat inte sällan 

med invokationer i pluralis majestatis. 

 Liksom i Stensborg har läsaren att göra med en allvetande berättare med ett ärende, vars 

karaktär förändras under berättelsens gång. Berättaren, som besitter överlägsen kunskap om 

fakta och visar sitt moraliska och intellektuella övertag är, som Björck visat, ett gemensamt 

stildrag hos tiotalisterna. Björck tar som exempel ett utdrag ur just Huset med de gamla 

fröknarna: ”Ingen av de båda gamla damerna hade ju den blekaste aning om att Euridike 

Bergs lilla sekretär en gång skulle säljas av antikvitetshandlare Janson till en blivande svensk 

kung och sluta sina dagar på Stockholms slott.”212   

 I den första tredjedelen presenteras huset, ”Nian” kallad, och där introduceras de 

boende, med samlingsnamnet ”fröknarna”. Läsaren får också ta del av några mer eller mindre 

dråpliga episoder i och utanför ”Nian” i regi av en godmodig och lätt ironisk berättare. I den 

andra delen alternerar berättaren och förkunnaren. Här står en strid mellan den jovialiske 

skildraren och den patetiske förkunnaren, menar Björck.213  Ett exempel på förkunnaren 

Lidman i verksamhet är då ”Lilla Diken”, författarens alter ego, på knä framför krucifixet 

över sängen utbrister: 

 
Herre, huru leva vi inte här i vår trygga skyddade tillvaro, självuppfyllda, egenrättfärdiga, sökande endast 
vår egen lust. Herre, jag känner det – det kan ej vara längre – vi hava levat utan Dig, utanför Din kärleks 
och rättfärdighets gårdar för länge. Vi hava glömt Dig i anden, och Ditt heliga namn har endast levat på 
våra läppar. Du offrade Din Son för våra synder. Vi offra intet, Herre, för Dig. Våra hjärtan torka i 
själviskhet. Herre, våra hjärtan hava blivit hårda. Herre, jag känner, att Du måste slå oss hårt, för att vi 
skola vakna och varda levande i Dig igen. […] Herre, jag är beredd på ett hårt slag. Ske Din vilja – icke 
min – icke min – icke min! (s. 153-154) 

 

                                                 
211 Dagboken 23.2.1918. Även citerat i Lengborn 1988, s. 85–86. 
212 Björck 1983, s. 70–71. 
213 Björck 1983, s. 290. 
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De fyra ”fröknarna” har inrättat sig på tredje våningen i ett ålderdomligt och delvis förfallet 

stockholmshus. Fastigheten med stor innergård ockuperar en attraktiv tomt vid Brunkebergs 

torg. ”Nian” är Malmbergsgatans skamfläck.214 Kvinnorna representerar vitt skilda 

temperament och fromhetstyper. Tre av dem omfattas av ett testamente, som ger dem livstids 

besittningsrätt till våningen. Testamentets formuleringar utgör ett effektivt försvar mot 

ägarens, den rike kammarherre Björnsköld, exploateringsplaner: 

 
[…] och ägde ej de nya innehavarna av själva huset under något förhållande rätt att under någon av ovan 
nämnda damers livstid företaga några som helst ändringar eller ombyggnader av n:r 9 Malmbergsgatan. 
Och som den gamle hovmarskalken och landshövdingen en gång varit en lagens utövare hade han så väl 
formulerat sina testamentsdispositioner och till yttermera visso låtit inteckna servitutet, så att inga som 
helst möjligheter förefunnos för den beklagansvärde arvtagaren att undandraga sig sina skyldigheter.  
(s. 12) 

 
Romanen utspelar sig under några sommarveckor år 1897 och formar sig i den inledande 

delen till en uppgörelse mellan äldre och nyare tid, mellan tradition och modernitet. I den 

senare delen rasar en religiöst färgad inre och yttre uppgörelse. Tydliga tidsmarkörer är 

Stockholmsutställningen och anspelningar på kända politiska händelser och kungligheter, 

liksom referenserna till den ryktbare greven och generalen Sven Lagerberg [”Sven i h–e”, 

1822-1905], 215 som änkegrevinnan Lagerberg flitigt apostroferar som ”min käre nevö general 

Sven” (s. 99).  

 Nian är ett kvinnlighetens sanktuarium, men de gamla ”fröknarna” är inte speciellt 

gamla ens med dåtida mått och bara två är fröknar: den manhaftiga Elvira Rosalie Anastasia 

Pistolschiöld, ”Pistolen” kallad, och den näriga och gemena Emma Wigelstjerna, ”lilla 

Emma”, ondskans princip i den lilla kretsen. Den svala och lätt ironiska justitierådinnan 

Marie-Louise Almgren och den mystiskt fromma Eurydike Berg, ”lilla Diken”, är änkefruar. 

”Pistolens” far var på sin tid överceremonimästare vid hovet och ”lilla Emmas” pappa var 

kommerseråd. Fru Almgrens far hade titulerats generalkommissarie, hennes man justitieråd. 

”Lilla Dikens” pappa var under många år brukspatron i Bergslagen; hennes man hade varit 

såväl kapten i indiska armén som plantageägare på Mauritius. För ”fröknarna” och deras 

väninnor utgör social och ekonomisk ställning det mått med vilket det mesta mäts. Vad fäder 

och äkta män hade varit – ingen av dem är ju längre i livet – och ännu viktigare vilka titlar de 

burit, är av största betydelse.  

                                                 
214 En förlaga fanns i Malmtorgsgatan  9, som från 8 års ålder var Lidmans hem. På delar av tomten residerar    
      numer Hotell Scandic Sergel Plaza.  
215 Jfr Gihl 1964, s. 30. 
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 I den första tredjedelen är ”fröknarnas” hela tillvaro vigd åt det förgångna, åt minnet av 

de döda och ekot av åldrade traditioner. Den omgivande världen har ingenting att säga dem. 

En gång för alla har de gjort upp med sådant som sysselsätter människor i samtiden. I den 

förfallna ”Nian” har de funnit skydd mot en pietetslös, girig och allmänt fientlig omvärld. Här 

lever de sina liv bland släktminnen och ärvda möbler. Inledningsvis ägnas huvudpersonerna, 

”de fyra temperamenten” (s. 19), var sitt kapitel där läsaren får bekanta sig med deras olika 

livsöden och fromhetstyper. Till Lidmans stilgrepp hör att låta personlighetsdragen avspegla 

sig i sådant som garderobernas innehåll, möblemang och andra inredningsdetaljer. 

Presentationerna av ”Nian” och dess innevånare är hållna i en humoristisk ton där den 

allvetande berättaren förhåller sig vänligt överseende till damernas små egenheter och 

svagheter. ”Lilla Diken”, är varmt religiös och försummar varken sina dagliga bönestunder 

eller något tillfälle att uppbygga omgivningen med betraktelser och fromma förmaningar. 

”Pistolen” är ”fröknarnas” självklara ledare, ”en krigare, härförare och fästningskommendant, 

framför allt det sistnämnda.” (s. 24) Bland kuskarna på gården, som för sin yrkesutövning är 

lika beroende av ”Nian” som de gamla ”fröknarna”, behandlas hon med respekt trots att de 

måste utstå hennes dagliga åthutningar: ”Det är i alla fall en djävla klämmig käring 

[konstaterar Olsson]. Pistolen är bra att ha, sa Nyberg.” (s. 26)  

 De yttre hoten är många. Ett plötsligt uppdykande moln, förutom kammarherre 

Björnsköld, som ständigt väntar på en möjlighet att skaffa ”fröknarna” ur huset, utgör 

”antikitetshandlare (sic!) Janson” som framhärdar med att ge ovälkomna bud på ”fröknarnas” 

dyrgripar. Från gården strömmar buller från kuskarnas hästdragna vagnar. Trots stängda 

fönster tränger sommarhetta och lukt av rutten fisk in i ”fröknarnas” små rum. I porten mot 

gatan nojsar skamlöst lättklädda och lättfotade damer med förbipasserande herrar och i 

Hagaparken bildar en skränande pöbel häck när de otidsenligt utstyrda ”fröknarna” för en 

gångs skull vågar en utflykt dit. Trots interna skärmytslingar kring bagateller sluter de små 

fattiga ”fröknarna” sig tätt samman till skydd mot en obegriplig och hostil omvärld. 

Den inledande delens enahanda tillvaro bryts endast av ”lilla Emmas” årliga 

födelsedagsbjudning, ”Belsazars gästabud”, (s. 95 – 117) då damer av börd strömmar till för 

att undfägnas med gammalt kaffebröd och hoptorkade ’läckerheter’. ”Lilla Emma” har sedan 

föregående födelsedag samlat förråd av kakor och trasig konfekt (som hon inte kan motstå 

frestelsen att slicka på emellanåt) för att i en krets av änkor efter samhällets stöttepelare få 

frossa i godsaker och minnen från flydda och bättre tider. Utflykten till Haga, som skulle bli 

så rolig, utvecklas till ett plågsamt fiasko. Drömmen att en dag då priset på inträdesbiljetten är 

nedsatt få besöka ’Den Stora Utställningen’ förblir en dröm.   
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 Kort efter den misslyckade utflykten till Haga avlider justitierådinnan Almgren. På 

dödsbädden tar hon löfte av ”lilla Diken” att en fattig änka och släkting, Clara Almgren och 

hennes faderlöse gosse, Sten, skall få överta hennes två rum och möblemang. Men ”lilla 

Emma” hyser andra planer och börjar omgående intrigera för att få ta i besittning 

justitierådinnans attraktiva tvårummare – med separat ingång och allt. Kivet om rummen blir 

början till slutet för ”Nian”. När ”lilla Emma” i hemlighet söker stöd hos kammarherre 

Björnsköld yppar sig äntligen den möjlighet han så länge väntat på. Nu kan han åberopa 

testamentsbrott från ”fröknarnas” sida: Emma Wigelstjerna omfattas nämligen inte av 

testamentet och har tydligen utan hans medgivande varit inneboende i ”Nian”. Nu kan och 

skall ”fröknarna” äntligen avhysas! Men ”Pistolen” och ”Lilla Diken” föregriper 

avhysningen. Kallade till räfst hos kammarherren, förkunnar de stolt att de ämnar flytta 

instundande höst.  

 De bägge ”fröknarna” inrättar sig i två rum och kök ”i Grefturegatan 39 n.b. inpå 

gården”. (s. 321) Trots att bostaden är i minsta laget erbjuder de Clara Almgren och hennes 

son en fristad. Högtidligen beslutar sig ”Pistolen” och ”lilla Diken” för att ägna sina liv åt den 

fattiga änkan och att sörja för unge Stens framtid. ”Lilla Emma” flyttar till en pension på 

Kungsholmen, ett slags dåtida ’all-inclusive’, där hon fem gånger om dagen kan hänge sig åt 

sitt huvudintresse - att äta. Med tiden blev hon därför tämligen fet.  

 

* 
 
”Tiden och tillvaron hafva spårlöst gått Stensborg förbi”, heter det i Stensborg. (s. 78)  

Detsamma kan sägas om de gamla fröknarna i huset, Malmbergsgatan 9. I den inledande 

tredjedelen belyser Lidman på ett tragikomiskt sätt konfrontationen mellan en äldre tids 

levnadssätt och värderingar och det inbrytande 1900-talets modernitet. ”Fröknarna” möter 

utvecklingen defensivt och med ryggen mot framtiden. Att berättaren hyste aktning och 

sympati för deras hållning framgår, men temat fullföljdes ändå inte när Lidman återupptog 

arbetet efter två och ett halvt års uppehåll.      

 I romanens senare del framträder den nyomvände Lidman som kristen förkunnare. Där 

blir han som Ahnlund uttrycker det, ”aktivt missionerande […][i en omfattning som på sina 

ställen hotar att] kväva själva berättelsen i bönesekvenser och uppbyggliga betraktelser.”216 

Lengborn störs däremot inte av den flödande kristna retoriken. Han menar att även en ljumt 

eller t.o.m. fientligt inställd kritiker kan i Huset med de gamla fröknarna ”se en ur estetisk 

                                                 
216 Ahnlund 1996, s. 247. 
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synpunkt fullgod roman, visserligen med vissa religiösa inslag, men dessa behöver inte ha 

betydelse för helhetsbedömningen.”217 

 Med sina protagonister, särskilt den varmt religiösa ”lilla Diken” som språkrör, 

förkunnar Lidman nödvändigheten att göra försakelser och offer för att bli en bättre människa. 

Offer- och försakelsetemat känns igen från flera av Lidmans romaner, men är allra mest 

framträdande i Stensborg och Huset med de gamla fröknarna: I själva deklasseringen och 

försakelsen ligger fröet till storheten. De verkliga hjältarna återfinner man inte bland 

samhällets toppar; de lever istället dolda bland fattiga och värnlösa, är budskapet. Den 

bibliska undertexten, ”men många som äro de första skola bliva de sista, medan de sista bliva 

de första”, gör sig påmind.218 Ytterligare ett tema med bibliska konnotationer framträder: 

Genom sitt alter ego, gör författaren och den blivande pingstpredikanten veterligt, att 

kristendom inte bara handlar om tro, utan också om gärningar. I NT heter det: ”så är ock tron 

utan gärningar död.”219 ”Med Lilla Dikens” och ”Pistolens” uppoffrande handlingar 

exemplifierar Lidman kristen praktik.  

 Björck visar hur stil och meningsbyggnad varierar med Lidmans sympatier för 

protagonisterna. Långa meningar och stycken som drar ner tempot ägnas personer som äger  

författarens sympatier, i synnerhet när berättelsen kommer in på högt uppsatta personer med 

vördnadsbjudande titlar och av adlig härkomst. Omvänt gäller en snabb och hård, närmast 

strindbergsk, stil när Lidman skildrar människor han ogillar. Ohyfsade typer, särskilt 

uppkomlingar, smarta affärsmän, giriga och småaktiga personer avhandlas i korta raka satser. 

Också i övrigt är Lidman närmast övertydlig när det gäller vilka personer, han vill att läsaren 

skall uppfatta som goda respektive onda, vilket Björck ser som en konstnärlig svaghet i 

romanen.220 Det är lätt att finna exempel som stödjer Björcks iakttagelse, t.ex. den 

osympatiska bilden som Lidman ger av fröken Emma Wigelstjerna:  

 
[…] hennes ansikte varken var vackert att se på eller på något sätt sökte giva uttryck för själens skönare och 
ädlare sinnesrörelser. […] de små ilskna, gröna ögonen, som glittrade och glödde så förbittrat hatfullt och 
avundsjukt där långt inne i de djupa hålorna som ett par vilddjur i sina grottor […] Och förvisso var lilla Emma 
Wigelstjerna ingenting annat än ett litet grymt och hungrigt rovdjur och en liten elak vildinnesjäl. (s. 37–38) 
 

 

 

 
                                                 
217 Lengborn 1991, s. 144. 
218 Matt. 19:30, Mark. 10:31. 
219 Jakobs brev 2:26. 
220 Björck 1983, s. 39 och 177. 
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Recensionerna    
 
Inledningsvis rådde en viss tystnad kring denna så småningom hyllade roman. Det dröjde över 

två veckor innan den första recensionen dök upp. Anledningen antogs vara att en del vänner 

och bekanta generats av ”det aktivt missionerande momentet” i romanen där predikanten 

tycks ha tagit loven av diktaren.221 En ytterligare förklaring torde vara, menar Ahnlund, att 

världskriget befann sig i sitt dramatiska slutskede; Huset med de gamla fröknarna kom ut bara 

en vecka före Tysklands definitiva sammanbrott.222 

 Presskritiken representeras här av 27 recensioner och notiser ur 23 tidningar och 

tidskrifter. Liksom i fallet Stensborg är materialet uppdelat på storstadstidningar, d.v.s. 

tidningar utgivna i Stockholm, Göteborg och Malmö (10  tidningar, 14 recensioner),223 1 

dansk storstadstidning, 8 landsortstidningar, 4 vecko– och månadstidskrifter. Någon 

rangordning inom respektive grupp är inte motiverad, varför bokstavsordning får gälla. En 

recension av David Sprengel, behandlas i ett separat avsnitt.  

  Boken skulle komma att bli den mest sålda av Lidmans åtta romaner. Redan efter några 

veckor meddelade Stockholms Dagblad att ”Sven Lidmans religiösa roman  […] rönt en 

sådan efterfrågan, att den sålt slut efter några få dagar i bokhandeln.” Hugade spekulanter 

lugnas med att nytryckning pågår och att boken ”ofördröjligen” kommer att finnas i 

bokhandeln.224 Knappt två veckor senare rapporterar Nya Dagligt Allehanda i en kort notis att 

ett tiotal böcker ”nu föreligga” bland dem Hjalmar Söderbergs Jahves eld, Lidmans Huset 

med de gamla fröknarna, Wägners Åsa-Hanna, Mallings Marieholm och Munkeboda, 

Siwertz´ Noveller och Hjalmar Bergmans En döds memoarer.225 

 Några inledande paratexter, som tolkades som uttryck för författarens intentioner, 

verkade provocerande på flera recensenter och framlockade kommentarer. Dels gällde det 

romanens undertitel, ”En berättelse om helgon och hjältar”, dels romanens motto, ”Om man 

icke gör sanningen, blir den overklig”, tillskrivet den amerikanske predikanten Frederick W. 

Robertson.” [s. 6] Mest uppståndelse väckte att han tillägnade romanen minnet av fem 

kvinnliga släktingar, som harangeras med orden ”stolta och tappra traditioners tysta och 

trogna vårdare ägnar ättlingen och fränden i minnesgod kärlek medveten om egen ovärdighet 

denna ringa gåva.”[s. 5] 

 

                                                 
221 ”det aktivt missionerande momentet”, Ahnlund 1996, s. 247. 
222 Ahnlund 1996, s. 252. 
223 Ingen Malmö–tidning finns representerad i klippsamlingen. 
224 Stockholms Dagblad 8.12.1918. 
225 Nya Dagligt Allehanda 20.12.1918. 
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Storstadstidningar    

Den första recensionen var införd i Aftonbladet. 226 Recensenten, Ragnar Sjöberg, uppehåller 

sig vid människoskildringen och ”de fyra temperamenten” personifierade av de gamla 

damerna. Lidman vore inte Lidman, menar recensenten, om inte titlar, anor och uppfostran 

fick förmedla bilden av de gamla fröknarnas karaktärer. Recensenten uppmärksammar hur 

författaren passat på att utveckla sin syn på luthersk protestantism respektive katolsk mystik. 

Först är det ”Pistolen” med typ av svensk krigare från stormaktstiden och rustad med 

pragmatisk luthersk filosofi, som tycks äga författarens sympatier. Men i fröknarnas möte 

med modernitetens representanter är det till sist den katolskt influerade Evrydike Berg, som 

självuppoffrande får besegra den onda omvärlden.227  

Nu har också ”den siste mohikanen”, vars dröm det var att föra det nya Sverige till 

nationella stordåd, lämnat Svensk Lösen och återvänt till litteraturen, konstaterar Carl–August 

Bolander i DN. Det är inte längre bara bland karska reservlöjtnanter man träffar 

Silfverstååhlarnas stolte epiker, utan också hos ämbetsmannaadelns gamla fattigänkor. Från  

”aktivisternas rådplägningssal” har Lidman flytt till ett gammalt ruckel vid Brunkebergstorg. 

Det som för världen är fyra fattiga och löjliga gamla fruntimmer är ”helgon och hjältar” i 

författarens ögon. Tiden står sannerligen inte stilla, också inom litteraturen härjar numer 

revolutionen: ”Naddö, nittiotalets fasta borg, har ”sålts och fallit i rövarhänder”228 och av 

Pasiphaës vilda hedning har nu blivit en herrnhutisk mamsellsjäl.”229 

Gustaf Ullman i Göteborgs Aftonblad är av annan mening. Han har funnit ”fröknarna” 

fyndigt, säkert och åskådligt tecknade. Deras ”värld i världen” skildras ”med oändlig 

konstnärlig omsorg, psykologisk klarhet och hjärteöm medkänsla.” Han finner det 

anmärkningsvärt att författaren lyckats teckna medlemmarna i den lilla kretsen så väl liksom 

deras vardagliga upplevelser, torftiga förströelser och små glädjeämnen. Det finns något av 

värmande moderlig ömhet, rentav svartsjuka med vilken de gamla damerna omger och offrar 

sig för den unge Sten Almgren, representanten för en ny generation, löftet vars infriande de 

själva inte kommer att få uppleva. Recensenten har i Huset med de gamla fröknarna funnit en 

på samma gång ”sällsynt stillsam och djupt fängslande lifsskildring” och Ullmans läsning 

mynnar ut i att Lidman, djupast sett, har berättat ”sagan om den kärlek, som är sin egen 

belöning.”230 

                                                 
226  Östgöta Correspondenten var visserligen två dagar före med en kort notis. 
227  Sjöberg, AB 17.11.1918. Lidman kommenterade recensionen i sin dagbok samma dag; jfr nedan. 
228  Herrgård vid Vättern nära Vadstena, Verner von Heidenstams hem 1903–1918.  
229  C-A. B., DN 13.12.1918. 
230  Ullman, Göteborgs Aftonblad 25.11.1918. 
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 Signaturen J.A. i lokalkonkurrenten GHT irriteras av att Lidman så uppenbart visar ”två 

olika anleten” i sin nya roman. I första delen möter läsaren en humoristisk karaktärs– och 

tidsmålning där författaren på ett föredömligt sätt håller sig i bakgrunden, men i den andra 

delen framtonar en religiöst syftande bekännelse– och uppbyggelseskrift där författarens egen 

”nitälskan” blir onödigt påträngande. Lidman har ju i tidigare romaner framstått som en 

fantasibegåvad berättare och skarpsynt iakttagare av mänskliga egenheter. Men med den 

”hybrid” som Huset med de gamla fröknarna är, har han uppenbarligen velat resa ett 

äreminne över ”andliga livsideal med rötter i en tidsålder, som han med smärta ser försvinna”, 

en smärta som recensenten står främmande inför. Vad stilen beträffar störs signaturen av 

bristen på sovring och koncentration. Att hos en begåvad stilens mästare och tränad författare 

som Lidman möta en sådan förkärlek för ”pleonasmer och upprepningar av synonyma epitet” 

förvånar recensenten. Denna ”på stället marsch-svada”, som kan liknas vid ett mellanting 

mellan urvattnad romanjargong och mekaniskt predikarmanér, gör att recensenten nästan 

börjar misstänka att Lidman fått betalt per rad.231 

 Lidman har ju under senare år alltmer fjärmat sig från litteraturen och ställt sig i den 

politiska propagandans tjänst, påminner sign. –n– i Ny Tid.  Som [misslyckad] politisk siare 

påminner han närmast om professsor Kjellén232 och den nyutkomna romanen torde lika litet 

bidra till någon religiös renässans. Bokens motto är för övrigt ingen ny tanke i kyrkans 

historia, ”tron utan gärningar är död” är väl den mest bekanta varianten på temat, menar 

signaturen. Redan hundra år tidigare kröp ju de romantiska skalderna till korset när de 

slappnat av efter ungdomsårens poetiska anspänningar.  För en ”medeltidsman som Lidman” 

kan det ju vara skönt att få dröja hos några andliga jämlikar, fyra gamla tanter som i den 

religiösa extasen finner den lycka som den råa och vulgära samtiden inte kan erbjuda. Mer till 

sin rätt kommer Lidmans ”flytande berättarförmåga” i romanens inledning där han 

introducerar dessa stillsamma existenser. Man tar del av deras öde med intresse och sympati 

och även senare i romanen finns avsnitt av litterärt värde – bl.a. utflykten till Haga och 

födelsedagsfesten – men efterhand splittras tyvärr den konstnärliga ramen och det hela slutar i 

en blandning av skönlitteratur och religiös bekännelseskrift och det med en svada som anstår 

”en kråkvinkelspredikant [men] inte en författare med anspråk på litterär berömmelse.”233 

 I en av de längsta recensionerna, införd i Nya Dagligt Allehanda, noterar recensenten 

med tillfredsställelse att Lidman den här gången skapat något värdefullare än en 

Silfverstååhlsk ättekrönika eller ”en apoteos över det åt glömska hänfallna framfarna.” I den 
                                                 
231 Sign J.K., GHT 18.11.1918. 
232 Rudolf Kjellén (1864–1922), högerriksdagsman (2:a kammaren), professor skytteanus i Uppsala. 
233 Sign. –n–, Ny Tid 29.11.1918. 
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nya romanen ger han sina läsare en fulländat realistisk bild av det gamla förfallna adelshuset 

vid Malmbergsgatan och dess innevånare, en grupp äldre damer vars enda önskan är att leva i 

avskildhet med sina minnen, ovetande om att omvärlden betraktar dem som anakronismer i 

apparation och tänkesätt.  ”Vildmarken” och ”människodjungeln” utanför huset kan inte se 

något berättigande i de gamla damernas tillvaro. Dessbättre, menar recensenten, tycks 

författarens ursprungliga intention ha befunnit sig på glid under arbetet. Från en äreminneslik 

ton i början övergår den nämligen i en skildring av psykologiska förlopp. Berättelsens värde 

ligger främst i den senare delens beskrivning av ett kvinnopsyke, som trots gränslösa lidanden 

återföds till livsmod och hopp genom ”Nådens mysterium”. Författaren förmedlar den här 

gången ”en delvis ny uppfattning av det religiösa momentet”, låter recensenten veta.234  

I Stockholms Dagblad konstaterar ”doktor Olof Rabenius”235 i en stort uppslagen, 

välvillig och erkännsam anmälan att ”vår nyaste diktnings starkaste namn” återkommit efter 

en tids tystnad. Recensionen börjar med en superlativmättad sammanfattning: Berättelsen är 

”livfull och konkret gestaltande”, bilderna är ”åskådliga med starka scener”, religionen är en 

”bärande makt” genom hela romanen; till kvaliteterna hör ”en säregen ton [av] pietet och en 

stämning av innerlighet och minnesgod kärlek.”    

Rabenius känner igen sin Lidman på ”den manliga hågen och den på handling inriktade 

viljan”. Bokens författare sägs visa hur liv går hand i hand med lära när han låter Euridike 

Berg sälja sina kära gamla möbler för att kunna bistå en behövande yngling. I bjärt kontrast 

till omvärld och samtid, ”de bullrande uppkomlingarna i grannhusen”, framhåller Lidman 

traditionens betydelse manifesterad i ”gammaldags heder och ära i det svenska lynnet” och 

”en sansad och djupsynt konservatism”.  

Också stilen lovordas. Den sägs vara ”spänstig och rörlig”, ”laddad med energi” och har 

”en starkt accentuerad rytm och i den överflödar det av en associativ fantasia, infall och 

liknelser.” Den enda egentliga svaghet som Rabenius funnit gäller kompositionen; där råder 

nämligen en viss obalans. När berättelsen ”graviterar” i avsnittet där ”Nian” måste överges 

och de älskade möblerna säljas, just där skulle anmälaren önska mer intensitet i skildringen. 

Rent generellt anser han att ”romanens nerv slappnar något mot slutet.” Viktigare är dock vad 

författaren lyckats visa ”med lugn i blicken och kärlek i bröstet”, nämligen traditionens 

betydelse parad med ”hjärtats visdom och viljans tapperhet”, slutar Rabenius sin recension.236 

 

                                                 
234 Osign. Nya Dagligt Allehanda 13.12.1918. 
235 Den enda recension där kritikerns titel anges.  
236 Rabenius, Stockholms Dagblad 24.11.1918. 
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Även med beaktande av vad boken egentligen är, nämligen en katolskt religiös 

bekännelseskrift, kunde man ha önskat att Lidmans senaste verk hade varit mer homogent och 

därmed också mer verkningsfullt, anser Knut Barr i Stockholms–Tidningen. Budskapet tycks 

vara att ett stilla liv i allvar och rättfärdiga handlingar ger förmåga att tro, vilket är raka 

motsatsen till den lutherska maximen om ”rättfärdiggörelsen genom tron”. Det etiska och 

religiösa patos som dominerar senare delen av romanen stör det konstnärliga helhetsintrycket. 

Bokens konstnärliga höjdpunkt finns i stället i dess realistiska och levande inledning. Med 

humor och allvar tecknar Lidman där de gamla damernas yttre och inre så väl, att ”vi ha deras 

porträtt framför oss” och samtidigt med en ”innerlig intimitet”, som vi aldrig förr har funnit 

hos författaren.237   

 Lidman har hittills knappast fått den uppmärksamhet i egenskap av prosaförfattare som 

han förtjänar, menar Göran Lindblad i en understreckare i Svenska Dagbladet. Så gott som 

ensam i sin författargeneration har Lidman speglat utvecklingen i det svenska samhället, 

enligt Lindblad. Gammal aristokrati med ärvda förmögenheter och modern industrialism med 

ägare som själva skapat sitt kapital konfronterades redan i romanen Köpmän och krigare och 

– fortsätter recensenten – ”[v]i äga inte många tidsskildringar som i värde kunna jämföras 

med den”. Till det nya med Lidmans romankonst hör att han helt ignorerar den naturalistiska 

estetikens objektivitetskrav, som föreskriver att författaren skall förhålla sig osynlig ”likt en 

sufflör i sin lucka”. Tvärtom framträder Lidman själv i Silfverstååhlromanerna med ”frisk 

skärpa i konceptionen och en ogenerad djärvhet i skrivsättet”. Inte minst uppskattar Lindblad 

”judefysionomierna som är utförda med en bravur som gör dem fullständigt oförgätliga.” Men 

i bjärt kontrast till Silfverstååhl–böckerna finns dessvärre inte mycket i Lidmans senaste bok 

som har med samtida liv att göra. Huset med de gamla fröknarna kan liknas vid en religiöst 

präglad bekännelseskrift med fröknarna som författarens talespersoner och verktyg, menar 

recensenten. Lidman tycks ha kämpat sig fram till ett religiöst ”credo” med tydliga katolska 

drag, som ger läsaren en förnimmelse av ”kväljande rökelsedoft”. Men vid närmare eftertanke 

är recensenten inte speciellt förvånad. Om man erinrar sig hans ungdoms extatiskt glödande 

erotiska lyrik och de aktivistiska tendenser som präglat hans författarskap under senare år, så 

inser man att Lidman i grund och botten alltid varit något av en mystiker. Här är heller inte 

fråga om en roman i egentlig mening; boken kan närmast beskrivas som en serie interiörer 

och episoder. Mottot för romanen, ett citat från en engelsk predikant, visar ändå att Lidman 

har ett ärende.238 
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 Det tekniska har vållat ”Svend Eidman” (sic!) vissa vanskligheter när han skrev ”Huset 

med de gamle Fröknerna”, förmodar Berlingske Tidendes anonyme recensent. Njutbart men 

också omständligt sägs ”Eidman” berätta om några gamla fröknars stilla pulserande liv, deras 

drömmar och tröst i religionen. Det mest intagande i boken är pieteten för ”les pauvres 

honteux”. Tyvärr saknar författaren den humor som borde ha fått prägla framställningen, 

menar recensenten, som tänker på vad en Herman Bang kunde ha gjort med ett dylikt stoff.239          

 

Landsortstidningar    

Fler storstadstidningar än landsortstidningar tycks ha intresserat sig för Huset med de gamla 

fröknarna. Liksom fallet var med Stensborg åtta år tidigare, hörde de negativa rösterna nästan 

uteslutande hemma i storstadspressen. 

Signaturen K. St. i Blekinge Läns Tidning säger sig länge ha väntat på Lidmans 

återkomst och när det nu äntligen sker blir ingen besviken. I den ”äresminneslika” första 

delen ger oss författaren ”realistiskt, fulländat” bilden av ett skamfilat, men förnämt gammalt 

hus som kläms mellan ”nutidens ändamålsenliga skyskrapor”. Kärleken till ätten finns där och 

man väntar sig en skildring av ”stolta och antyngda ättlingars liv i en ny och främmande 

tidsålder – och man får det!” Allt detta är ändå bara ramen; i bokens andra del finner 

recensenten att författaren mer och mer glider över i en psykologisk skildring och det är ”med 

andakt man erfar hur varsamt och ändock tillfyllest han vidrör Nådens mysterium”. Lidman 

låter oss få en bild av ”de oändligt svårtydda nyanserna hos ett kvinnopsyke” som trots 

lidande till bristningsgränsen hålls vid liv av den mystiska religionen. Tidningens 

entusiastiske recensent anser att detta är något ”man ej i ord kan uppskatta” och i denna delvis 

nya tolkning av ”det religiösa momentet” ligger bokens egentliga och nyskapande värde.240 

  Gefle-Postens anmälare Jan Engfeldt får räknas till de mer kritiskt inställda. Han kan 

inte se att Lidmans senaste roman bidragit till att öka dennes ”författarära”. De gamla 

fröknarna är oklart tecknade; ömsom förefaller de rätt sympatiska, ömsom träder ”den gamla 

kvinnosjukdomen avundsjukan i dagen med ty åtföljande, väluppfostrade, människoovärdiga, 

småaktiga gräl.” Trots det religiösa inslaget, vet man inte riktigt var man har dem. För att inte 

läsaren skall tröttna hade det behövts en tydligare individualisering av huvudpersonerna. Som 

det nu är svalnar intresset och hjälps inte nämnvärt upp av de ”Selma Lagerlöf–artade små 

episoderna”. Antagligen har författaren menat att förmedla en ”positiv och ideell 

världsuppfattning”, men dit når han endast ”styckevis och osystematiskt”. Ibland lyckas 
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författaren dock skapa en förtätad stämning och dessutom är han en satiriker av rang. Såväl 

”penninggrisarna” som ”de andryga adelsfjantarna” bör ha nytta och nöje av att läsa boken - 

och för alla andra är det dubbelt nöjsamt.241 

Under rubriken ”Litterära nyheter” konstaterar Ada Finell i Jämtlands–Posten att 

Lidmans Huset med de gamla fröknarna redan fått beröm i stockholmspressen, vilket inte alls 

är oförtjänt. Boken är inte spännande i vanlig mening, inte som en äventyrsbok eller 

detektivroman, men den är intresseväckande. Religiositeten är dock inte av det sunda 

lutherska slaget: ”Det är icke vår Martins kärnfriska gudsfruktan – det är katolsk extas”. 

Författaren är lik en medeltidsriddare, som man trots allt måste respektera för modet att 

kämpa för aristokratiska ideal i en demokratisk tid. ”Vi respektera, om vi också ej kunna 

sympatisera”, deklarerar recensenten storsint. I romanen möts forntid och nutid. Här tar 

klasshatet sig de råaste uttryck, ett oskick mot vilket ”vi känna oss manade att göra front och 

draga blankt.” Språket kan ibland kännas tungt som en medeltida järnrustning och det är inte 

alltid klarhet i bilderna: Konstruktioner som ”främmat och främmadartat äro barbarismer.” 

Men här finns också underbara sammansättningar i mängd, t.ex. uttryck som ”drömblå”. Sven 

Lidmans bok förtjänar att läsas och begrundas. Den är ”om icke en litterär bragd, så en litterär 

kurositet”, slutar den ambivalenta recensenten.242  

 Ytterligare en åtminstone delvis negativ röst från landsorten tillhör signaturen B–n i 

Karlstads–Tidningen. Medan världskrig rasat därute har Sven Lidman varit fullt upptagen av 

att dikta om fyra adliga damer och deras trånga värld vid förra århundradets slut, suckar 

recensenten. Lidmans ”sista roman” kan mest liknas vid ett epitafium, ”tålamodsfrestande och 

utkruserat”, påminnande om de kärleksfullt utsnidade, men dammiga och halvt bortglömda 

minnestavlor, som hänger i en del gamla kyrkor. I likhet med deras skapare har Lidman i och 

för sig åstadkommit ”ett gott hantvärksarbete”. Men denna oändligt utdragna berättelse är 

liksom inlindad i böner och psalmsång. Ingen kan förvänta sig att människor vars tankar 

upptas av ”väldiga probläm” och ”nyss timade katastrofer” skall intressera sig för några 

gamla fröknar och de värden de krampaktigt försöker slå vakt om, varnar signaturen. Desto 

mer upplivad blir hon eller han vid tanken på de beska kommentarer som fälls om 

”pänningstinna grosshandlar- äller disponentdöttrar”, som helt fräckt eleverat till grevinnor 

och friherrinnor genom att gifta sig med fattiga adelsmän. Recensenten antar att åtskilliga av 

samtidens storfinansiärer känner sig rätt enkla när Lidman konfronterar dem och deras 

aktieaffärer och tomtjobberi med den äkta gamla adeln, bärare av generationers kultur, 
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bragder och förfining. Författarens kärlek till detta sitt tema är omisskännlig och ”anmälaren 

förstår och senterar såväl förf. härvidlag.”243 

Fem år har gått sedan Lidman gav ut Tvedräktens barn, den sista länken i serien om 

släkten Silfverstååhl, men han har behållit sitt handlag och intresse för ”familjeklenoder”, 

anser en anonym recensent i Tidning för Falu Län och Stad. Boken är ingenting för 

”sensationshungriga, äventyrsälskande romanslukare”, däremot är den ”en uppbyggelseskrift i 

ordets bästa mening”.244 

Östgöta Correspondenten anmäler Huset med de gamla fröknarna på sex korta rader, 

med omdömet att där, i likhet med tidigare böcker av Lidman, ”återspeglas aktuella problem 

och motsatser i denna intressanta och välskrivna roman. (Pris kr. 8:50)”245 [Klippt ur   

förlagsreklamen?] Lokalkonkurrenten Östergötlands Dagblads anonyme recensent tycker i 

likhet med kollegan i Blekinge att den nya boken av Lidman dröjt alldeles för länge. 

Anmälaren minns med nöje berättelserna om släkten Silfverstååhl, särskilt Köpmän och 

krigare, som recensenten säger sig gärna återvända till. I Lidmans nya bok har recensenten 

funnit såväl kärlek till en förgången tid och dess ”deklasserade gestalter” som innerligt 

religiösa inslag. Men boken är högst ojämn: Vissa delar är direkt tröttande med långrandiga 

betraktelser, som hade vunnit på att samlas på några ”suggestiva rader” istället för att som nu 

fylla sida efter sida. Men trots allt gör Lidmans bok ”verkligt intryck”, inte minst tack vare 

den finkänsliga och varmhjärtade teckningen av de gamla fröknarna, som gett boken dess 

namn.246 

 

Tidskrifter  

I Ord och Bild 1919 skriver Sverker Ek att Lidmans senaste roman ”äger verkligt gedigna 

värden”.247 Miljö– och karaktärsskildringarna övertygar, vilket är särskilt betydelsefullt p.g.a. 

det händelselösa liv som huvudpersonerna lever. Lidman förstår väl att skildra religionens 

psykologiska betydelse, men hans egen religiositet är så starkt uppblandad med estetik och 

släktkänslor att Ek misstänker att författaren ”icke fullt begriper vad han skildrar”. När det 

passar tar Lidman ”saklöst” ordet själv, varför romanen kan ses som ”en personlig bekännelse 

om livsmakter, som han mött och beundrat utan att själv taga del av”, förmodar recensenten. 

                                                 
243 Sign. B-n, Karlstads–Tidningen 23.11.1918. 
244 Osign., Tidning för Falu Län och Stad, odaterad. 
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Medan andra recensenter har pekat på kompositionen som en av romanens största svagheter 

gör Ek en motsatt bedömning: ”Bokens objektiva och subjektiva inslag kommer ganska väl 

till sin rätt genom dess lösa komposition”, skriver han och det sötsura slutomdömet blir att 

boken är ”märklig och vinnande, om än ej alltför betydande.”248 

  Huvudsyftet med Lidmans bok är att hylla några av de ”livsmakter” som är dömda till 

undergång: religiös hängivenhet, släktkänsla, tyst självuppoffring och vägran att ”dagtinga” 

med samvetet, skriver riksbibliotekarien Oscar Wieselgren i Svensk Tidskrift. Skildringen av 

”de gamla ensamma och övergivna vardagslivets hjältinnor är förträfflig”. Euridike Berg är en 

gestalt man inte glömmer; särskilt gripande är scenen med den gamla damen vid väninnans 

dödsbädd, men generellt är texten för utdragen med tanke på att så litet händer. Den 

”extatiskt–svärmiska” stämningen gör att boken hamnar i farlig närhet av 

”uppbyggelsetraktaternas ton och anda.” Slutbetyget blir ändå att boken är ”ett betydande och 

intressant arbete, som givet får räknas till de märkligare inom vår yngre prosalitteratur.” 

 Av den yngre litteraturen anmäler Wieselgren samtidigt Siwertz´ Noveller och Wägners 

Åsa-Hanna tillsammans med verk av något äldre författare bl.a. Henning Berger 

(Järntrappan), Bertel Gripenberg (Under fanan), Erik Axel Karlfeldt (Flora och Bellona), 

Selma Lagerlöf (Bannlyst) och Hjalmar Söderberg (Jahves eld). 

 Anna Wall, redaktör för ”Bokvrån” i Husmodern, vill egentligen inte alls skriva om 

Huset med de gamla fröknarna. – Helst skulle hon vilja läsa den högt! Det kommer nämligen 

en sådan lugn och fridfull stämning över henne under läsningen, anförtror hon sina läsare, det 

är ”som sutte man kring brasan i ett stort och skumt herrgårdsrum och hörde någon berätta om 

en tid, som gått”. Berättaren får ”något av Selma Lagerlöfs klang i tonen” när han skildrar 

”lilla Dikens” poesifyllda barndom och recensenten erinrar sig då hur ”nöjena dansade 

långdans runt Lövens gamla sjö.” Recensionen, som har rubriken ”Ensamma fina, fattiga 

kvinnor”, är lång främst p.g.a. ett entusiastiskt och utförligt referat. Lidmans bok är skriven 

med kärlek, det går inte att ta miste på, försäkrar redaktör Wall, men ändå är det ingen 

”pjunkig bok eller ensidig skönmålning”. Tvärtom blandas högt och lågt, sublimt och löjligt. 

Här står också en kamp mellan ont och gott och även om det goda ”inte får sin lön på jorden 

så är det lika stort ändå.” Recensenten har egentligen inga reservationer när det gäller  

Lidmans roman, utom möjligen den att vissa meningar är litet ovigt tillskurna just för 

högläsning, men, tillfogar hon glatt: ”Vad gör väl det?”249  
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  Ett par beska lakonismer får avsluta recensionsgenomgången: Början är förträfflig, 

skriver tidningen Argus´anonyme anmälare. Slutet däremot är som en långt utdragen 

uppbyggelsebok och framstår som ”tämligen oläsbar för världsliga sinnen.”250 På nyårsafton 

1918 deklarerar Erik Lindorm i en notis på tre rader i skämttidskriften Naggen att ”det är synd 

att det skall vara ett slut på boken. Början är nämligen alldeles ypperlig.”251 

 En recension avviker i så hög grad till såväl format som innehåll att det kan vara 

motiverat att behandla den i ett separat avsnitt. Den är skriven av en f.d. klasskamrat till 

Lidman och är påfallande negativ. Recensenten är David Sprengel (1880 –1941). Recensionen 

ingår i en recensionstrilogi, publicerad i Social–Demokraten i december 1918. I den första och 

den sista av de tre delarna går Sprengel till våldsam attack mot Huset med de gamla fröknarna 

och dess författare.   

 

David Sprengels recension   

Kritiker, översättare och ryktbar skribent på sin tid, är Sprengel kanske numera bäst 

ihågkommen som Agnes von Krustenstjernas make och energiske supporter. Som bl.a. Olof 

Lagercrantz och Jan Stolpe framhållit var Sprengel synnerligen aktiv som hennes impressario, 

reklammakare, vårdare och, inte minst, som medförfattare till hennes böcker.252 Linder liknar 

paret vid ”en författarfirma.”253 I hustruns manuskript till de fyra sista von Pahlen–böckerna 

uppges Sprengels ändringar och tillägg utgöra uppåt en tiondel av hela texten. De satiriska 

och konkretiserande detaljerna i böckerna anses i huvudsak vara Sprengels verk. Under den 

s.k. Krusenstjernafejden 1935 uppträdde han kraftfullt till hustruns försvar med en stridsskrift 

där han angriper konservativa kritiker och vad han betraktar som reaktionär tidsanda. Hans 

fientliga, hänsynslöst stingande satir skaffade honom rader av fiender och gjorde honom 

isolerad och t.o.m. landsflyktig under ett antal år. I skolan hade han haft få kamrater och vid 

hans begravning, hustrun hade avlidit ett år tidigare, tilläts ingen mer än begravningsbyråns 

representanter närvara.254    

 Sprengel och Lidman hade varit klasskamrater på Norra Latinläroverket. I klassen över 

gick John Landquist och i klassen under Sigfrid Siwertz. Tillsammans hade Sprengel och 

Lidman fördjupat sig i lyrik av skalder som Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Laforgue och 

Swinburne. Linder menar att det var Sprengel som under gymnasiståren hade förlett Lidman 
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252 Lagercrantz 1980, s. 145, 151, 153.  Stolpe 2007, s. 51–58. 
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att anamma ”det fördärvade tidsmodet”, vars utmärkande drag var en dekadent och 

intelligensaristokratisk attityd gentemot en mindre begåvad omgivning. Umgänget fortsatte 

under Sprengels två uppsalaår med studier i litteraturhistoria för Henrik Schück.    

 Exceptionellt begåvad, tidigt utvecklad var Sprengel bl.a. en av de främsta översättare 

vi någonsin haft, enligt Lagercrantz, men samtidigt också ”en av de egendomligaste naturer 

som uppträtt i vår litteratur”.255 Endast mot den periodvis sinnessjuka hustrun var han 

obrottsligt lojal; mot hennes familj betedde han sig tarvligt. Infamiteter producerade han i 

mängd, ”hans förmåga till hat var enastående”, enligt Lagercrantz, som menar att själva hatet 

och förnedringen utövade en lockelse, ”det bitterljuva stynget i hjärtat av att kränka andra och 

sig själv. En djup perversitet.”256 Linder skräder inte heller orden i sin karaktäristik av 

Sprengel som ”en av de mest gallsprängda författare som uppträtt i svensk litteratur” med en 

reptilaktig elakhet som ett ursprungligt, närmast patologiskt drag. Där fanns något parasitärt i 

hans väsen, som gjorde honom förgrämd vid åsynen av kamraters framgångar.257  

  Tidigare vänner som haft framgång tålde han inte. Bland dem han förolämpade grovt 

var Siwertz, Hasse Z – och framför allt – Landquist.258 Lidman betraktade Sprengel ”som den 

onda maktens princip i sitt liv”.259 Att deras relation vid tiden för utgivningen av Huset med 

de gamla fröknarna var allt annat än kamratligt framgår med all tydlighet av Sprengels 

recenstriologi i Social–Demokraten.  

 I den första av tre långa recensioner - eller snarare essäer - under den gemensamma 

rubriken ”Tant– och kusinlitteratur”, publicerade i början av december 1918, begår Sprengel 

lustmord på tre nyutkomna böcker: Hedvig Svedenborgs Katarina II:s diadem. En bok om 

Ulveclouar och Riddercronor, Mathilda Mallings Marieholm och Munkeboda samt Lidmans 

Huset med de gamla fröknarna. Om genren skriver Sprengel: ”Den aristokratiska tant– och 

kusinlitteraturen är utmärkt litteratur för bokförläggarna […] de veta, att borgerliga läsare äro 

gränslöst begivna på att läsa om adliga tanter och kusiner, därför att det ger dem en kittlande 

förnimmelse av att själva vara släkt med dem: bourgeois–publiken är våldsamt aristokratiskt 

släktkär.” De bägge kvinnliga författarna avhandlas välvilligt men nedlåtande. Utöver dem 

har Sprengel identifierat ytterligare en ”författarinna” i tant– och kusingenren, nämligen Sven 

Lidman, som angrips med kränkande tillmälen. Lidman är dessutom den tantigaste av dem 

alla; hans roman tål inte ens att jämföras med de två andra författarinnornas: ”Hedvig 
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Svedenborgs och Mathilda Mallings nya böcker äro Sven Lidmans volym mycket överlägsna, 

redan därför att de äro hela och enhetliga.” Sprengel fortsätter att femininisera Lidman:   

 
Hon är ju för resten en han. Hon har ju till och med i alldeles eminent grad velat vara en han. Hon har ju under 
dessa världskrigets år presiderat för det tyskaktivistiska propagandaorganet ”Svensk Lösen”, som gjort anspråk 
på att omkring sig samla det som varit mest virilitet och hankön i detta viljeveka land. Det betyder inte mycket. 
Det betyder ingenting alls. Det betyder just representantskap för utpräglad kvinnlighet. ”Svensk Lösen” har just i 
högsta grad verkat äldre fruntimmer, som sökt kostymera om sig till fri ung man. 
 
Lidman var inte ensam om att drabbas av den sprengelska färlan. Författare som likt Lidman 

uttryckt sympatier för det gamla tyska riket fick också sin beskärda del: 

 
Våra skrivande tyskaktivister ha i grunden allesammans varit mostrar. En moster med hysteri och nervattacker 
och dåningar Per Hallström, en sjuklig och svår och mitt i gnatigheten pinsamt kokett gammal moster […] En 
frodig och kavat och manhaftig moster professor [Rudolf] Kjellén, […] som man inte gått förbi utan att skänka 
den respekt, som man är skyldig även härsken strömming […] En moster Henning von Melsted, som aldrig varit 
sig lik och alltid varit sig lik, […] en energiskt korsettsnörd åldrande moster, med övertygelser som varit 
lösbehag […]   
 

Men den värsta mostern av dem alla är Sven Lidman, han är ”en naiv liten fjolla till moster”, 

som till och med är ”född litet tantig” och värst av allt är att han nu tycks ha för avsikt att med 

Huset med de gamla fröknarna ”fortsätta sin förskräckliga Silfverstååhl–cykel.” Visserligen 

har boken blivit ”omåttligt berömd av den litterära kritiken på flera håll. Men det måste den ju 

bli, så måttliga anspråk som den litterära kritiken i Sverige för närvarande har på böcker”, 

fortsätter Sprengel.  

 Större delen av recensionen är en uppvisning i perfiditet, där kritikern hårddrar och 

övertolkar, särskilt gäller det tre av romanens paratexter. Trots ”pladdrig pratsjuka” har 

Lidman inte lyckats övertyga läsaren om att ”fröknarna” är vare sig är tysta, helgon eller 

hjältar och vad ”stolta traditioners vårdande” beträffar, så lämnas läsaren i total okunnighet 

om vari dessa traditioner skulle bestå. Så långt den första recensionen i Social–

Demokraten.260  

 Också i den andra, något kortare, recensionen med rubriken ”Tant- och kusinlitteratur” 

får Lidman ett rapp av den sprengelska piskan, men recensionen ägnas i övrigt Svedenborgs 

och Mallings nyutkomna romaner.261  I den tredje och sista artikeln i raden publicerad 

ytterligare någon vecka senare återkommer Sprengel med förnyat angrepp på Lidman och 

hans roman. Många och långa citat ur romanen, ofta ackompanjerade av ironiska 

kommentarer och illvilliga tolkningar, tar upp stor del av utrymmet. Vissa passager finner 
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Sprengel så komiska att kommentarer är överflödiga varför han nöjer sig med att referera 

dem. 

 I slutet på förra och i början av detta sekel representerades ”aristokratismen” i svensk 

dikt av Heidenstam och Levertin, skriver Sprengel. Nu, vid världskrigets slut, är det Birger 

Mörner, Waldemar Swahn, Mari Mihi – och så Sven Lidman: ”Det dåliga i Lidmans 

halvaristokratiska släktkrönikor är det dåligt litterära.” Däremot uppskattar han de intryck 

som Lidman aningslöst förmedlar från kretsar, ”som han funnit det så njutningsfullt att gnida 

sig mot.” Det är kretsar där man t.o.m. föraktar ”den där bankdirektör Wallenberg, […] 

pantlånaren”, som har fräckheten att försöka tränga sig in i societeten.   

 Det Lidman vill med sin bok är att ge en övertygande framställning av ”helgon och 

hjältar”. Men tvärtemot det han vill formar sig boken till ett ”kulturdokument och bidrag till 

tids– och klassbelysning.” Ur ”fröknarnas” pratsjuka munnar flödar nämligen ”en sarkastisk 

fientlighet mot det nya svenska livets omvärld och verkligheter.” Dessa änkor efter 

ämbetsmän och hovmän ser instinktivt ner på folket och dess liv med ett ”oändligt, outrotligt 

förakt för underklassen”. Det handlar, hävdar Sprengel, om en kulturperiod som genererat ”en 

miljö av idioti, slentrian, stupid rutin, fjollig högfärd och utbredd korruption.”    

 Den ”tantaktighet och narraktighet”, som präglar boken utmärker också Lidmans ”än 

patetiskt uppstyltade, än humoristiskt småmysande stil”. De ”kvasireligiösa inspelande 

humoristiska elementen utgöra [för övrigt] ett fullkomligt plagierande av L. Nordströms 

’Jobbarfamiljen Gobsman’ ”, en utmärkt illustration till ”den stöldepidemi, som den stora 

rövaraktivismens allmänna demoralisation har medfört.”  

 Till sist känner recensenten att han är skyldig sina läsare en ursäkt för att han så 

utförligt har sysselsatt sig med ”ditt och datt” i Sven Lidmans nya bok. Hans ursäkt är att den 

så ”vältaligt ådagalägger vad som för svensk litteratur anno 1918 är ’stolta traditioner’.”262   

 

 
Lidman om presskritiken  

Den här gången tycks Lidmans intresse för tidningsrecensionerna vara mer förstrött och 

sporadiskt. Recensionerna av Huset med de gamla fröknarna är något färre än Stensborg–

recensionerna och har inte samlats i klippböcker som vid romandebuten åtta år tidigare. 

Dagbokskommentarerna till recensionerna är färre och kortare 1918 än 1910. Vid nio 

tillfällen under perioden 5 augusti – 23 december 1918 skriver han i dagboken om Huset med 
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de gamla fröknarna, men bara fyra noteringar behandlar recensionerna; de första fem gäller 

förhistorien:  

  
” [---] På hösten 1914 ute hos Mamma på Blockhusudden började jag Huset med de gamla fröknarne – som jag 
aldrig gjorde färdig [---]”263 
 
” [---] Jag har idag lämnat de första 11 kapitlen af Huset med de gamla fröknarne hos Bonniers och därvid talat 
med Tor om honorar. De ha höjt honoraren från 50 till 60 kr pr ark och tusen –  hvilket betyder detsamma som 
om jag före världskriget skulle haft 20 kr pr. Ett honorar så lågt [högt?] som 25 % afslog Tor direkt – utan vidare 
spisning. Jag undrar hur min bok kan verka på honom. [---].”264 
”Natten till idag afslutade jag ”Huset med de gamla fröknarne” 
Det är ett offer på Ditt altare, min Herre och Frälsare. 
På dagen 29 veckor sedan måndagen den 27 Januari då jag tog upp den.”265 
 
” [---] Jag har idag fått de första färdiga exemplaren af Huset med de gamla fröknarne. Fredagen kommer den ut 
i  Sthlm. Jag känner mig endast tom, trött och ”overklig”. Boken kommer väl att dö i stillhet. 
Men äfven däri skall min Herres vilja ske. [---]”266 
 
” [---] Min bok kom ut idag. Den går väl spårlöst förbi i revolutionen.  
Jag ler och lämnar politiken åt sitt öde. [---]”267 
  

Den första recensionen publicerades, som nämnts, i Aftonbladet drygt två veckor efter 

utgivningen med ett innehåll som tycks ha gjort Lidman besviken: 

 
Idag den första recentionen af en hr Ragnar Sjöberg i Aftonbladet –  ett slappt, tomt, innehållslöst sladder som 
kom mig att vilja kräkas –  innerst inne hos recensenten en rädsla att blamera sig i någondera riktningen, beröm 
eller klander. Något verkligt vidrigt, som satte mina tankar och känslor i rörelse: I detta tecken kommer kanske 
recensionerna att gå? Till den grad måste jag förödmjukas därför att jag glömt det boken är skrifen ad maiorem  
Dei gloriam och ej till min gloire och glädje! Har jag ej rätt att hoppas framgång och därmed –  inkomster på 
min bok? Jag läste sedan ett par genomusla, tomma och oäkta noveller i Siwertz nya bok, som åter väckte 
kräkningsbehofvet –  samtidigt som jag tänkte att detta bleka, falska, lifstomma joller beundras och 
berömmes.268 
 
Därefter följer tre korta dagboksanteckningar kring boken med ungefär en veckas mellanrum. 

Den sista är daterad den 15 december och avslutar dagboken år 1918: 

  
” [---] Som denna vecka började har den fortsatt och slutat: fjärran från Gud –  fylld af onödig sorg, onödigt 
grubbel rörande min bok. Efter ett par klena recensioner –  inga privata bref af erkänsla –  ingen ny upplaga –  
ja ej ens (flera ?) af den första. [---].”269 
 
 ”När jag idag tittade upp på förlaget meddelade Karl– Otto att min bok trots recentionerna skulle gå ut i ett nytt 
tusen. ’För den har då inte fått de recentioner den den förtjänar.’ Ack ja, i tysthet för sig själf drömde Sven  
Lidman en gång om många nya tusen.”270 

                                                 
263 Dagboken 13.6.1915. 
264 Slutet blev att Lidman fick 20 % i royalty i stället för gängse 16 2/3 %. Bonnier 1973, s. 120–121.   
265 Dagboken 19.8.1918. 
266 Dagboken 29.10.1918. 
267 Dagboken 1.11.1918. 
268 Dagboken 17.11.1918. 
269 Dagboken 23.11.1918. 
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”Jag har älskat min bok mer än min Herre och jag har fått mitt straff. [---]  
Intet af hvad jag hemligen hoppats med denna bok har jag fått. Intet.”271 
    

   * 
 

När Huset med de gamla fröknarna kom ut hade Lidman hunnit bli såväl bekant som beryktad 

och bespottad. Recensenterna var av allt att döma klara med sin uppfattning om författaren 

redan innan de tog sig an romanen. Efter publiceringen av diktsamlingarna och 

Silfverstååhlsviten var han en etablerad författare. Chefredaktörskapet för Svensk lösen hade 

förskaffat honom politiska motståndare i mängd och åtskilliga betraktade hans religiösa 

”svärmeri” med illa dolt förakt. Också denna gång stod de mest genomarbetade och samtidigt 

mest kritiska recensionerna att läsa i storstadstidningarna medan kollegorna i landsorten som 

regel var mindre analyserande och samtidigt mer välvilligt stämda. 

 När ambivalens, mer eller mindre explicit, framträder i anmälningarna kan den ha 

influerats av förhärskande uppfattningar om Lidmans person och inte minst av hans tidigare 

litterära verk; också denna gång kastade författargestalten en skugga över verket. 

Spänningarna i brytningspunkten mellan författarens fromma föresatser och konstnärliga 

ambitioner försatte kritikerna i en brydsam situation. Med undantag för Sprengels angrepp var 

recensionerna långt ifrån så ofördelaktiga som Lidman vill göra gällande. Mottagandet var 

snarare välvilligt, särskilt i beaktande av att många stod främmande för den flödande religiösa 

retoriken i romanens andra del. Välvilligt var dock inte gott nog för Lidman.   

 Ahnlund hävdar  att ”den kristna ståndpunkten hade givit diktaren en djärvhet som 

gjorde honom obekymrad om en världslig kritiks meningar om boken”.272 Men alldeles 

oberörd var han inte som framgår av dagboksnoteringarna. Lidman hade väntat sig mer av 

”erkänsla”, upplagor på ”många nya tusen” och ”inkomster på min bok”, skriver han. Det är 

förväntningar som stämmer väl med vad Hancher kallar finala intentioner: “an intention to 

cause an effect of one sort or another […] for that work to earn him a great deal of money, or 

to bring him fame.”273  

 Vad upplagor och inkomster från Huset med de gamla fröknarna beträffar skulle 

förväntningarna komma att infrias längre fram, men vid det laget hade Lidman fått andra och 

mer vittsyftande intressen än framgång som romanförfattare. Nu var han besviken på sig själv 

och vad han uppfattade som felaktigt fokus: “Jag har älskat min bok mer än min Herre.”  
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Recensionsanalys    Yttre svårigheter får dock inte ges all skuld till 
    kritiken är så blekfet. Verkar den snöpt, så 
    beror det på att den är snöpt. Den har snöpt sig 
    själv. […] Kritikens nerv är idédebatt. Nutidens 
    kritiker har klippt av den strängen. Sen sitter de 
    och daltar med formproblem.274  
 
 

Under de nära nio år som förflutit mellan utgivningen av Stensborg och Huset med de gamla 

fröknarna hade mycket hänt. Ett världskrig hade rasat och slutat i en bräcklig fred. Finland, 

länge hotat, hade framgångsrikt försvarat sin självständighet. I Sverige hade konservativa och 

liberala regeringar växlat, kungamakten stärkts av bondetåget och socialdemokratin för första 

gången tagit plats i en (borgerlig) regering. En stor författningsreform som skulle ge allmän 

rösträtt var omedelbart förestående. I det mesta hade Lidman varit engagerad på ett eller annat 

sätt. Dessutom hade han hunnit etablera sig som romanförfattare med ytterligare fyra mer 

eller mindre kontroversiella romaner om ätten Silfverstååhl. Äktenskapet med Karin Thiel 

hade upplösts och han hade mött den kvinna som skulle bli hans hustru för resten av livet. 

Efter sin djupgående religiösa upplevelse framträdde han från och med mars 1918 som 

bekännande kristen med katolska förtecken. Chefredaktörskapet för Svensk Lösen hade 

förskaffat honom fiender i både politiska och intellektuella kretsar.  

 Kritikerna i pressen år 1918 var andra och av en annan sort än de som mötte Stensborg. 

Kända kritiker och författare, i flera fall Lidmans vänner eller åtminstone bekanta, hade 

efterträtts av mindre namnkunniga och ofta anonyma recensenter. Det litterära fältet i Sverige 

utgjordes vid 1910-talets början av ett begränsat antal personer bland vilka gruppen hel- och 

deltidsrecensenter var ännu mindre. Lidman var en dåtida ’kändis’. Att recensenterna var 

förtrogna med hans tidigare diktning framgår mer eller mindre explicit av flertalet 

recensioner. Skuggor och dagrar som omgav såväl författaren som hans tidigare produktion 

influerade kritikernas läsning, men detta är ingalunda unikt för Lidman. Gunnar Hansson 

refererar i Dikten och läsaren till studier av läsvanor som utförts av den engelske forskaren 

M. Sherif som undersökt vad förhandsinställningen till författare betyder för värderingen av 

litterära verk. Föga överraskande fann Sherif att ”attityden till en författare fungerar som 

referenspunkt vid värderingen av en text, som tillskrivs honom.”275 Recensenternas 

benägenhet att knyta an till författares tidigare diktning innebär, med ett ofta citerat uttryck av 

Tomas Forser, att ”[d]et är minst två böcker på bordet när ett verk behandlas – eller […] 
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[snarare] en bok och den förras eftermäle”. I och för sig finner han inget beklagansvärt i detta. 

En recensent varken kan eller bör försöka undvika att väga in kvardröjande uppfattningar om 

en författares tidigare diktning. Forser hävdar tvärtom att ”kritiker som saknar förförståelse 

[min kursiv.] egentligen inte kan fullgöra sitt uppdrag.”276 När det gällde Stensborg fungerade 

Lidmans lyrik som klangbotten i nästan varje recension. Jämförelser gjordes med samtida 

författare som lyrikerna Gripenberg och Levertin och prosaförfattare som Hj. Bergman,  

Lagerlöf och Ossian-Nilsson. Vad beträffar Huset med de gamla fröknarna blev främst 

Silfverstååhlsviten jämförelseobjekt. Bland författarkollegor associeras också till Selma 

Lagerlöf och hennes ”sagoton”.277 Sprengel anställde jämförelse mellan Lidmans roman och 

Hedvig Svedenborgs och Mathilda Mallings samtidigt utgivna romaner, en jämförelse som 

knappast var avsedd som smicker. Sprengel införlivade dessutom Per Hallström liksom 

Henning von Melsted med Lidmans, i Sprengels ögon, dubiösa sällskap.  

 Flertalet recensenter gav Lidmans romaner ett positivt mottagande, men inte alltid 

reservationslöst. Någon närläsning i nykritisk anda med den innebörd som begreppet senare 

fick är det av naturliga skäl inte fråga om. Nykritiken, som gjorde sig gällande först efter 

andra världskriget, premierade djupdykningar i diktverken tagna som fristående konstverk, 

isolerade från författaren och hennes eller hans miljö. Dagspressens recensenter och läsare på 

1910-talet var inställda på information om boknyheter, inte på textanalys. Recensionerna av  

Lidmans bägge romaner utgör näraliggande exempel på det som Forser kallar 

”typrecensionen” vid 1900-talets början: Recensionerna presenterar författare och 

författarskap, ägnar stort utrymme åt att relatera diktverkets berättelse, avger tydliga 

omdömen, förmedlar iakttagelser av den litterära tekniken och värderar diktverkets etiska och 

livsåskådningsmässiga halt. Stort avseende fästs vid psykologisk trovärdighet och realistisk 

efterbildning.278 I fallet Stensborg ägnades händelseutvecklingen betydande utrymme, medan 

innehållsreferaten av Huset med de gamla fröknarna var betydligt kortare, vilket i sin tur kan 

förklaras med det odramatiska händelseförloppet.  

 För den som i nykritisk anda strävar efter att hålla liv och verk åtskilda i ett 

författarskap är det inte alldeles enkelt i fallet Lidman. En svårighet, det gäller i synnerhet de 

bägge romanerna i min undersökning, är att författargestalten ibland skymde verket; han 

framstår med ett engelskt uttryck som larger than life. Romanerna har sällan bedömts enbart 

på egna meriter. Lidmans färgstarka personlighet och brokiga liv influerar mycket av det som 

skrivits om hans författarskap. Å andra sidan främjade den uppmärksamhet som 
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privatpersonen Lidman tilldrog sig sannolikt också intresset för hans diktning; ryktbarheten 

bidrog således till att stärka ’varumärket’.        

  Lars Wolf konstaterar i sin studie Att möta sin domare att det inte finns någon given 

modell för jämförelse och analys av värderingar i litterära texter. För sin studie av kritiken 

som mötte Gösta Berlings saga väljer han att tillämpa vad han kallar ”fyra aspekter, välkända 

från elementära analyssammanhang”:  

 A. Komposition 
 B. Språk och stil 
 C. Personskildring 
 D. Miljöbeskrivning279 
 
På recensionerna av Lidmans två romaner ämnar jag applicera en modifierad variant av Wolfs 

”fyra aspekter”. Min modell skiljer sig från Wolfs genom annan benämning och vidgad 

innebörd av punkten C, ”Personskildring”, och vidgad innebörd av punkten D., 

”Miljöskildring”. Motiveringen är följande: 

 Det ’realistiska’ 1910-talets kritiker tog för givet att en roman skulle vara förankrad i 

’verkligheten’ som de uppfattade den. I den betydelsen var realism ett honnörsord och en 

förutsättning för att berättelsen skulle uppfattas som trovärdig och seriös. Wolf bekräftar i sin 

studie att verklighetsförankring och sanningshalt varit huvudkriterier vid bedömning av konst 

allt sedan början av 1890-talet.280 Detsamma gällde för recensenternas bedömning av 

Lidmans bägge romaner. Deras kriterier gällde trovärdigheten i protagonisternas inre 

utveckling, i deras yttre handlingar och sambandet däremellan samt trovärdigheten i 

detaljbeskrivningar av närmiljön. Miljöskildringarna i Lidmans romaner kommenteras, om än 

kortfattat, av några recensenter. Oftare är det trovärdigheten i miljöbeskrivningarna som 

prövas, d.v.s. hur väl dessa överensstämde med den ’verklighet’ som recensenterna var 

förtrogna med.  

 Lidmans i vid mening ideologiska hållning (politisk, moralisk och religiös) har däremot 

animerat kritikerna till ställningstaganden för och emot, och utgör därför en separat ”aspekt” i 

min analys.   

 De fyra – modifierade – kriterier som jag kommer att tillämpa i recensionsanalysen blir 

därmed följande: 

  A. Komposition 
   B. Språk och stil 
   C. Trovärdighet  
   D. Idéinnehåll 
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Något givet sätt att gruppera recensioner finns inte konstaterar Wolf. Exempelvis var 

vänstertidningarna för få och partipolitiken för outvecklad vid den här tiden för att en 

uppdelning efter politisk färg skall te sig meningsfull. En genomgående skillnad är däremot 

att recensionerna i landsortstidningar som regel är kortare än i storstadstidningar och 

tidskrifter. En annan skillnad är att yrkeskritiker och författare dominerar bland 

storstadstidningarnas recensenter medan landsortskritikerna oftare har recensentuppgiften 

som bisyssla.281 Till Wolfs konstateranden kan läggas att anonyma recensioner är vanligare i 

landsorts- än i storstadspressen i mitt material.  

 För analysen av presskritiken har jag valt att, utan inbördes rangordning, dela in 

dagstidningarna i storstadstidningar (Stockholm, Göteborg, Malmö) och landsortstidningar; 

tidskriftsrecensioner refereras under separat rubrik. I fallet Stensborg bildar dessutom 

nordiska tidningar en egen grupp.  

 

A. Komposition 

Bristerna i själva romanbygget är ett återkommande tema i recensionerna, d.v.s. det som 

kritikerna kallade kompositionen eller, med ett modernare uttryck, den narrativa strukturen. 

Att händelserna skulle avlösa varandra i kronologisk ordning togs för givet, men det var inte 

gott nog. Händelseförloppet i Stensborg ansågs alltför episodiskt och inslagen för abrupta 

med brister i inre logik. Den f.d. lyrikern hade blottat oförmåga att smälta samman fristående 

moduler och löst infogade tablåer till en sammanhängande berättelse. Som det nu är lämnas 

läsaren inte sällan ensam och övergiven i ”gliporna” mellan textens plötsliga förskjutningar i 

tid och rum, ansågs det.  

 Sammanbindande övergångar mellan olika episoder efterlystes också när det gällde 

Huset med de gamla  fröknarna. Vissa ville inte ens kännas vid att det rörde sig om en roman 

i egentlig mening, utan snarare en serie interiörer och episoder. Som vi har sett återkommer 

epitet som ”löst komponerad” och ”valhändt inarbetade anekdoter”. Några pekade på 

kluvenheten i författarens hållning: Å ena sidan den tendensfria och godmodigt humoristiska 

fabuleringsglädjen och personkaraktäristiken i den första delen, å andra sidan den 

moraliserande och religiösa förkunnelsen i den andra. Att romanen egentligen var två, eller 

åtminstone bestod av två innehållsmässigt disparata delar uppmärksammade de flesta.  Ingen 
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recensent tycks dock ha varit medveten om eller fäst avseende vid omständigheten att 

romanen påbörjats före och avslutats efter Lidmans omvändelse.    

 Att romanen framstår som en blandning av skönlitteratur och uppbyggelseskrift var 

förvirrande  för somliga, men inte för alla. Vissa satte tvärtom särskilt stort värde på den sista 

delens ”innerligt religiösa inslag”. Sverker Ek i ansedda Ord och Bild var dock tämligen 

ensam om att se den lösa kompositionen som romanens särskilda styrka.  

 

B. Språk och stil      

Språk och litterär stil i de bägge romanerna fick i allmänhet välvilliga omdömen även om 

’transportsträckor’ i form av monotona och bleka textavsnitt sågs som störande inslag. Någon 

knorrade över kraftuttryck och någon annan över Lidmans otidsenliga stavning, eftersom han 

framhärdade med att bruka pluraländelser på verben i strid mot 1906-års stavningsreform. 

Men prosan var, härom var de flesta anmälare ense, enkel och avskalad med ett rakt tilltal i 

bjärt kontrast till den svulstiga ungdomslyrik som varit utmärkande för Lidman.  Han 

uppfattades inte längre som symbolist eller allegorisk diktare, utan ansågs uttrycka precis det 

som stod att läsa och inget annat. Sådant uppskattades på vissa håll, men ändå gick 

meningarna isär. Själv hävdar Lidman att stilen, enkel som den är med brist på litterära 

utsmyckningar, varken berodde på oförmåga eller tillfälligheter. Istället var romanen ”ett 

allvarligt menat försök att ”skildra människor utan lyriska glosor och litterär 

stämningsgrannlåt”, som han skriver i brev till Karl Otto Bonnier.282 

 År 1910 stördes vissa av Lidmans realistiska och indiskreta ordval i Stensborg. I Huset 

med de gamla fröknarna ansåg många predikomanéren i romanens senare del vara såväl 

onödigt påträngande som långrandiga. De negativt inställda stördes, liksom i fallet Stensborg, 

av upprepningar, pleonasmer och ”på stället marsch–svada”.283 Huset med de gamla 

fröknarna saknar egentlig handling, ansågs det, och det lilla som berättas framställs 

mångordigt och salvelsefullt. Lidman har tidigare visat att han kan bättre än så, menade man 

och erinrade om den nakna stilen i Stensborg, utan överflödig utsmyckning, påminnande om 

Hjalmar Söderbergs avskalade journalistprosa. Någon förnam tvärtom en innerlig Selma 

Lagerlöfsk ”sagoton” i berättelsen. Andra åter betecknar Lidmans prosastil som ”spänstig och 

rörlig”, ”laddad med energi”, och han harangeras för sin flytande närmast journalistisk prosa 

och därtill ”en associativ fantasia.” – Meningarna var som synes delade.  
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C. Trovärdighet    

Trovärdigheten i de yttre och inre förloppen ifrågasattes allmänt i recensionerna av Stensborg, 

men utgjorde inte något problem för recensenterna av Huset med de gamla fröknarna. 

Invändningar i fråga om Stensborg gällde inte så mycket detaljbeskrivningarna, där sådana 

förekom. Tvärtom fick Lidman lovord av någon för ”en rikedom på karaktäristiska detaljer”. I 

stället var det själva händelseförloppet, som flertalet recensenter iakttog med betydande 

skepsis. Johan Silfverstååhls plötsliga metamorfoser, från introvert, jordbunden och 

handlingsförlamad ädling, via rollen som förslagen bedragare och internationell äventyrare, 

till ödmjuk botgörare och slutligen till enkel arrendator med frid i sinnet, ansågs inte 

trovärdiga. De tvära kasten i protagonistens sinnestillstånd gav ett tafatt och schematiskt 

intryck på kritikerna, som efterlyste mer konsistenta förklaringar till de överraskande 

pendlingarna mellan förtvivlan och framtidstro. Lidman har här, menade man, trampat över 

gränsen mellan fantasi (i sig själv en dubiös företeelse) och fantastik.   

  Misstron tycks ha sin grund i uppfattningen att berättelsen, med Bööks ord, upplevdes 

sakna ”det genomlevdas märg”. Just bristen på autenticitet, i meningen av författaren 

självupplevt, eller rimligt inom recensenternas referensramar, ansågs av flera vara en av 

bokens mest framträdande svagheter och romanen betecknades av någon som alltför 

”romanartad”. – Utrymmet för dikt och fiktion var snävare för ett sekel sedan. 

 Det ansågs allmänt att Lidmans förmåga att skapa trovärdiga romanfigurer hade 

förbättrats avsevärt mellan debuten med Stensborg och tillkomsten av Huset med de gamla 

fröknarna. Varken rimligheten i personskildringarna eller de yttre händelseförloppen 

ifrågasattes av någon (inte ens av Sprengel). De humoristiskt tecknade rumsinteriörerna och 

de – med nutida ögon – övertydliga karaktärsteckningarna i romanens inledning verkade fullt 

rimliga på recensenterna. Realistiska och trovärdiga tedde sig också beskrivningarna av 

modernitet och andra ’avarter’. Bland kritiker som för resonemang kring sambandet författare 

– verk tycks enighet råda: Författaren anses ömsom ta gestalt i romanens religiösa 

huvudperson, Euridike Berg, ömsom i birollsinnehavarens, den unge Sten Almgren, skepnad.  
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D. Idéinnehåll   

Om Sven Lidmans ideologiska hemvist rådde knappast någon tvekan. Hans Nietzsche-

inspirerade übermensch–attityd, patriotism, bördsfixering, pliktmoral, historievurm, ingiftet i 

den förmögna Stockholmsfamiljen Thiel och de feodala tendenserna i Stensborg och Huset 

med de gamla fröknarna stred mot modernitet och progressiv samhällssyn.  Med nutida 

synsätt, och därmed definitionsmässigt anakronistiskt, ter det sig märkligt att ingen fann 

anledning att kommentera Lidmans resonemang kring nationalkaraktärer i Stensborg. Den 

judiska miljön i och omkring familjen Herner, som tecknas med en ömtålig blandning av 

sympati och avståndstagande, tycks inte ha varit problematisk för den samtida kritiken. 

Lidmans förkärlek för anor och traditioner irriterade eller uppskattades beroende på 

recensentens ideologiska hemvist. 

 I recensionerna av Stensborg förekommer ideologiskt betingade angrepp eller 

reservationer ytterst marginellt. Inte ens skribenterna i den socialdemokratiska och 

vänsterliberala pressen tycks ha haft problem med att göra åtskillnad mellan författaren och 

hans politiska hållning å ena sidan och hans litterära verk å den andra. Visserligen hyser 

studentkamraten Hedén vissa dubier när det gäller uppriktigheten i Lidmans demonstrerade 

sociala engagemang, men för övrigt betraktar han Stensborg som en harmlös och ”ofarlig” 

moralitet, vilket i sammanhanget antagligen skall tolkas positivt. Hos några recensenter var 

synen kluven inför moralen i Stensborg. Å ena sidan var sådant som växelförfalskningen, 

sveket mot förfäderna och utsvävningarna i Monte Carlo, att anse som djupt omoraliska, å 

andra sidan var själva syftet hedervärt och belåtenhet uttrycktes med romanslutet där Johan 

ödmjukade sig och tog sitt straff. Mest intensivt diskuteras frågor om realism och psykologisk 

trovärdighet i Stensborg. Men romanens idé, dess centrala tanke, diskuterades sällan. 

Knappast någon tar upp till diskussion värderingar som den gammaldags pliktmoral som 

genomsyrar romanen eller existentiella frågor av typen skuld och försoning. Annorlunda 

förhöll det sig när Huset med de gamla fröknarna kom ut. Kritiken hade då bytt fokus: 

Idéinnehållet hade blivit mer intressant. Allt som var känt om ’dramat Sven Lidman’, i 

privatliv och offentlighet, bildade fond. Paratexterna i romanens inledning förbereder nogsamt 

läsaren på det budskap som romanen var ämnad att förmedla. Den bärande idén, att  

kristendom värd namnet bör vara något som praktiseras i vardagen och att enkla och svaga 

människor kan utgöra viktiga redskap i det godas tjänst, att de kan vara ”Helgon och hjältar”, 

mötte ingen opposition. Men särskilt vänstertidningarnas recensenter ansåg att blandningen av 

skönlitterär text och religiös förkunnelse var ovärdig en författare med litterära pretentioner. 
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Bland klippen finns bara två recensioner med en tydlig politisk tendens: recensionerna i de 

bägge vänstertidningarna Ny Tid och Social–Demokraten. Även med bortseende från direkta  

personangrepp, så riktade Sprengel såväl öppen som förstucken kritik mot såväl Lidmans 

redaktörskap för Svensk Lösen som att han framträtt som talesman för det som kom att kallas 

1914-års idéer. För recensenten i socialdemokratiska Ny Tid framstod Lidman lika misslyckad 

i sin politiska hållning som romanen i den litterära. Rent politiskt har Lidman visat sig vara en 

”medeltidsman”. Samma tidningars recensenter stördes också av vad man uppfattade som 

inslag av förakt för de lägre samhällsklasserna, verklighetsflykt, utvecklingsfientlighet och 

religiös propaganda. 

 I likhet med Stensborgs recensenter ironiserade en del kritiker av Huset med de gamla 

fröknarna över nostalgi och veneration för börd och titlar, men det gällde inte alla. Ju längre 

åt höger på den politiska skalan en tidning befann sig, desto mer uppskattande uttryckte sig  

recensenterna om såväl romanens idéinnehåll som dess litterära kvaliteter. Den enda 

borgerliga tidning som tangerar dagspolitiken är liberala Dagens Nyheter med konstaterandet 

att med Lidman har den siste i aktivistkretsen kring Svensk Lösen återgått till litteraturen. 

Moralen, manifesterad i de kvinnliga hjältarnas uppoffringar för gossen Almgren, symbolen 

för den framtid de inte själva skulle få uppleva, tycks höjd över all kritik bland borgerliga 

recensenter. 

 
 
Sammanfattning 
 

Gemensamt för flertalet anmälningar är att stort utrymme ägnas åt referat av själva 

handlingen. Det var således fråga om värderande presentationer, eller det Lars Wolf kallar 

”orienterande kritik”, d.v.s. den sort som i första hand presenterar verket och lyfter fram den 

eventuella egenarten.284 Avsikten med de många gånger utförliga referaten får antas vara att 

recensenterna såg som sin primära uppgift att förmedla läsvärda nyheter. Att recensionerna 

som regel var placerade på nyhetsplats förstärker intrycket att recensenternas uppdrag var att 

informera om nyutkomna böcker snarare än att bidra med tolkning eller ge perspektiv. 

 Meningarna om romanerna var delade bland kritikerna. På praktiskt taget varje punkt 

fanns bestämda åsikter för och emot såväl form som innehåll. Några gemensamma 

uppfattningar kan dock urskiljas. Flertalet identifierade romankompositionen som den svaga 

punkten i bägge romanerna. Kronologin ansågs bristfällig och händelserna i allmänhet för löst 

                                                 
284 Wolf 2000, s. 66. 
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sammanfogade för att bilda en sammanhängande berättelse. Händelseförloppet i Stensborg 

ansågs för snabbt och flyktigt medan det tycktes trögt och ibland t.o.m. helt stillastående i 

Huset med de gamla fröknarna. Utvikningar, mångordighet och upprepningar störde, drag 

som långt senare skulle känneteckna – och uppskattas – i Lidmans homiletik. Stilen 

betecknades som enkel och avskalad med ett rakt tilltal utan utsmyckningar, vilket 

uppskattades av de flesta. Realismen i ordval och vissa episoder i Stensborg störde en del 

känsliga sinnen medan de religiösa orationerna i Huset med de gamla fröknarna verkade 

irriterande på flertalet. 

 Många uttryckte dubier gällande trovärdigheten hos Stensborg. Interiörer och 

detaljbeskrivningar fick visserligen godkänt, men händelseutvecklingen betraktades med 

misstro. Johans personlighetsutveckling var helt enkelt inte tillfredsställande belyst, menade 

man, och stördes av att det inre förloppet tycktes vara i otakt med den yttre handlingen.  

Lidman hade bara hittat på, det han berättade hade varken han eller någon man kände 

någonsin upplevt. Komna till Huset med de gamla fröknarna hade recensenterna inte längre 

något att invända vare sig mot yttre eller inre händelseförlopp. Lidman var nu kapabel att 

beskriva den mänskliga karaktären med både trovärdighet och humor, ansågs det. Författarens 

person kunde rent av anas i vissa av romanfigurerna och att han gisslade en del avarter i 

samtidskontexten ansågs förtjänstfullt.  

 Idémässigt stämplades Lidman som konservativ med romantiska föreställningar om 

manlighet, börd och militära dygder. Moralen i Stensborg sågs på sina håll som dubiös, 

medan de religiösa utgjutelserna i Huset med de gamla fröknarna ansågs onödiga och 

påfrestande. Men även om de ideologiska och religiösa tendenserna i romanerna mötte 

motstånd hos flera, så fanns det också förespråkare – allt efter kritikernas egna värderingar. 
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III. Från dagskritik till  Kritiken, detta amorfa fenomen där

 litteraturhistoria recensenter influeras av allt från stundens 
  inspiration och humöret för 
  dagen till meningsfränders och menings-
  motståndares hållningar, tidsanda, 
  ekonomiska och materiella 
  förhållanden.285  

 
 
Litteraturkritiken beskriver, tolkar, klassificerar och värderar litterära verk och ibland hela 

författarskap. Den som tolkar händelser i sin samtid är utsatt för en ständig ström av 

influenser, intrycken ackumuleras dag för dag, det finns inte tid att sovra, proportionerna är 

ofta förvridna och skogen blir svår att urskilja för alla uppdykande träd. Inte desto mindre 

äger dagskritiken och recensenterna tolkningsföreträde och är de första som klassificerar och 

värderar litterära verk. Därmed utövar dagskritiken ett betydande inflytande över verkens 

vidare öden på bokmarknaden och i litteraturhistorien.   

 Översiktsverkens författare, som regel forskare och lärare inom litteraturvetenskap, är 

inflytelserika aktörer i efterbearbetningen av litterära texter och medverkar till deras 

inplacering i eller utmönstring ur nationens litterära minne. Något går alltid förlorat på vägen. 

De litteraturhistoriska översiktsverken, eller handböckerna, spelar t.ex. en central roll när det 

gäller att sortera författarskap i ’betydande’ och ’obetydliga’, men också i konstruktionen av 

litteraturhistoriska perioder och genrer.286  Många av dem som skriver litteraturhistoria har 

själva varit verksamma som kritiker och deras bidrag till översiktsverken utgör ofta återbruk 

av egna och andras recensioner där samlingar av pressklipp inte sällan får tjäna som 

underlag.287 I Lidmans fall är det ont om recensenter som haft möjlighet att återanvända eget 

recensionsmaterial. Fredrik Böök är en möjlig återbrukare, Oscar Wieselgren en annan. Men 

den ende av Lidmans kritiker som återkom med ett Lidmanavsnitt i ett litteraturhistoriskt 

översiktsverk är den finlandssvenske litteraturprofessorn Gunnar Castrén.   

 När en ny generation tar över från den föregående och drar egna slutsatser blir samtidshändelser 

till historia. Det innebär inte alltid omvärdering eller distansering, men perspektiv och betraktelsesätt 

förändras och, för att citera Forser, ”[d]et är till stor del när kritiken faller ner i litteraturhistorien som 

vi börjar förstå, uppfatta och avgränsa en periods litteratur.”288 De litteraturhistoriska handböckerna är 

en genre, som lutar sig tungt mot sina föregångare, vilket bl.a. Anna Williams visat. Urvalet av 

                                                 
285 Michel Ekman, SvD 23.4.2009.  
286 Nordlund 2005, s. 283. 
287 Svedjedal 1998, s. 59. 
288 Forser 2002, s. 138. 
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medarbetare i översiktsverken görs bland samtidens mer bemärkta litteraturvetenskapliga 

auktoriteter.289 På grund av sin position i det litterära fältet blir översiktsverkens medarbetare 

inflytelserika litterära smakdomare. Genom sina pedagogiska ambitioner får de också stort inflytande 

över litteraturundervisning och kanonbildning. 

 Litteraturhistorisk tradition bygger på den forskning som redan gjorts kring 

författarskapen, hävdar Williams.290 Men, som framgår av forskningsöversikten, har Lidmans 

romaner bara lockat ett fåtal forskare till mer ingående studier. Det är därför inte ägnat att 

förvåna när det visar sig att värderingen av Lidman som författare och den litterära 

klassificeringen av hans romaner i genrer och perioder inte har undergått någon drastisk 

förändring under de gångna hundra åren. När detta skrives har ännu ingen  

litteraturvetenskaplig avhandling om Lidmans författarskap lagts fram.  

 
 

 
Essäer, festskrifter och en biografi     
 
Lidmans verksamhet som författare, chefredaktör och frikyrkopredikant under de decennier 

som följde på utgivningen av romanerna befäste hans namn i nationens litterära minne. Också 

andra skribenter bidrog genom essäer och festskrifter. Fem av dessa essäer har en särställning 

på grund av författarnas prestige och texternas omfång. Texterna publicerades under skilda 

årtionden och torde i likhet med recensionerna i varierande grad ha influerat översiktsverkens 

författare.   

 

1920-talet 

Fredrik Böök, som recenserade Lidmans debutroman i SvD 1910, återkom 1926 i antologin 

Resa kring svenska parnassen med en omfångsrik essä med den korta och sakliga rubriken 

”Sven Lidman” där han hyllar romanerna i motsats till dikterna. Levertins höga uppskattning 

av Lidmans lyrik var våldsamt överdriven, enligt Böök, och ett exempel på Levertins brister 

som kritiker. Dikterna är litterärt svaga och ”la partie honteuse” i Lidmans författarskap. I 

själva verket var diktverken lika överskattade som romanerna var underskattade, menade 

Böök. Romanerna har visserligen uppenbara svagheter, t.ex. att formen ibland blir ”orolig och 

lös” och att Lidman har en benägenhet att ”slösa med orden”. Som psykologisk roman 

uppvisar Stensborg stora brister, men ”fattar man i stället boken som ett symboliskt poem 

                                                 
289 Williams 1997, s. 193. 
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(sic!) blir allting klart och meningsfullt”, låter han veta. Bland det som skapats i Sverige 

under det närmast föregående kvartsseklet finns inte mycket som Böök vill kalla genialiskt, 

men Lidmans ”stora mästerverk”, Huset med de gamla fröknarna hör dit.291 I Bööks essä lyfts 

således romanerna fram som det viktigaste i Lidmans författarskap och Huset med de gamla 

fröknarna som den viktigaste bland dem. Den religiösa litteraturen och memoarerna fanns 

ännu inte med i bilden.    

 

1930-talet 

Oscar Wieselgren, som 1919 recenserade Huset med de gamla fröknarna i Svensk tidskrift, 

återkom 1932 med en essä i Biblioteksbladet där han behandlar Lidmans litterära produktion 

från diktsamlingen Pasiphaë 1904 till och med predikosamlingen Förgängelsens trälar och 

frihetens söner. Tankar om nöd, nåd och nödvändighet (1928).  

 Liksom Böök menar han att Levertins lovord över Lidmans diktsamlingar var ”ofantligt 

överdrivna” för att inte tala om dramacyklerna, som för Wieselgren framstår som ”den rena 

gymnasistpoesien”. Wieselgrens speciella bidrag är att han lyfter fram omvändelsetanken som 

ett genomgående drag i Lidmans romaner.  

 Stensborg läser han som Lidmans uppgörelse med sin ungdoms föraktfullt egocentriska 

konstnärskult och förkärleken för skönt klingande men falska fraser. Här hyllar Lidman i 

stället det enkla och mödosamma vardagsslitet. Mot detta har Wieselgren intet att invända, 

tvärtom, omvändelsen är hedervärd, men Lidman har haft så bråttom att nå fram till den 

principiella uppgörelsen att upptakten till Johan Silfverstååhls metamorfos ter sig fullständigt 

orimlig. Ojämnheten i stil och komposition ses som en bestående svaghet i det Lidmanska 

författarskapet. Den något ambivalenta inställningen utmynnar i att romanen trots bristerna  

”efterlämnar ett visst intryck”.  

  Också Wieselgren betraktar Huset med de gamla fröknarna som höjdpunkten i Lidmans 

författarskap. Det positiva omdömet gäller såväl karaktärsteckning som miljöskildring. 

Lidman har där ”med underbar konst” lyckats skildra dem så man förstår att ”den bättre delen 

är de fattigas och de värnlösas.”292   
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1940-talet 

Filosofiprofessorn och studentkamraten John Landquist publicerade 1943 en 25 sidor lång 

essä i Svensk Litteraturtidskrift under rubriken: ”Sven Lidman”. I åldern mellan trettio och 

fyrtio år, d.v.s. ungefär ett decennium, hade Lidman ägnat sig åt att skriva romaner. Fast 

starkt lyriskt lagd kom Lidman att spela en större roll för svensk litteratur som 

romanförfattare än som poet, menar Landquist. När han nu läser om romanerna efter ett 

trettiotal år så finner Landquist ett tidigare förbisett drag: ”var för sig ställa [de] ett problem”.   

 ”Den goda romanen Stensborg” blir för Landquist en anspelning på Lidmans känslor 

och erfarenheter i ungdomen. Minnet av gården i Östergötland där den unge Sven tillbringade 

flera lyckliga somrar, tycks sitta djupt.  Berättelsen är ett stycke själshistoria, där Lidmans 

egna dagdrömmar om rikedom och bragder får sin fortsättning i Johan Silfverstååhls 

fantasterier och brott. Skildringen är enkel, men trovärdig, menar Landquist, som är medveten 

om att romanen skrevs snabbt under ett par korta vintermånader i Rom, men ändå finner lugn 

och säkerhet i såväl miljöteckning som psykologisk skildring. 

 Efter genomgång av de mellanliggande romanutgåvorna utnämner Landquist Huset med 

de gamla fröknarna till mästerverket i Lidmans romandiktning. Vid läsningen av den påminns 

han om Stensborg genom ”skildringens lugna klarhet”. Också i övrigt flödar superlativen: 

”kraft i karakteristiken”, ”eld i känslan”, ”jämvikt mellan konstnärlig och religiös 

inspiration”, allt detta och mer därtill kommer att ”tillförsäkra den en klassisk plats i svensk 

berättarlitteratur” och Landquist har svårt att föreställa sig att ”denna roman skulle någonsin 

kunna helt föråldras.”293  

 

1950-talet 

En rad artiklar av festskriftskaraktär publicerades i tidningar och tidskrifter i anslutning till 

Lidmans 60-, 65-, 70- och 75-årsdagar på 1940- och 1950-talen samt därtill ett flertal 

nekrologer efter hans död 1960. Som Sven Lidman j:r påpekar var uppmärksamheten kring 

fadern särskilt intensiv i början på 1950-talet: I februari 1952 kom den första memoardelen 

Gossen i grottan, under försommaren samma år publicerades vänboken till 70-årsdagen, på 

hösten 1952 den andra memoardelen  Lågan och lindansaren, i januari 1953 utgavs hans 

bästa lyrik i samlingen Dikter redigerad av Bengt Holmqvist och i mars 1954 slutligen del tre 

av memoarerna, Mandoms möda; fem böcker av och om Sven Lidman på tre år alltså.294   
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294 Lidman j:r 2010, s. 56. 
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 Viktigast bland festskrifterna är Boken om Sven Lidman till 70-årsdagen 1952, där tjugo 

forskare och författare mer eller mindre hovsamt uppmärksammar jubilarens litterära 

prestationer. Blott två av romanerna tas upp till mer ingående behandling: Carl Ördell skriver 

om Stensborg att den intar en nyckelposition i Lidmans produktion p.g.a. ”det perspektiv den 

ger framåt och bakåt i tiden”. Obalansen mellan kvantitet och kvalitet i den inledande 

förhistorien till brottet och den summariska skildringen av händelserna efteråt är en svaghet 

liksom den mindre övertygande redogörelsen för Johans plötsliga omvändelse. Huset med de 

gamla fröknarna är Lidmans ”rikaste bok”, skriver Sven Rinman i ett följande kapitel. 

Formen kommenteras inte närmare, men de Lidmanska idealen granskas kritiskt och ”den 

oavlåtliga självbespeglingen” som är utmärkande för Lidman, möter Rinman också här. 

Han polemiserar mot Bööks påstående att boken om de gamla fröknarna står på gränsen till 

Lidmans religiösa period. Rinman menar att romanen ”faller helt och hållet innanför den” 

eftersom ”Lidman själv daterar sin frälsning till den 17 mars 1917 och Huset med de gamla 

fröknarna kom ut i slutet av 1918.”295 – Rinman tycks okunnig om det Böök vet, nämligen att 

boken påbörjades redan 1914, d.v.s. före omvändelsen.   

  

1990-talet 

I Den svenska litteraturhistorien 2004 (1996) har Göran Hägg i ensamt majestät skrivit vad 

han kallar ”en mer resonerande litteraturhistoria än vanligt”, som är mer inriktad på 

berättarteknik, poetik och språkligt perspektiv än traditionella översiktsverk. Häggs verk 

skiljer sig dessutom från andra litteraturhistoriska verk genom att vara mer personligt hållet 

och är med Svedjedals ord ”mer av gigantisk essä än av akademisk översikt – och som essä är 

den fängslande, irriterande och imponerande om vartannat.”296 

 Hägg betecknar Lidman som helt död som lyriker och vad Silfverstååhlromanerna 

beträffar är de enbart av intresse som ett av få prov på den säregna dyrkan av adligt blod i 

europeisk litteratur som blommade kort före, men snart sopades bort av, första världskriget. 

Huset med de gamla fröknarna är den enda av Lidmans romaner som får ett omnämnande. 

Den sägs vara ”psykologiskt märklig” och ”konstnärligt primitiv”, dock buren av ett kristet 

patos. I årtionden var Lidman en älskad och inspirerande predikant, intygar Hägg och 

memoarserien med förebilder hos Augustinus och Rousseau utgör ”en självklar klassiker.”297 

 Samma år som första upplagan av Häggs litteraturhistoria utkom Knut Ahnlunds stora 

biografi Sven Lidman. Ett Livsdrama, som med sina 550 sidor spänner från förfäderna över 
                                                 
295 Ördell 1952, s. 82, Rinman 1952, s. 97, 108. 
296 Svedjedal 2001, s. 215–216. 
297 Hägg 2004, s. 653, 386–387. 



 93 

Lidmans hela levnad ända till dödsbädden (där bl.a. Ahnlund och Tor Bonnier var 

närvarande). Ahnlund erkänner inledningsvis att han stått Lidman och hans familj nära under 

25 år och för övrigt ”tyckt oerhört mycket om denne man”. Lidman j:r bekräftar den nära 

relationen genom att tala om ”’familjemedlemmen’ Knut Ahnlund.”298 Ahnlund tillstår att 

memoarboken inte kunnat undgå att påverkas av detta förhållande, men menar att läsaren trots 

det skall finna att han varken förtalat eller förskönat. Resultatet är inte en historia om en 

författare eller ett författarskap, utan ”historien om ett öde”.  

 Inspirationen till Stensborg, denna nästan naivt berättade och lågmälda historia, 

hämtade Lidman från sitt eget liv, skriver Ahnlund. Lidman har själv betecknat romanen som 

sin ”första omvändelsebok”. Med den hade han besegrat dekadentpoeten och ”David 

Sprengel-gestalten” inom sig och ”uppnått vad den kristne får uppleva genom 

syndabekännelsen”. Huset med de gamla fröknarna refereras utförligt. Där är det kristna och 

”missionerande momentet” dominerande, konstaterar Ahnlund, som anser att själva 

berättelsen hotar att kvävas ”i bönesekvenser och uppbyggliga betraktelser.” Anledningen till 

att romanen skrevs under två perioder med nästan tre års avbrott har Lidman inte avslöjat 

någonstans, men Ahnlund förmodar att spänningarna i äktenskapet med Karin Thiel verkade 

förlamande på diktaren under en tid.299   

     

* 

Som sammanfattning kan konstateras att essäer, biografi och forskning inte förändrar eller 

lägger mycket nytt till den bild som samtidskritiken tecknade av Lidmans författarskap. 

Notabelt är dock att värdet av Lidmans lyrik, som på sin tid hade varma förespråkare bland en 

del kritiker, devalveras till förmån för romanerna och i viss mån memoarverket. Tolkningen 

av Stensborg och Huset med de gamla fröknarna öppnar inga nya överraskande perspektiv.  

Den biografisk–psykologiska tolkningen av romanerna som var förhärskande vid utgivningen 

fortlever och blir med tiden alltmer accentuerad. Författaren och hans levnadsförhållanden, 

‘livsdramat Lidman’, var allmänt kända och hade fått sin litterära gestaltning i romanerna, 

menade man. Huset med de gamla fröknarna utnämns under stor enighet till Lidmans främsta 

roman. 

 

 
 
                                                 
298 Lidman j:r 2006, s. 171. 
299 Ahnlund 1996, s. 14, 12, 158, 247. 
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Lidman i översiktsverken ”Som ett eko från den tidens jargong minns jag 
Gustaf Hellströms samtal med Eugene 
Napoleon Tigerstedt efter utgivandet av dennes 
enbandiga svenska litteraturhistoria. […] Ja, jag 
har ju tre rader mindre än Elin Wägner, men jag 
har en rad mer än Siwertz. Så man tar igen på 
gungorna vad man förlorar på karusellen.”300 

 

Här skall redovisas hur Lidman och hans bägge romaner Stensborg och Huset med de gamla 

fröknarna behandlas i översiktsverken, såväl kvantitativt, d.v.s. mätt i antal textrader, som 

kvalitativt i form av klassificeringar och värdeomdömen. Att räkna rader kan tyckas vara ett 

väl mekaniskt och trubbigt mått på en författares plats i litteraturhistorien. Metoden används 

emellertid inte sällan av litteratursociologer och inte minst feministiskt inriktade 

litteraturforskare, de senare bl.a. i syfte att skapa uppmärksamhet kring förbisedda kvinnliga 

författarskap. Anna Williams, som tillämpar metoden i sin undersökning, hävdar att 

”[s]iffrorna talar” och att de tillsammans med kvalitativ analys ”ger en tydlig bild av 

litteraturhistoriernas prioriteringar och urval.”301 Men metoden hyllas inte av alla forskare: I 

förordet till Svensk Litteratur 1870 – 1970 frågar Gunnar Brandell och Jan Stenkvist retoriskt: 

”Behöver det slutligen sägas att sidantal […] inte får uppfattas som ett 

värderingsinstrument?302 (min kursiv.)  

 För att mäta den relativa betydelse som Lidman tillmäts i översiktsverken ämnar jag  

fortlöpande göra jämförelser mellan det utrymme i antal rader, som ägnas Lidman och hans 

verk å ena sidan, och å andra sidan ett urval bland hans skrivande generationskamrater. Att 

bestämma vilka som bör ingå i en dylik ’kontrollgrupp’ är inte oproblematiskt. Viss oenighet 

råder nämligen mellan översiktsverkens författare när det gäller vilka författare som skall 

inrangeras under beteckningen ”tiotalister”.  

 Den grupp jag valt att jämföra Lidman med utgörs av de sex prosaförfattare, som finns 

representerade i samtliga undersökta översiktsverk fr.o.m. Illustrerad svensk 

litteraturhistoria. Sjunde delen. Den nya tiden (1932) t.o.m. Litteraturens historia i Sverige 

(2009) och som där, i likhet med Lidman, betecknas som tiotalister. Resultatet har blivit ett 

urval bestående av Hjalmar Bergman, Gustaf Hellström, Martin Koch,303 Ludvig Nordström, 

Sigfrid Siwertz och Elin Wägner som tillsammans med Lidman bildar tiotalismens kärntrupp 

                                                 
300 Lidman j:r 1988, s 13. 
301 Williams 1997, ”siffrorna talar” s. 190, ”ger en tydlig bild …” s. 19. 
302 Brandell 1974, s. 9. 
303 Martin Koch nämns dock inte hos Castrén.  
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bland prosaförfattarna. Hjalmar Bergman inrangeras genomgående bland tiotalisterna i 

översiktsverken, men ofta under egen rubrik - närmast som ett specialfall. 

 För enkelhets skull reserverar jag fortsättningsvis beteckningen ”tiotalister” för dessa 

sju, väl medveten om att jag därmed exkluderar uppburna lyriker som Dan Andersson, Bo 

Bergman, Sten Selander, Gustaf Ullman och Anders Österling. Samma ’orättvisa’ drabbar 

också mer och mindre kända prosaförfattare som Sigurd Agrell, Anna Lenah Elgström, 

Gustav Hedenvind–Eriksson, Karl Gustav Ossiannilsson, Marika Stiernstedt m.fl., vilka 

behandlas i ett eller flera översiktsverk, men inte i alla. Marika Stiernstedt omnämns 

exempelvis i flera av verken, men i ett par fall enbart i egenskap av maka till Ludvig 

Nordström.  

 

 

Illustrerad svensk litteraturhistoria    
Den nya tiden (1870 – 1914), 1932      
Gunnar Castrén      
      
    
Redan 1910 recenserade kritikern och litteraturprofessorn Gunnar Castrén304 Stensborg i 

tidskriften Ord och Bild och drygt tjugo år senare var han den förste som skrev om Lidmans 

författarskap i ett översiktsverk. I Illustrerad svensk litteraturhistoria (1932) behandlar han 

Lidmans litterära produktion fr.o.m. debuten med Pasiphaë 1904 t.o.m. Såsom genom eld, 

1920. Den religiösa produktionen, som inleddes 1923, hade då ännu inte nått större 

omfattning och memoarerna utkom först på 1950-talet. 

 ”Det är Siwertz, Lidman, Ludvig Nordström och Hjalmar Bergman som blivit 

efterkrigstidens representativa prosaförfattare. Och de skapa småningom den moderna 

svenska samhällsskildring, som kritikerna de föregående åren förgäves efterlyst”, skriver 

Castrén. (437) Utöver dessa fyra nämns Gustaf Hellström och hans Kaos samt Elin Wägner 

med Norrtullsligan, men utan några kommentarer; Martin Koch nämns inte alls. (Bil. 5 & 6) 

Tiotalisterna hade då ännu många produktiva år framför sig. Castrén är medveten om detta 

och inleder därför sin översikt med en brasklapp: ”Författaren är fullt medveten om att 

överblicken av den nyaste litteraturen har en mycket provisorisk karaktär. Efter någon tid 

skall den måhända framträda i ett helt annat perspektiv” (V). 

 Perspektivet är biografiskt–psykologiskt. Lidman karaktäriseras som radikal och 

kompromisslös i allt, med en benägenhet att inta radikala och ibland sinsemellan oförenliga 

                                                 
304 Gunnar Castrén (1878–1959), professor i finsk och svensk litteratur vid Helsingfors universitet.  
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positioner: ”Halvhet och tvekan och hänsyn är icke hans sak”. (456) I poesin förnimmer 

Castrén en återklang av Heidenstam, Levertin och Gripenberg. Från icke svenskspråkigt håll 

anar han influenser från Swinburne och Pierre Louÿs dekadenta antik. Men varken Lidmans 

poesi eller dramer imponerar på Castrén. Mest finner han dem vara fyllda av ”litterärt glitter” 

med allmänmänskliga känslor draperade i ytlig antik. (456) Romanerna, däremot, bildar ett 

stort och enhetligt verk och anses vara ”den lödigaste delen” i Lidmans författarskap. (461) 

Romanerna har också fått merparten av textutrymmet: 148 av 222 rader, d.v.s. 67 %. (Bil. 7) 

Av romanernas 148 rader ägnas 10 % åt Stensborg och 6 % åt Huset med de gamla fröknarna. 

(Bil. 8) 

 Visserligen besitter Lidman ”icke någon mycket frodig människoskapande fantasi” 

(461), menar Castrén, och människoskildringen är ofta tunn och kompositionen inte sällan 

svag, men miljön är klart och skarpt skildrad och de psykologiska iakttagelserna tyder på 

förmåga att ”se djupt in i en människosjäl” (461). Här finns lågande religiös extas. Stora 

omvändelser återkommer i nästan alla romanerna (Lidmans egen religiösa utveckling torde ha 

varit känd för Castrén, när detta skrevs). Huset med de gamla fröknarna sägs vara ”en vacker 

och känslig skildring” (460) och i Silfverstååhlromanerna konfronterar Lidman 

kompromisslöst moderniteten med ”den svenska andan” (458) såväl som historien, 

traditionen, jorden och verkligheten i djupare mening. Trots ojämnheterna är Lidmans 

romaner en av de betydande insatserna i den svenska litteraturen under 1900-talets första 

decennier, deklarerar Castrén.  
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Fem decennier av 1900-talet, 1965          

Erik Hjalmar Linder                              
     
    
    
Fem decennier av 1900-talet, som utgavs i två volymer 1965 – 1966, är den sista och 

fristående femte delen i fembandsverket Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, ursprungligen 

utgivet år 1955-58 med E. N. Tigerstedt som huvudredaktör. Den femte delen är en 

omarbetad upplaga av Erik Hjalmar Linders305 Fyra decennier av 1900-talet som utkom 

första gången 1949. Avsnittet om Lidman har behållits oförändrat mellan utgåvorna så när 

som på ett antal smärre redaktionella justeringar. 

 Inledningsvis gör Linder gällande att äldre epoker – i motsats till samtidslitteraturen – 

kan sammanfattas med viss konfidens. När samtiden väl blivit historia kan 

litteraturhistorikern ”bygga på säkra forskningsresultat” och ”en karaktäristik av viss objektiv 

hållning är praktiskt möjlig”. Objektivitet skulle således i viss utsträckning vara möjlig, så 

skulle Linder kunna tolkas, men samtidigt tillstår han att ”något svängrum måste den 

subjektiva självrådigheten ha, annars är företaget i sig själv ogenomförbart” (XV–XVI). 

  Subjektivt självrådig eller ej ägnar Linder ett jämförelsevis stort utrymme åt Sven 

Lidmans författarskap. Av det tidiga 1900-talets debutanter är det bara Hjalmar Bergman 

(som Linder ägnat huvuddelen av sin forskning) som beretts mer textutrymme. Av de 

sammanlagt 4 004 rader, som Linder ägnar de sju tiotalisterna i mitt urval, står Bergman i 

särklass med 1124 rader, eller 28 %. Lidman intar andraplatsen, men på behörigt avstånd med 

640 rader, lika med 16 %. (Bil 5 & 6) Namnkunniga diktare som Hellström, Nordström och 

Siwertz avhandlas visserligen mer eller mindre utförligt, men i samtliga fall mer kortfattat än 

Lidman. Inte ens Wägner, som Linder senare tillsammans med hustrun, Ulla Isaksson, ägnade 

en omfattande biografi,306 fick tillnärmelsevis samma utrymme som Lidman.  

 Forser karaktäriserar Linder som den ”sympatiserande kritikertypen”, som kombinerar 

bred överblick över det litterära fältet med folklig framtoning. Linders kritik kännetecknas av 

adjektivrika omdömen och en förtrolig hållning till behandlade författare. Hans kritik var 

heller aldrig ”snålt värderande” och just därför kunde han ibland anklagas för bristande kritisk 

distans till de författarskap han skrev om, menar Forser.307 Något av detta skymtar fram i 

presentationen av Lidman, som Linder åldersskillnaden till trots, var personligt bekant med.308 

                                                 
305 Erik Hjalmar Linder (1906–1994), professor i litteraturhistoria, Stockholms högskola, chefredaktör för    
       Svenska Morgonbladet m.m.        
306  Amazon med två bröst, Stockholm 1977. 
307  Forser 2002, s. 69. 
308  Jfr Lidman j:r 2006, s. 148–149. 
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Linder har, i likhet med Castrén, gett Lidmans romaner betydande utrymme. Av de 640 

textrader som Linder ägnar Lidmans hela författarskap har romanerna fått 300, d.v.s. 47 %. 

(Bil. 7) Av romanerna har i sin tur Huset med de gamla fröknarna fått mest utrymme, 69 

rader eller 23 %. Närmast kommer sedan Stensborg och Köpmän och krigare, i bägge fallen 

med knappt 60 rader, eller vardera nära 20 %. (Bil. 8)  

 Linder påminner om att Stensborg utgivningsåret befann sig i gott litterärt sällskap och 

exemplifierar med Bergmans Hans nåds testamente, Hellströms Kuskar, Nordströms Herrar, 

Siwertz´ Mälarpirater (dock utgiven först 1911) och Wägners Pennskaftet. I det sällskapet 

har Lidmans Stensborg ingen anledning att skämmas, hävdar Linder.   

 Vid sin läsning av Stensborg och Huset med de gamla fröknarna förutsätter Linder en 

nära koppling mellan liv och verk. Han ser tydliga analogier mellan den unge Sven Lidman 

och romanfiguren Johan Silfverstååhl: ”Stensborg är och förblir ett viktigt och ur mänsklig 

synpunkt sympatiskt dokument ur hans liv” (min kursiv.) skriver Linder (154).  De 

recensenter som särskilt lovordat realismen i Stensborg får stöd av Linder. Skildringarna ur 

sällskapslivet vill han jämställa med mästarens på området, Hjalmar Söderberg. Vidare har 

Linder funnit ett gemyt och frodiga formuleringar som är överraskande träffsäkra för att 

komma från en debuterande prosaist. Personteckningarna av gårdsfolket och livet på 

Stensborg uppfattar han som mycket trovärdiga och ser här tydliga spår av Lidmans egna 

erfarenheter från tonårens sommarvistelser på släktgården på Vikbolandet och senare 

erfarenheter från stockholmssocieteten. Lidman talade av egen erfarenhet vilket gör 

skildringarna av såväl lantgårds- som societetslivet ”förbluffande träffsäkra”, enligt Linder. 

(154)  

 Den milda kritik som riktas mot romanen gäller framställningen av de fantasterier, som 

föregick Johans brott och Monte Carlo-resan. Här hade Lidman behövt vara tydligare. Linder 

påminner vidare om att samtidskritikerna förvånats över den lugna stilen i Lidmans 

debutroman och att några av dem t.o.m. hade efterlyst litet mer av liv och färg. Den 

’sympatiserande’ litteraturhistorikern tolkar för sin del inte den återhållsamma stilen hos 

Lidman som en svaghet, tvärtom vill han se lugnet som uttryck för ”självbehärskning”. Stilen 

är ”lugn” därför att den visar på allvaret i Lidmans ”botgöring”; esteten har blivit ”moralist”, 

menar Linder. (153) 

 Huset med de gamla fröknarna utnämner Linder till Lidmans ”mognaste roman” med 

den fylligaste människoskildringen. (161) Här strålar flera av de tendenser samman, som 

läsaren möter i Lidmans föregående romaner. I den inledande tredjedelen är stilen delvis ny. 

Här anar Linder påverkan från brittiska författare som han visste att Lidman studerat hösten 
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1913 d.v.s. kort tid innan han påbörjade arbetet med Huset med de gamla fröknarna. I den 

milda ironin i karaktärsteckningarna spårar Linder t.ex. släktskap mellan de godmodigt 

tecknade romanfigurerna hos Dickens och de ”karikatyriska” överdrifterna vid de gamla 

damernas möte med en osannolik sprattelgubbe i Hagaparken. (162) I likhet med en del 

recensenter  fyrtio år tidigare uppmärksammar Linder den ”skarv” i slutet av sjätte kapitlet där 

genrebyte äger rum, och som följs av en del longörer, utvikningar och exalterade religiösa 

invokationer. (161) Viktigare ändå, menar han, är romanens huvudbudskap att ingen tro är 

sann om den inte uttrycks i handling, exempelvis manifesterad i omsorgen om den unge Sten 

Almgren. Här finner Linder något nytt i Lidmans författarskap. Likt Johan i Stensborg hade 

författaren dittills främst sökt frigörelse från en känsla av skuld, från släkthögfärd och 

”genealogisk[t] frosseri” (154). I Huset med de gamla fröknarna har det lidelsefulla intresset 

för tradition och anor slutgiltigt kanaliserats bort i och genom de gamla fröknarnas 

nostalgiska betraktelser, summerar Linder. 

 

 

Svensk litteraturhistoria, 1971     

E. N. Tigerstedt       
       
 
I enbandsverket Svensk litteraturhistoria, utgiven första gången 1948, behandlar E. N. 

Tigerstedt309 i avsnittet ”Tiotalisterna” några unga svenska författare, som i de flesta fall 

debuterat redan under decenniet före 1910. Ändå ser han dem som tiotalister eftersom, som 

han uttrycker det, det är först omkring 1910 ”som de ha funnit sig själva”. (419) Enligt 

förordet riktar sig Tigerstedt till såväl allmänheten som till ”en mer akademisk publik” i syfte 

att ”framhäva det som än i dag är levande litteratur, med budskap till och betydelse för 

eftervärlden”. (9) Uppenbarligen nådde Tigerstedt i varje fall den akademiska publiken med 

sitt översiktsverk, eftersom den fungerade som ledande handbok i litteraturhistoria vid 

universiteten under nästan tre decennier.310  

 Att också litteraturkritiken i pressen ”slog in på nya vägar” vid den här tiden kom i sin 

tur att verka stimulerande på tiotalets författare, hävdar Tigerstedt. (419) Till dagskritikens 

förnyare utnämner han Fredrik Böök, John Landquist, Klara Johanson, Torsten Fogelqvist, 

                                                 
309 Eugen Napoleon Tigerstedt (1907–79), finlandsvensk professor i litteraturhistoria, Stockholms universitet  
     1956–73. 
310 Nordlund 2005, s. 297. 
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August Brunius, Torgny Segerstedt och Erik Hedén. Som framgått recenserades Lidmans 

debutroman av två av dessa förmenta ”förnyare”, Böök och Hedén.311 

 Av de prosaförfattare som Tigerstedt samlat under rubriken ”Tiotalister” ägnas det 

huvudsakliga utrymmet åt Lidman tillsammans med dem som utgör min ’kontrollgrupp’, 

d.v.s. Bergman, Hellström, Koch, Nordström, Siwertz och Wägner. Som vanligt får Bergman 

mest utrymme: 101 rader, eller 38 % av de sju tiotalisternas gemensamma utrymme. Därnäst 

följer Nordström och Wägner med 12 %. Övriga fem finns representerade med 9 –10 % 

vardera. Lidman förfogar över en dryg halvsida omfattande 25 rader, vilket motsvarar knappt 

10 %. (Bil. 5 & 6)  

 I en innehållsmättad mening hävdar Tigerstedt att Lidmans ”paradoxalt följdriktiga och 

dramatiskt uppseendeväckande utveckling gått från sensualism och esteticism över 

nationalism och aktivism till ren väckelsefromhet.” (426) Lidmans författarkarriär beskrivs 

som ett slags bergochdalbana med höjdpunkterna i början och slutet av karriären. De tidiga 

diktsamlingarna hade ju ”högt prisats” – inte minst av Levertin – där Lidman med Tigerstedts 

formulering ”besjungit vällusten och grymheten i den nyromantiska fin–de–siècle–poesins 

mest naivt dekadenta tonfall.” (426) Romansviten om ätten Silfverstååhls öden nämns endast i 

förbigående och är i Tigerstedts tolkning mest besjälad av hänförelse över ”tysk militarism 

och nietzscheansk antihumanism.” (426) Av romanerna, 10 av Lidmans totalt 25 rader, 

avverkas Huset med de gamla fröknarna på 2, Stensborg nämns inte alls. (Bil. 7 & 8) För 

Tigerstedt är Lidmans sista roman, Såsom genom eld, av större intresse. I den har han funnit 

att ”synden och ondskan utmålas och hudflängs med hela det virtuosa välbehag och den 

drastiska åskådlighet” (426), som skulle komma att känneteckna Lidmans senare författarskap 

och politiska och religiösa förkunnelse, d.v.s. grälla färger och skärande tonfall som 

egentligen hörde hemma i ”en annan, hårdare värld än det svenska tiotalet.” (426) 

 I den senaste upplagan av Svensk litteraturhistoria (1971) återges första upplagans 

(1948) text om Lidman in extenso med ett tillägg av fem rader om de på 1950-talet utgivna 

memoarerna. I dessa tycker sig Tigerstedt känna igen tongångarna från Såsom genom eld, där 

författaren ”med strindbergsk furia blottar och gisslar egna och andras synder”. (426) Med 

sina fyra memoarböcker återvann Lidman något av den litterära position han hade som 

lyriker, menar Tigerstedt.   

 

 

                                                 
311 I SvD 2.5.1910 resp. Social–Demokraten 1.6.1910. 
. 
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Svensk litteratur 1900 – 1950     
Realism och symbolism, 1974         
Gunnar Brandell      
 
 

”Nittonhundratalets svenska litteratur skulle vara betydligt fattigare utan gestalten av Sven 

Lidman, den orolige löjtnanten, som var reservist i världens armé innan han fick anställning 

på stat i Guds kämpande skaror”, skriver Gunnar Brandell312 i Svensk litteratur 1900 – 1950, 

utgiven första gången 1958. (374) I den senaste utgåvan, utgiven på annat förlag 1974, 

återkommer texten om Lidman utan ändringar eller tillägg.    

 Hos Brandell får Lidman betydligt större utrymme än generationskamraterna – 

Bergman som vanligt undantagen. Bergman ägnas 351 rader, lika med 30 % och Lidman 256 

rader, motsvarande 22 %, medan övriga fem i tiotalsgruppen får hålla tillgodo med mellan 

146 (Wägner) och 88 rader (Nordström), lika med andelar på 12 – 7 % av det gemensamma 

utrymmet. (Bil 5 & 6)    

 Aldrig förr har det sexuella hyllats med en så desperat hänförelse i svensk lyrik som i 

Lidmans ungdomsdikter, hävdar Brandell, som samtidigt påminner om att Lidman själv – på 

goda grunder – uttryckt sig nedsättande om sin lyriska debut. Det litteraturkritiska eftermälet 

har inte heller blivit stort bättre över tiden, konstaterar Brandell. ”Lidelsen finns där alltid”, 

men efter utflykten till den realistiska romanen återvänder Lidman (i sina religiösa texter) till 

det symboliska uttryckssätt som kännetecknar ungdomslyriken, men den här gången med mer 

tillfredsställande resultat, ”mindre yppigt, kraftfullare och med demagogiskt sting.” (374) 

Brandell får, i likhet med Tigerstedt, August Strindberg i tankarna när han läser Lidmans 

romaner. I sina bästa stunder, menar Brandell, kan Lidman rentav påminna om denne ”genom 

prosans betvingande kraft.” (374) Huset med de gamla fröknarna och Såsom genom eld 

betraktar Brandell som Lidmans ”främsta romaner, två verk som sinsemellan är så olika i 

motiv och stämning att de sällan finner nåd inför en och samma granskare.” (371) Med den 

förstnämnda skriver Lidman in sig bland tiotalisterna, men detsamma gäller inte om de 

subjektiva Silfverstååhlböckerna, hävdar Brandell. 114 rader lika med 44 % av Lidman-

utrymmet ägnas åt romanerna. (Bil. 7) Härav anslås hela 25 % åt Huset med de gamla 

fröknarna men bara 5 % åt Stensborg. (Bil. 8) 

  Brandell är, tillsammans med Linder, den litteraturhistoriker som är mest generös mot 

tiotalisterna vad gäller textutrymme. Tillsammans får de hela 10 % av all text i 

översiktsverket. Visst utrymme ägnas åt att diskutera om Lidman alls skall räknas som 

                                                 
312 Gunnar Brandell (1916–1994), kulturchef  SvD 1950–62, professor i litteraturhistoria, Uppsala, 1963–81. 
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tiotalist. Å ena sidan, resonerar Brandell, är Lidman ”den mest extreme företrädaren för 

tendenser, som präglade hans författargeneration.” (367) Hit hör att han gjorde sig till 

talesman för en viss samhällsgrupp, den svenska börds- och militäradeln. Brandell utnämner 

Lidman till den mest framstående skildraren av officerslivet och den mest entusiastiske 

förespråkaren för officersdygder i allmänhet i svensk litteratur. Andra utmärkande 

tiotalistdrag är viljedyrkan och hyllningarna till övermänniskan i olika skepnader. Dessutom, 

fortsätter Brandell, är ”den centrifugala tendensen i hans författarskap” typisk för 

tiotalsgenerationen och han betraktar Lidman lika mycket som kommentator som skildrare, 

åtminstone till att börja med. (367) 

 Men det finns annat som skiljer Lidman från generationskamraterna, menar Brandell: 

Medan tiotalisternas verk (mer eller mindre) kännetecknas av borgerlig realism finns hos 

Lidman knappast någon framträdande romangestalt som inte lider brist på verklighetskontakt 

och i stället flyr in i drömmar och fantasterier. Att lyfta släkten Silfverstååhl från dess 

fortlöpande deklassering upplevde unge Johan i Stensborg som ett bjudande kall. Valet stod 

mellan handling och fortsatt dagdrömmeri. För Lidman själv blev verklighetsflykt ofta den 

bekvämaste utvägen ur otillfredsställande förhållanden. Just flykten från verkligheten anser 

Brandell vara orsak till vad han betecknar som Lidmans främlingskap i det nya Sverige.  

 Att Lidman så småningom lämnat det skönlitterära fältet och ”gjort boskillnad mot 

världen” fjärmade honom ytterligare och slutgiltigt från tiotalsgenerationen. (373) Så 

småningom ”drevs han obevekligt bort från skönlitteraturens scen till förkunnarens estrad.” 

(367) Dragning till religionen är Lidman för övrigt inte ensam om i sin författargeneration; 

liknande tendenser hade Brandell iakttagit hos t.ex. Wägner, Koch och Nordström.  

 

 

Epoker och diktare 2.       
Allmän och svensk litteraturhistoria, 1982        
Nils Åke Sjöstedt      
 
 

Titeln på Lidmans sista roman, Såsom genom eld, kunde tjäna som rubrik över Lidmans hela 

författarskap, anser Nils Åke Sjöstedt313 i Epoker och diktare. Utmärkande drag i diktarens 

texter är nämligen ett ständigt sökande och en intensiv längtan efter fördjupade 

”livsupplevelser”. (490) 

 Översiktsverkets två band om vardera ca 650 sidor, med Lennart Breitholtz som 

redaktör, utgavs första gången 1972 i det uttalade syftet att fungera som studiehandbok för 
                                                 
313 Nils Åke Sjöstedt (1916–2002), docent i litteraturhistoria med poetik vid Göteborgs universitet.  
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blivande svensklärare och i grundläggande universitetsundervisning i litteraturvetenskap. Som 

sådan fungerade den också i närmare två decennier.314 

 Översiktsverkets del 2 inleds med ”Sturm und Drang”, Goethe och Schiller, d.v.s. tyskt 

1770-tal, och slutar med det tidiga 1980-talets svenska poeter. I avsnittet om tiotalisterna 

introduceras Lidman tillsammans med de sex författarna i mitt urval, men därutöver ingen 

mer ur deras författargeneration.315    

 Hela Lidmans författarskap avverkas på en boksida hos Sjöstedt. Det är bara Koch med 

35 rader och Wägner med 29 rader, 6 % resp. 5 %, som fått ett ännu blygsammare utrymme. 

Lidman får nöja sig med 38 rader, vilket utgör 7 % av gruppens gemensamma textutrymme. 

Som vanligt dominerar Bergman stort, här har han fått 214 rader, eller 37 %, följd av 

Hellström, 107 rader, 19 %, samt Siwertz och Nordström, 76 resp. 73 rader, motsvarande ca 

13 % vardera. (Bil. 5 & 6) 

 Främst är det Lidman i egenskap av romanförfattare som intresserar Sjöstedt. Drygt 

halva sidan, eller 56 %, ägnas Lidmans romaner. (Bil. 7). Innehållet i Köpmän och krigare, 

Huset med de gamla fröknarna och Såsom genom eld refereras summariskt. De två 

sistnämnda är Lidmans bästa romaner, menar Sjöstedt. För övrigt avstår han i stort sett från 

att avge omdömen om romanerna. Om protagonisterna i Huset med de gamla fröknarna, 7 av 

romanernas gemensamma textutrymme om 22 rader, sägs endast att de är ”fint nyanserade 

och kontrasterade”. (491) Stensborg nämns över huvud taget inte. (Bil. 8) 

 På det knappa utrymmet gör Sjöstedt upprepade kopplingar mellan Lidmans liv och 

verk. Det gäller innehållet i en del av ungdomsdikterna där ”smärtan är lifvets lust och 

ångesten väcker de döde.”316 Om Silfverstååhlcykeln sägs att den speglar 

”samhällsaktualiteter”, uppbyggelseböckerna karaktäriseras som ”en ordkonstnärs 

missionsmötestal” och i de exhibitionistiska och självrannsakande memoarerna bildar 

uppväxttidens erfarenheter bakgrund till livsgärningen. (491) 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                 
314 Nordlund 2005, s. 307. 
315 Koch presenteras dock som en av ”De första arbetardiktarna”, i omedelbar anslutning till  
      avsnittet om tiotalisterna. 
316 Strof i dikten ”Chaos” i diktsamlingen Primavera från 1905, s. 57. 
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Den svenska litteraturen, 1999    

Per Erik Ljung och Conny Svensson      
      
      

Den svenska litteraturen utgavs i tre delar mellan 1987 och 1990 samt på nytt, i en omarbetad 

upplaga, 1999. Här behandlas Lidmans författarskap på två skilda håll. Under rubriken ”Det 

nya seklets lyriker” skriver Per Erik Ljung317 om bl.a. Ola Hansson, Vilhelm Ekelund, Bo 

Bergman, Anders Österling samt i ett särskilt avsnitt om ”Dekadentpoeten Sven Lidman” som 

fått ca 6 % av utrymmet. I ett senare kapitel, ”Tiotalets borgerliga realister” (474), författat av 

Conny Svensson,318 delar romanförfattaren och predikanten Lidman utrymme, dels med 

övriga tiotalister, dels med samtida författare i skilda genrer som John Landquist, Nathan 

Söderblom, Marika Stiernstedt, Hasse Zetterström m.fl.319 Avsnittet om Lidman bär rubriken 

”Från officersmässen till pingstkyrkan: Sven Lidman” och omfattar 170 rader, vilket utgör  

14 % av tiotalistgruppens textutrymme. (474) (Bil. 5 & 6). Hjalmar Bergman dominerar också 

här: han bestås t.o.m. ett eget kapitel om hela 582 rader, vilket är nära halva tiotalistutrymmet 

(46 %). Bergman-kapitlet, som är rikligt garnerat med bilder och faktarutor om dramer och 

filmatiseringar, har skrivits av Sven Delblanc.  

 Av Lidmans textutrymme ägnar Svensson 37 rader, eller 22 % åt romanerna. (Bil.7) 

Lidman som predikant resp. Lidman som memoarförfattare delar på resterande utrymme. De 

fem delarna om den adliga ätten Silfverstååhl karaktäriseras som ”aristokratisk eller feodal 

realism” där författaren sägs svärma för klingande adelsnamn, släkttavlor och vapensköldar.  

Stensborg nämns inte över huvud taget. (474) I de övriga romanerna uppmärksammas 

Lidmans hyllningar till kaserngården och dess principer: ”handlingen – gärningen – mannen” 

(474). I Köpmän och krigare pekar Lidman på möjligheten för adeln att engagera sig i 

affärslivet som en möjlighet att behålla sin ställning som ledande samhällsklass. I Tvedräktens 

barn begär officeren, huvudpersonen, ett abrupt avsked för att istället bli präst. Här anar 

Svensson ett förebud om Lidmans egen utveckling. I Silfverstååhlromanerna verkar intrigerna 

konstruerade och på sina håll lider framställningen av psykologisk övertydlighet, menar 

Svensson, och pekar på hur associationer till populärlitteraturen ligger nära till hands.  

 Av Lidmans romaner får Huset med de gamla fröknarna mest utrymme, 46 %, eller 17 

rader. (Bil. 8) Svensson läser boken som ett socialt dokument, baserat på författarens egna 

                                                 
317 Per Erik Ljung, (1943 –), docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet. Litteraturkritiker i Arbetet och  
     Sydsvenska Dagbladet. 
318 Conny Svensson, (1940 –), professor emeritus i litteraturvetenskap, Uppsala universitet. 
319 Koch har flyttats till ett senare kapitel, ”Folkrörelser och arbetardikt”, i ett avsnitt med rubriken ”Martin Koch  
     och arbetets ära.” (535)  
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erfarenheter.  Här framträder Lidman öppet som kristen och beskriver med stor ömhet hur 

några fattiga gamla damer av god familj försöker att hålla nöden från dörren och att leva 

kyskt, rent och värdigt enligt förpliktigande traditioner. Här är officerslivets bombasmer 

borta; heroismen har bytt gestalt, konstaterar Svensson. Lidmans intresse riktas nu mot 

vardagslivets hjältar. Dessa kan inte påräkna belöningar i form av officersfullmakter eller 

aktievinster, men får sin välförtjänta belöning i himlen. I romanens första del har Svensson 

funnit mycket av humor och realism från Stockholms gatu- och sällskapsliv. I den andra delen 

iakttar han en glidning från det lågmälda och realistiska till det extatiskt kristna med ett språk 

som brukade känneteckna ett frikyrkligt väckelsemöte. Avsnittet om Lidman avslutas med ett 

resonemang kring memoarerna, vilka betecknas som lysande sedesskildring från den 

oskarianska epoken med dess dubbla sexualmoral.320 I memoarerna är inte längre fråga om  

försvarstal i egen sak, summerar Svensson; ”den som hyllas är Gud.”(476) 

 

 

Litteraturens historia i Sverige, 2009   

Ingemar Algulin                           
       
 
Enbandsverket Litteraturens historia i Sverige utgavs första gången 1987 med den uttalade 

avsikten att ”skriva våra dagars svenska litteraturhistoria.”(9) Rent praktiskt har det inneburit 

att de litterära texternas relation till samhälle och kultur i sin samtid fått ökat utrymme på 

bekostnad av författarbiografier och biografisk–genetiska tolkningar. Ambitionen 

manifesterar sig vid jämförelse mellan verkets första (1987) och senaste (2009) upplaga: I den 

senare har de biografiska faktarutorna försvunnit nästan helt. Det gäller såväl för Lidman som 

för övriga tiotalister. Sammanlagt har verket utkommit i fyra upplagor, den senaste utökad 

med nyskrivna texter av fem kvinnliga litteraturvetare. 

 Ingemar Algulin321 svarar för avsnittet om 1910-talets prosaförfattare. I 2009-års  

utgåva får Lidman 30 rader, lika med 10 % av det generationsgemensamma utrymmet, vilket i 

vanlig ordning är betydligt mindre än Bergman med sina 100 rader, eller 32 %. Nordström, 

Koch och Wägner har vardera fått 54 – 45 rader, motsvarande 17 – 14 %. Hellström och 

Siwertz har fått ännu mindre utrymme än Lidman, 7 resp. 5 %. (Bil. 5 & 6)   

 Vid 1910-talets ingång erbjöd Uppsala ”den mest fruktbara intellektuella miljön”, 

skriver Algulin. (333) Unga författare som Landquist, Lidman, Nordström och Siwertz 
                                                 
320 Svensson illustrerar med den ”bättre bordell”, som serverade respektabla kunder stärkande   
     morgonkaffe med färska vetebullar efter nattens övningar. (476)  
321 Ingemar Algulin, (1938 –), professor emeritus i litteraturvetenskap, Stockholms universitet. 
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bildade där ett litterärt kotteri med realism och viljekult som gemensam nämnare. Efterhand 

flyttade gruppens medlemmar till Stockholm, och förenade sig med en annan färgstark 

kulturkrets bestående av mer och mindre etablerade författare och journalister som Hjalmar 

Söderberg, Hellström, Stiernstedt, Berger, Wägner och Hasse Zetterström. Tidningsmiljön 

och legendariska Hotell Rydbergs bar vid Gustaf Adolfs torg utgjorde social inramning och 

träffpunkt. Av den vittra kretsens medlemmar placeras Lidman längst ut på högerkanten och 

benägenheten att inta ”ytterlighetspositioner” anses f.ö. vara utmärkande för hela Lidmans 

författarskap. (334) När denne vid inledningen av det nya decenniet hade lämnat den 

dekadenta poesin och i likhet med generationskamraterna orienterat sig mot realismen, var det 

till aristokratiska miljöer han valde att förlägga sina berättelser i kontrast till 1910-talets 

samhälleliga kontext som präglades av industrialisering och klassutjämning. Förkärleken för 

storsvenskhet och aristokratisk patriotism står i bjärt kontrast till den samtida 

demokratiutvecklingen, menar Algulin. Lösningen på personliga problem sökte Lidman i 

kristen tro, vilket efter omvändelsen förde till ett överraskande engagemang som förkunnare 

inom Pingströrelsen. Med sin retoriska begåvning framstod han som ”frikyrkorörelsens mest 

framstående predikant, drastisk och livfull, ytterlig i sina ställningstaganden och skarp i sina 

utfall […] onekligen den mest litterärt kvalificerade i frikyrkorörelsens historia”, skriver 

Algulin. (334) Till ytterligheter gick Lidman också i memoarerna med för tiden 

uppseendeväckande sexuell öppenhjärtighet. 

   I ett separat avsnitt i 1987 års upplaga med rubriken ”Den deklasserade aristokratins liv 

och drömmar” avhandlar Algulin Agnes von Krusenstjerna tillsammans med Lidman. Algulin 

säger sig ha noterat en viss affinitet mellan Lidman och von Krusenstjerna: Bägge visar 

dragning till erotiska och förbjudna fantasier, båda har rötter i högreståndsmiljöer och hos 

bägge utgör adliga släktkrönikor viktiga ingredienser. (384) Men medan Krusenstjerna 

orienterar sig mot degeneration och erotisk eskapism i samtida aristokratiska miljöer ägnar 

Lidman sig åt drömmar kring det nationella arvet och bördsstolthet. Algulin uppmärksammar 

att Krusenstjernas make och litteräre kompanjon, David Sprengel, var ungdomskamrat med 

Lidman, men utan några ytterligare kommentarer.     

 Romanerna har fått 17 rader, vilket innebär 57 % av den kortfattade texten om Lidmans 

författarskap. (Bil. 7) Tre av romanerna, Stensborg (3 rader) samt Thure–Gabriel Sifverstååhl 

och Köpmän och krigare refereras i en eller ett par meningar vardera, medan Huset med de 

gamla fröknarna, av Algulin betecknad som Lidmans främsta roman, har fått dubbla antalet 

rader. (Bil. 8) Att Algulin hyser svagt intresse för flertalet tiotalister i allmänhet och för 

Lidman och hans romaner i synnerhet är uppenbart.  
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Sammanfattning och kommentar  

 

Rubrikerna i översiktsverken, ”tiotalister”, ”nya realister” och ”borgerlig realism” 

sammanfattar de litterära strömningar som anses utmärka decenniets prosaförfattare. Lidman 

klassificeras visserligen genomgående som tiotalist, men inte utan reservationer. Förkärleken 

för ytterlighetspositioner i det offentliga livet och i de litterära verken gör att han av vissa ses 

som en något avvikande medlem i tiotalistgruppen. Brandell talar om ”den mest extreme 

företrädaren” för tendenser i hans författargeneration. Algulin placerar för sin del Lidman 

”längst ut på högerkanten” och pekar på hans benägenhet att i olika sammanhang inta extrema 

positioner.322 

 Framträdande drag hos tiotalisterna var realistiska berättelser, dyrkan av vilja och 

handling. Hos Lidman sammanfaller uppbrottet från dekadens och symbolism och 

övergången till realism och aktivism med att han övergav lyriken. Lidman anses dock i viss 

mån avvika från mönstret p.g.a. sin ibland ambivalenta hållning. Hans romanfigurer utmärker 

sig ömsom för vilja och handlingskraft, ömsom för letargi och vankelmod; ’beslutsamhetens 

friska hy’ övergår inte sällan i drömmar och fantasterier i stället för handling, vilket 

uppmärksammas av flera av översiktsverkens författare. 

 Det råder något så när enighet om vilka utländska författare som ska räknas till Lidmans 

förebilder. När det gäller lyriken utpekas samstämmigt ett drygt halvdussin franska och 

engelska författare. I fråga om romanerna är det däremot bara Castrén och Linder som 

observerar någon utländsk påverkan. Castrén pekar på Balzac som en möjlig inspiratör till 

Silfverstååhlromanerna medan Linder vet att berätta att Lidman ”ivrigt studerat vissa britter, 

Thackeray, Dickens och Chestertons Manalive” under hösten 1913, d.v.s. innan Huset med de 

gamla fröknarna påbörjades.323 Linder får t.ex. Dickens godmodiga karikatyrer och 

Chestertons överdrifter i tankarna när han läser romanen om ”Nians” gamla fröknar.   

 Även om litteraturhistorikerna, liksom på sin tid recensenterna, försöker värja sig mot 

en påträngande biografisk verklighet, så lyckas man inte alltid i fallet Lidman. Biografin 

klibbar ofta ihop med texten när Lidmans författarskap recenseras i samtiden och ännu mer i 

de tolkningar som senare görs av litteraturhistorikerna. Inte sällan kopplas författaren och 

romanfigurerna samman. Bland litteraturhistorikerna gäller detta särskilt hos Brandell, Linder 

och Svensson. I och för sig är detta inte ägnat att förvåna; Lidmans färgstarka personlighet 

och levnadsförhållanden torde, som han antyder i det ovan citerade brevet till K O Bonnier, 

                                                 
322 Brandell 1974: ”den mest extreme företrädaren”, s. 367, Algulin 2009: ”längst ut på högerkanten”, s. 334.   
323 Linder s. 161–162. 
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ha varit välbekanta för dem som var verksamma i det litterära fältet vid 1910-talets början.324 

Mer förvånande är det att även de litteraturhistoriker som inte på nära håll har tjusats eller 

förargats av författarpersonligheten, i sådan grad ser Lidmans person avspegla sig i verken.  

 När det gäller textutrymme står Hjalmar Bergman i en klass för sig.325 Mätt som antal 

rader i de sju litteraturhistoriska översiktsverken har Bergman ensam fått 35 % av 

tiotalisternas gemensamma utrymme, på behörigt avstånd följer först Lidman och sedan 

Nordström med vardera ca 14 %, Siwertz 12 %, Hellström och Wägner har bägge fått ca 9 %, 

medan Koch (som saknas hos Castrén) får hålla tillgodo med 8 %. (Bil. 6) Den kvantitativa 

genomgången visar således att Lidman – fast på behörigt avstånd från Bergman – är den näst 

mest omskrivne tiotalisten i de litteraturhistoriska översiktsverken.    

   Av det antal rader som tar upp Lidman och hans verk till behandling har romanerna fått 

knappt hälften i genomsnitt, men variationerna är stora. Hos en tidig litteraturhistoriker som 

Castrén ägnas större delen av utrymmet åt romanerna (uppbyggelselitteraturen hade då ännu 

begränsad omfattning och memoarer var inte skrivna). Hos Lönnroth – Delblanc krymper 

andelen till en dryg femtedel. (Bil. 7)  

 Intresset för de bägge romanerna mätt i textutrymme varierar mellan översiktsverken. 

Stensborg avhandlas ytterst kortfattat av Svensson och Tigerstedt och förbigås helt hos 

Brandell, Linder, Sjöstedt och Algulin. Huset med de gamla fröknarna, å andra sidan, 

diskuteras mer eller mindre utförligt i samtliga sju översiktsverk och värderas särskilt högt i 

tre, hos Sjöstedt, Svensson och Algulin. Uppenbart är att intresset för Stensborg var störst hos 

författarna till de tidiga översiktsverken medan uppskattningen av Huset med de gamla 

fröknarna tycks öka ju längre tiden går. (Bil. 8) 

 Liksom hos essäisterna i föregående avsnitt sker en tydlig förändring över tiden i den 

kvalitativa värderingen av Lidmans hela författarskap. Den tidiga poesin uppskattas allt 

mindre i senare översiktsverk medan kvaliteten i romaner och memoarer värderas upp. Den 

utpräglat religiösa produktionen noteras på respektavstånd, men blir sällan föremål för några 

litterära bedömningar. Predikanten, den färgstarke retorikern, får hedersomnämnanden men 

diskuteras inte närmare i översiktsverken. De litteraturhistoriker som alls avger några 

värdeomdömen om romanerna är ense om att Huset med de gamla fröknarna är Lidmans 

främsta verk (i ett par fall jämsides med Såsom genom eld) med epitet som Lidmans 

”mognaste”, ”främsta”, ”vacker och känslig”.   

                                                 
324 Jfr ovan s. 28. 
325 Redogörelser för bearbetningar för teater, film och television är inte inkluderade i jämförelsen. 
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 De svagheter som uppmärksammades av recensenterna 1910 och 1918 påtalas ånyo av 

vissa litteraturhistoriker. Kompositionen med dess löst hopfogade scener sågs fortfarande som 

en svag punkt i bägge romanerna. Lidman hade inte lyckats särskilt väl med att skapa 

sammanhängande berättelser, menade man. Språket kommenteras på ett par håll och i stort 

sett varje gång i positiva ordalag. Stilen, nära förknippad med kompositionen, tyngdes av  

longörer, interfolierade med utvikningar och lätt överdrivna scener; detta gäller särskilt om  

Huset med de gamla fröknarna. Trovärdigheten ifrågasätts av ingen när det gällde Huset med 

de gamla fröknarna. Tvärtom talas om skarpa och klara miljö– och karaktärsteckningar. 

Stensborg kommenteras mera sällan, men Johans växelförfalskning och monacoresa ses med 

samma misstro av litteraturhistorikerna som på sin tid av recensenterna. Kommentarerna 

kring idéinnehållet varierar i översiktsverken liksom i recensionerna. Adelssvärmeri och 

nostalgiska utgjutelser irriterade somliga. Andra såg ett värde i hyllningen av traditioner och 

höga ideal. Det kristna och ”aktivt missionerande momentet” i Huset med de gamla fröknarna 

upplevde vissa som påfrestande och främmande i en roman.326 Andra åter talade uppskattande 

om ”den lugna stilen”,327 ”den svenska andan”328 och satte värde på tributen till historien, 

traditionen, jorden och människans villkor.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
326 Ahnlund 1996, 247. 
327 Linder 1965, s. 153. 
328 Castrén 1932, s. 458. 
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IV.     Nationens litterära minne Vi kunna i detta sällsynta fall vara förvissade 
om att aldrig för en framtida generation behöva 
blygas för vår smak. Ty denna diktning tillhör 
vår tids oförytterliga arv till senare tider och 
efterkommandes ögon skola vila därpå och 
glädjas liksom våra i dag.329  

 

Kanon 

”Kanon är en känslig sak”, skriver Anna Williams, och riskerar knappast att bli motsagd.330 

Förutsättningarna för att litterära verk skall erövra och behålla en plats i en (eventuell) kanon 

är komplicerade och omdiskuterade. Idén om en allmänt accepterad kanon, existerande eller 

eftersträvansvärd, har sina förespråkare, men har också ifrågasatts med varierande intensitet 

såväl i Sverige som internationellt. Kanondebatten faller i huvudsak utanför ramen för min 

uppsats, men några korta referenser kan vara på sin plats. 

 Epitet och titlar som ”Den västerländska kanon” (Bloom), den svenska litterära kanon,  

litteraturhistorisk kanon (Williams), översiktsverkens kanon, ”Gymnasiets litterära kanon” 

(Brink), läsarnas kanon (Hansson), marknadens kanon m.fl. antyder att olika slags kanon kan 

existera samtidigt, vilket bl.a. Williams har visat. Tolkningarna av själva begreppet kanon är 

också legio. En ofta citerad definition är Niels Halkjaers: ”den relativt fast fixerade grupp av 

verk och författarskap som konstituerar den allmänt accepterade bilden av litteraturens 

historia”.331 Men tanken att det skulle finnas en i vid demokratisk mening, ”allmänt 

accepterad”, litterär kanon utgör t.ex. för kultursociologen Pierre Bourdieu en paradox. Han 

menar att själva idén med finlitterära texter och ”smak” implicerar ett avståndstagande från 

andra gruppers preferenser, som underförstått skulle representera undermålig litteratur och 

uttryck för dålig smak.332  

 Staffan Bergsten, som utredde kanonbegreppet för cirka tjugo år sedan, hävdar att 

”[d]en litteraturhistoriska kanon består av de diktverk vilka oberoende av enskilda läsares och 

forskares personliga tycke och smak anses utgöra det omistliga arv som varje generation av 

bildningssökande har att tillägna sig och föra vidare.”333 Fyra villkor skall, enligt Bergsten, 

vara uppfyllda innan ett verk kan ta plats i kanon: Ett gynnsamt mottagande av kritiken i 

dagstidningar och ledande tidskrifter är det första. Vidare skall boken inte vara en udda 

företeelse, utan ingå i ett författarskap som till väsentliga delar har kritikens stöd. Dessutom 

                                                 
329 Anders Österling om Verner von Heidenstams Nya Dikter i GHT 25.1.1915. 
330 Williams 1997, s. 36. 
331 Halkjaer 1977, s. 33. 
332 Williams 1997, s. 39. 
333 Bergsten 1990, s. 24–25. 
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skall verket vara representativt för ett skede eller en strömning och samtidigt innebära något 

av en förnyelse.334 Till detta kan fogas att kanonbildarna är flera, alla med mer eller mindre 

uttalade anspråk på tolkningsföreträde: experter (litteraturvetare, kritiker), centralt placerade 

normbildare (politiker på olika nivåer, konstruktörer av läroplaner och urvalslistor för 

bibliotek) samt marknaden (förlag, säljare och köpare).      

 På sina håll har begreppet kanon uppfattats som normativt, intressestyrt och 

exkluderande och utlöst gängse reflexmässiga och ideologiskt betingade protester. I 

valrörelsen 2006 fick begreppet en partipolitisk stämpel när Folkpartiet föreslog en lämpligt 

utformad kanon som vägledning i skolans svenskundervisning. Furuland och Williams, bland 

andra, har i olika undersökningar visat hur olika litterära miljöer hyser uppfattningar om 

kanon som tydligt avviker från vad som skulle kunna betraktas som ”allmänt accepterade”. 

Exempelvis hävdar feministiskt orienterade forskare och kritiker att ett manligt synsätt präglat 

värdering och tolkning av litteratur alltsedan antiken. All dikt är beroende av föränderliga 

konventioner och utsatt för tidens nedbrytande verkan, eller som Williams skriver med ett 

citat från Barbara Herrnstein Smith: ”Ett bra utgångsläge för kanonisering är naturligtvis om 

verket uppfyller krav som tillfredsställer dem som bedömer litteratur vid en given tidpunkt 

[…] [i sin tur] beroende på periodens kulturella och ideologiska behov”.335   

 Brink föreslår som mätmetod för att fastställa ett lands litterära kanon det utrymme som 

ägnas vissa författare eller verk i läroböcker och antologier såväl på gymnasiet som vid 

högskolor och universitet. Antologin har i hög grad ha påverkat bilden av svenskspråkig 

1900-talslitteratur bland gymnasielärare, gymnasister och studenter, anser Brink. I sin 

avhandling visar han att ett litet antal antologier och litteraturhistoriska läroböcker varit 

förhärskande i gymnasiet under perioden 1910 – 45 och att det i allt väsentligt är de diktare 

som fått stort utrymme och värderas högt i dessa som dominerat ämnet under perioden.336 

Hägg instämmer. Att tillhandahålla texter till skolundervisningen är ett säkert medel för en 

författare att tillförsäkra sig om inte odödlighet så åtminstone ett långt liv, skriver han, och 

exemplifierar med Richard Steffens tongivande lärobok från 1904, som bestämde den svenska 

litterära kanon för ett halvsekel framåt.337  

 De litteraturhistoriska läroböckerna på gymnasienivå har en tämligen enhetlig syn på 

urvalet trots skillnader i litterära förhållningssätt över tiden. Under den period som omfattas 

av Brinks avhandling, d.v.s. åren 1910 – 1945, framträder ett 20-tal välkända författarnamn 

                                                 
334 Bergsten 1990, s. 27.  
335 Williams 1997, s. 40. 
336 Brink 1992, s. 230–231. 
337 Hägg 2007, s. 313. 
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och verk i läroböckerna. Sven Lidman och hans böcker tillhör den grupp som mönstrats ut 

under perioden och han befinner sig i prominent sällskap: Thomas Thorild, Bengt Lidner, 

Carl Gustaf Leopold, Frans Michael Franzén och Per Hallström är alla namnkunniga 

författare som fått lämna plats åt både äldre och yngre författare, bland dem odisputabla 

tungviktare som Almqvist och Strindberg.338 Gunnar Hansson talar om ”nationens litterära 

minne”, vilket kan tolkas som ett vidare, icke normativt och därmed mindre kontroversiellt 

begrepp än kanon.339 Stina Hansson erbjuder en modifierad version när hon talar om en plats i 

såväl det individuella som det kollektiva minnet.340  

 Den som till äventyrs vidhåller att kanonbegreppet, oavsett definition, är brukbart vid 

klassificering av författarskap eller litterära verk får svårt att övertygande plädera för en plats 

i en svensk litterär kanon för Lidmans romaner. Visserligen fick de, som vi har kunnat 

konstatera, på det hela taget ett positivt mottagande av samtidskritiken och uppfyller således 

Bergstens första kriterium. Men åtminstone vad översiktsverken beträffar finns där inte någon 

som hävdar att romanernas tendens eller motivval skulle vara vare sig representativa för sin 

tid eller nyskapande, snarare sågs de som udda såväl av samtiden som i litteraturhistorien. 

Med tillämpning av Bergstens kriterier kan Lidmans romaner således inte göra anspråk på 

plats i en svensk litterär kanon.  I stället väljer jag att pröva om romanerna kan anses svara 

mot det, enligt min mening, icke-normativa, vidare och som regel mindre kontroversiella 

begreppet klassiker. 

 

Klassiker 

Kanon– och klassikerbegreppen har beröringspunkter utan att vara synonyma. Med Brink vill 

jag hävda att kanon förutsätter att en större grupp författare och verk väljs ut och motiveras 

medan begreppet ”klassiker” oberoende av andra författare kan tillämpas på såväl enskilda 

författare som enskilda verk.341 För Furuland är klassiker ”författare som kan sägas äga 

aktualitet i vår tid trots att deras litterära skapande sedan länge är avslutat”. Klassiska texter 

besitter förmåga att generera betydelser och tolkningar som vida överskrider 

författarintentionen. Sådana författare och verk ingår som delar i vad han kallar det ”bildade 

kretsloppet”. Till dessa författare säger Furuland att han ”givetvis [räknar] hela 

tiotalistgenerationen”.342    

                                                 
338 Brink 1992, s. 280. 
339 Hansson, G., 1979, s. 378. 
340 Hansson, S., 1979, s. 392. 
341 Brink 1992, s. 235. 
342 SOU 1972:80, s. 375–376, 386. 
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 Vad kan då sägas om författare eller verk som en gång betraktats som ”klassiska” men 

inte längre läses och förvandlats till enbart namn i uppslagsböcker och översiktsverk?  

Furulands svar blir att även om det mesta som skrivits i äldre tider skulle avfärdas som ganska 

försumbar litteratur och primitiva förstadier till populärlitteratur i nutiden, kan äldre litteratur 

ändå tillerkännas värde som historiska dokument. Han medger att det är komplicerat att 

bestämma vilka författare som kan betraktas som klassiker och att helt invändningsfria 

kriterier är omöjliga att formulera.343 Trots svårigheten har han dristat sig att föreslå tre 

kriterier, varav minst två skall vara uppfyllda, för att en författare eller ett diktverk skall 

betecknas som ”klassiker” i svensk 1900-talslitteratur: 

   
 1. Biograferade i Litteraturhandboken, 4 uppl (1971), kap ”Svensk litteratur efter 
  1900” och ”Finlandssvensk litteratur” 
 2. Behandlade på mer än 10 rader i G. Brandells Svensk litteratur 1900 – 1950 
  (1967)  
 3. Behandlade på mer än 5 rader i N.Å. Sjöstedts partier (s. 457 – 595) i Epoker 
  och diktare, del 2 (1972)344 
 
Brandells och Sjöstedts texter utgjorde kurslitteratur inom den högre undervisningen vid tiden 

för Furulands utredning. Litteraturhandboken har sedan dess utkommit i nya upplagor varav 

den 6:e är den senaste. Lönnroth-Delblancs Den svenska litteraturen och Algulin-Olssons 

Litteraturens historia i Sverige är numer gängse läroböcker i undervisningen i 

litteraturvetenskap. Efter uppdatering av Furulands modell skulle analoga kriterier år 2011 

kunna se ut som följer:  

  
 1.  Biograferade i Litteraturhandboken, 6 omarb. och utökade uppl , kap ”Svensk 
      litteratur efter 1900” (1999) 
 2.  Behandlade på mer än 10 rader i Lönnroth-Delblancs Den svenska litteraturen    
      (1999) 
 3.  Behandlade på mer än 5 rader i Algulin–Olssons Litteraturens historia i Sverige 
      (2009) 
  
Om Furulands – av mig uppdaterade – kriterier appliceras på Lidman kan konstateras att han 

är biograferad på 28 rader i den senaste upplagan av Litteraturhandboken, där hans viktigaste 

verk, inklusive Stensborg och Huset med de gamla fröknarna, också finns upptagna.345 Hos 

Lönnroth-Delblanc ägnas Lidman jämförelsevis stort utrymme, 170 rader och behandlas av 

två litteraturhistoriker, Per Erik Ljung (lyrik) och Conny Svensson (prosa). Stensborg nämns 

inte alls, men åt Huset med de gamla fröknarna har anslagits 17 rader. Olsson–Algulin 

                                                 
343 SOU 1972:80, s. 376. 
344 SOU 1972:80, s. 385–386. 
345 Sid. 566 resp. 592. I 16:e uppl. med tillägg av den postumt utgivna Naken på nådens strand (1997). 
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avhandlar Lidman och hans verk på 30 rader, varav Stensborg på 2 och Huset med de gamla 

fröknarna på 6 rader (mest av alla Lidmans böcker). Följaktligen kvalificerar sig författaren 

själv med god marginal som ”klassiker”. Detsamma gäller, om än med knappare marginal, 

Huset med de gamla fröknarna; däremot möter inte Stensborg Furulands kriterier fullt ut. Värt 

att notera är dock att Stensborg är den av Lidmans romaner som senast utgivits i ny upplaga 

1995 (samt i den digitala Litteraturbanken.se).    

 Traditionellt har litteraturhistorien mest uppmärksammat diktverkens för– och 

tillkomsthistoria, men Hansson påminner om att större delen av litteraturens liv faktiskt 

utspelar sig efter utgivningsdagen. Visst följer receptionsstudier, upplagesiffror och – i 

gynnsamma fall – utlåningsstatistik det enskilda verket ett gott stycke in i framtiden, men 

understryker Hansson, dessa studier når inte läsares upplevelser av verk i generationer 

efteråt.346 I vilken omfattning Lidman alls blivit läst under de cirka 100 år som gått sedan 

romanerna först nådde marknaden är naturligtvis omöjligt att fastställa så här i efterhand. En 

indikation på läsarnas intresse erbjuder dock ett studium av Lidmans uppträdande på  

bokmarknaden, d.v.s.utgivningshistorien.     

 
 
Lidman på bokmarknaden   

 

Under 1900-talets första hälft försvarade Lidman framgångsrikt sin plats i nationens litterära 

minne, inte minst genom en strid ström av nya böcker och utgåvor. En översikt över 

utgivningen erbjuder en indikation på hur förlagen bedömde efterfrågan på hans böcker och 

därmed det presumtiva läsintresset.  

 Från och med debutboken Phasiphaë och andra dikter 1904 till och med den sista 

memoarboken 1957, Vällust och vedergällning, utkom under dessa 54 år totalt 54 titlar av 

Sven Lidman.347 Medräknade är då de många av honom hållna och bearbetade, stenografiskt 

nedtecknade predikningar, som utgavs dels i separata häften om 13 – 40 sidor, dels i mer 

omfattande predikosamlingar om 100 – 300 sidor.348 Hela Lidmans litterära produktion i 

bokform omfattar 32 predikosamlingar, betraktelse– och bönböcker, 8 romaner, 5 

diktsamlingar, 4 memoarböcker och 2 böcker innehållande 3 dramer samt ytterligare 3 böcker 

i olika genrer.349  

                                                 
346 Hansson 1997, s. 383. 
347 Inkl. Lidmans övers. Augustinus Bekännelser och Min dotter far till Kina med Sven Lidman som red. 
348 Predikningarna hade i flertalet fall först varit införda i Evangelii Härold. 
349 Se ”Sven Lidmans böcker-Register”, Bil. 4, s. 137. 
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 Av romanerna dominerar Huset med de gamla fröknarna stort med sina  

31 000 exemplar, närmast följd av Såsom genom eld, tryckt i 11 750 ex. Första upplagan av 

Stensborg, 1600 exemplar, omtrycktes inte, men romanen utgavs senare i Bonniers serie 

”Valda berättelser” 1924, i 4 250 ex.350 och drygt sjuttio år senare, 1995, utgav Svenska 

Akademien Stensborg i 3 000 exemplar, i sin serie Svenska Klassiker, under red. och med ett 

längre förord av Knut Ahnlund.351 Av memoarerna, som utgavs av Natur och Kultur, trycktes 

Gossen i grottan i 22 000 ex. (samt senare i en pocketutgåva), Lågan och lindansaren i 

16 000 och Vällust och vedergällning i 9 000 exemplar.                                                                                  

 Utgivningsperioden (utgivningstiden), d.v.s. tiden mellan den första och den senaste 

utgåvan av en viss författare, kan ses som en indikation på verkets förmåga att leva kvar i det 

allmänna medvetandet. Huset med de gamla fröknarna har hittills kommit i tolv utgåvor 

fördelade över drygt 60 år, från 1918 till 1979. Nästan lika lång utgivningsperiod hade 

romanen Såsom genom eld, men med den blygsammare utgivningsfrekvensen av fem utgåvor 

under åren 1920 – 1979. Köpmän och krigare utkom fyra gånger under nitton år, 1911 – 

1930. Stensborg, som inte blev någon upplagemässig framgång, spänner över ännu längre 

utgivningsperiod, 85 år, men med långa mellanrum: 1910, 1924 och så 1995 i Svenska 

Akademiens klassikerserie. Predikosamlingarna fick i allmänhet kortare utgivningsperioder 

med en utgivningsfrekvens av en till tre utgåvor, men med två undantag: Ordet som förbliver 

utkom sju gånger 1924 – 1943 och Bryggan håller fem gånger 1923 – 1941. 

Utgivningsfrekvens och utgivningstid för Lidmans samtliga böcker framgår av Bil. 2, s. 129.  

 Lidman j:r har flera gånger hört fadern berätta om hur denne vid ett tillfälle sökte upp 

Karl Otto Bonnier för att förhöra sig om hur bokhandelsförsäljningen av Pasiphaë utvecklade 

sig. Den mäktige förläggaren, som just återvänt från sin lunch, skall ha svarat den ivrigt 

väntande debutanten: ”Herr Lidman, om jag kommer att tjäna så mycket på herr Lidmans 

dikter att det räcker för att betala den pilsner jag drack till lunchen idag, skulle jag vara glad.” 

Sven Lidman svarade att han ”trodde att det var med diktsamlingar för en bokförläggare som 

med juveler för en kvinna, hon smyckar sig med dem men hon säljer dem inte.” 

Bokförläggaren gjorde då klart för den kaxige unge poeten att skälet till publiceringen var 

betydligt krassare än så: ”jag har inte gett ut herr Lidmans bok för att tjäna pengar på den utan 

för att jag i framtiden kommer att göra det.”352 – Så blev det ju också. 

                                                 
350 Uppgifterna från BFA. 
351 Av upplagan fanns hösten 2010 ännu 1821 exemplar i lager hos Svenska Akademien; e-mail från Svenska   
     Akademien 17.9.2010. 
352 Lidman j:r 2006, s. 17. 
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  I 1910-talets dagstidningar förekom då och då notiser på nyhetsplats om nyutgivning 

och försäljningsutvecklingen för nyutkomna böcker. På luciadagen 1918 hade Nya Dagligt 

Allehanda en osignerad artikel om årets bokmarknad och vad man kallar ”julfloden”, som 

”svällt ut till enorma dimensioner”. Bland nyutkomna succéer nämns Selma Lagerlöfs 

Bannlyst vars upplaga om 10 000 exemplar sålt slut innan den ens nått boklådorna. Ett antal 

romaner med upplagor om 3000 – 5000 exemplar hade också mött stort intresse. Bland dessa 

nämns Hjalmar Bergmans En döds memoarer, Gustaf Frödings postuma Kåserier i 3 delar, 

Mathilda Mallings Marieholm och Munkeboda, Sigfrid Siwertz´ Noveller, August Strindbergs 

Otryckta skrifter Del 1, Elin Wägners Åsa–Hanna och Sven Lidmans Huset med de gamla 

fröknarna. Men dessa titlar var inte de enda. Ytterligare ett antal välkända författarnamn sägs 

ha bidragit till ”julfloden”: Henning Berger, Sven Hedin, Ellen Key, Agnes von 

Krusenstjerna, Evert Taube, Hasse Z och Anders Österling m.fl. Skribenten uttrycker 

förvåning över ”att det finns allmänhet till all denna litteratur” - särskilt som priserna ökat 

kraftigt.353 Några dagar tidigare hade samma tidning låtit veta att den nyutkomna Huset med 

de gamla fröknarna redan var slutsåld men att nytryck var på väg.354 Lidmans oftast 

återutgivna roman mötte intresse redan vid. 

 

 

 
Avslutning  Det är sant att det litterära minnet i Sverige i 
  allmänhet är kort. Knappt har hyllningarna i 
  samband med frånfället förklingat så sänker sig 
  tystnaden.355  
  

Sven Lidman växte upp i blygsamma förhållanden,  men blev med tiden en offentlig person, 

en ’kändis’ i sin samtid.  Han var en av det begynnande 1900-talets mest uppmärksammade 

författare, vars diktsamlingar och romaner väckte sensation hos samtidskritiken. Flera 

recensenter nämner Lidman som ett av den unga litteraturens stjärnskott. Av senare 

verksamma essäister och litteraturhistoriker betraktas hans författarskap som ett av de mest 

betydande under 1900-talets första decennier vid sidan av namn som Bo Bergman, Hjalmar 

Bergman, Elin Wägner, Anders Österling och andra. Under första världskriget blev han den 

svenska aktivismens lidelsefulle förkämpe. Därefter ägde han under ett drygt kvartssekel en 

                                                 
353 Nya Dagligt Allehanda 13.12 1918, osign. 
354 Nya Dagligt Allehanda   8.12 1918, osign. 
355 Svante Nordin, SvD 11.10.2010. 
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uppmärksammad plattform i ledningen för Pingströrelsen. Efter nära 30 år bröt han upp från 

församlingstillhörigheten för att sluta som hänsynslöst öppenhjärtig memoarförfattare. 

 Stensborg och i synnerhet Huset med de gamla fröknarna lovordades av samtidskritiken 

och har fortsatt att komma ut i nya utgåvor. Ännu nära etthundra år efter utgivningen lever de 

kvar i auktoritativa litteraturhistoriska översiktsverk. Författaren så väl som hans Huset med 

de gamla fröknarna – vid en välvillig bedömning också Stensborg – kvalificerar sig som 

svenskspråkiga litterära klassiker enligt Furulands kriterier. Detta till trots är jag för egen del 

mer benägen att placera Lidman och hans romaner i ett andra, lägre klassikerskikt, d.v.s. vad 

som i engelskspråkiga sammanhang brukar kallas ”minor classics”.     

 Få torde längre räkna Lidman till de ’stora’ romanförfattare, vars verk överlevt samtida 

och efterkommande diktning. Med åren har såväl Lidmans romaner, som hans lyrik och 

memoarer flyttats allt längre ut i det svenska litterära minnets periferi. Från skol- och 

universitetsundervisningen är han borta sedan decennier. Lidmanforskningen inom 

litteraturvetenskapen har haft en blygsam omfattning; någon textkritisk utgåva existerar inte. 

Bland litteraturvetare betraktas religiös litteratur som en lågstatusgenre, varför de utan 

märkbar saknad överlåtit åt teologer att hålla Lidmans omfattande religiösa produktion vid 

någorlunda liv. Hos läsare i allmänhet är hans romaner inte längre levande litteratur. 

Författarnamnet Lidman är numera förmodligen mest känt i en begränsad krets bestående av 

litteraturvetare, teologer och äldre kyrksamma läsare. 

 Vad är då förklaringen till Lidmans med tiden allt svagare ställning i undervisningen, på 

bokmarknaden och i det allmänna medvetandet, trots uppskattning från skilda håll i samtiden 

och fastän hans verk lever vidare i essäer och översiktsverk? – Ett svar kan vara att tiden 

redan när romanerna utkom lämnat bakom sig de problem som Johan Silfverstååhl och 

’Husets” gamla fröknar brottades med, att deras predikament redan vid publiceringstillfället 

passerat sitt ’bäst-före-datum’, att de ideal som författaren kämpat för med tiden tett sig futila 

och ovidkommande, varför huvudpersonernas brottningskamp varken framstår som 

angelägen, tidstypisk eller ens minnesvärd. Vad författaren själv beträffar, är hans politiska 

hållning och publicistiska verksamhet kontroversiell inte bara i en nutida kontext; den var 

anakronistisk redan då det begav sig, eller med Rinmans formulering: ”Lidmans samhällssyn 

är unik bland 1900-talets svenska författare. Den är nämligen rent feodal”.356 Ahnlund gav 

uttryck för liknande tankar i sitt tal vid Lidmans bår: ”[Sven Lidman] var alldeles otidsenlig 

som gestalt, som geni, som religiös personlighet.”357   

                                                 
356 Rinman 1952, s. 99. 
357 Ahnlund 1960, s. 307.  
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 Hur kommer det sig då att Lidman, näst efter Hjalmar Bergman, fått mest textutrymme 

av tiotalisterna i översiktsverken? – Jag menar att svaret kan sökas i främst tre 

omständigheter. Den första är den identifikation och ömsesidiga ’draghjälp’ medlemmarna i 

den grupp namnkunniga svenska författare som fått beteckningen tiotalister ger varandra. 

Även om Lidman på något håll betraktats som avvikande är han en odisputabel medlem av 

gruppen. Bergman med sina många litterära, dramatiska och filmiska succéer såsom Hans 

Nåds testamente, Markurells i Wadköping, Farmor och Vår Herre m.fl. lever ännu i det 

litterära minnet. Men han är inte den ende: Hellströms Snörmakare Lekholm får en idé har 

utkommit i olika utgåvor 18 gånger eller i genomsnitt vart 2 – 3:e år från utgivningsåret 1927 

till 1971 samt därtill i en nyutgåva så sent som 1996. Siwertz´ Selambs har utgetts i 18 nya 

eller omtryckta utgåvor från den första 1920 till den senaste 1979, d.v.s. genomsnittligt drygt 

vart 3:e år. Utgivningen av Mälarpirater omspänner en ännu längre utgivningstid: Den utkom 

1911 och utgavs senaste gången 2002. Wägner debuterade som romanförfattare med 

Norrtullsligan 1908 vilken utgivits med ojämna mellanrum vid ett tiotal tillfällen, den senaste 

2011.358 Om dessa och andra tiotalister kan med Furuland sägas att de är författare som – låt 

vara i varierande grad – ”äga aktualitet i vår tid trots att deras litterära skapande sedan länge 

är avslutat.”359 Tiotalisterna har i mindre utsträckning konkurrerat inbördes än gett stöd åt 

varandra när det gällt att försvara en plats i det litterära minnet. Lidman och hans romaner har, 

menar jag, lånat glans från övriga tiotalister, men sannolikt också verksamt bidragit till att 

dessa och deras verk ännu inte fallit i glömska.  

 Den andra omständigheten är att Lidmans romanteknik och estetik fungerar ovanligt väl 

i det som Espmark kallar ”decennietänkandet” kring författarskap.360 00-talet, präglat av 

kvardröjande fin-de-siècle-stämningar, melankoli och dekadens, inspirerade Lidman till 

”praktfulla dikter om synd och samlag, antika myter och modern världssmärta, inspirerade av 

Baudelaire och de franska dekadenterna”, som Hägg uttrycker det.361 Med Friedrich Nietzsche 

och dandyn som förebilder poserade den unge Lidman med klassisk bildning, sarkasmer och 

ironi i de fina salongerna inför en mindre talangfull omvärld. På 1910-talet, som helhet 

präglat av borgerlig realism, utkom Lidman med en rad realistiska romaner, som i flertalet fall 

utspelar sig i högborgerliga miljöer, bland officerare och finansmän, där Lidman själv vunnit 

burskap. Under mellankrigstidens bägge decennier när den litterära utvecklingen inte längre 

                                                 
358 Källor: Svensk Bokkatalog (SBK), Svensk Bokförteckning , Libris och 
     Uppsala universitetsbiblioteks ”Katalog 1962”. 
359 SOU 1972:80, s. 375. 
360 Espmark 2008, s. 14. 
361 Hägg 2004, s. 386. 
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var lika enhetlig drog han istället stora lyssnarskaror till kyrkor och bönehus med sin 

originella och färgstarka homiletik.  

 Slutligen har Lidmans person och levnadsöde, ’livsdramat Lidman’, bidragit till att 

upprätthålla intresset för hans litterära verk. Vännen och förläggaren Tor Bonnier yttrade vid 

något tillfälle att ”Sven var ju egentligen intressantare än sina böcker. De flesta av de 

betydande författarna i hans generation var mindre intressanta än sina böcker. Man kunde 

ibland undra, när man talade med dem, hur det var möjligt att de skrivit så bra böcker som de 

faktiskt gjort. Med Sven var det tvärtom.”362 Knut Ahnlund anspelar på Lidmans ryktbarhet 

och brokiga liv när han kallar sin stora biografi Sven Lidman. Ett livsdrama. Ett flertal essäer 

och festskrifter i anslutning till högtidsdagar författade av inflytelserika litterära 

personligheter, liksom en strid ström av egna böcker och skrifter under ett halvsekel, har alla 

bidragit till att författaren Lidman och hans verk ännu inte centrifugerats bort ur 

litteraturhistorien. Med en nutida term kan hävdas att han med sitt liv och sin litterära 

produktion – avsiktligt och oavsiktligt – bidragit till att ’varumärket’ Sven Lidman och 

därmed också hans romaner ännu lever kvar i nationens litterära minne.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ”Jag har givit fram sakerna helt kort utan 
  mycket resonerande och många reflexioner, 
  som alltid säga sig själve, när data  äro riktige, 
  och allt detta att jag måtte vinna kortheten, som 
  är det behagligaste skrivsätt.”  
     
  (Carl Linnæus´ Öländska och Gotländska resa 
  År 1741 , Stockholm 1962, s. 9.) 

 

                                                 
362 Ahnlund 1996, s. 12. 
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Karlstads Tidningen 1918.11.23, Orubricerad, B-n. BFA. 
 
Karlshamn 1918.12.23, ”Huset med de gamla fröknarna”, K. St., Liberal. KB. 
 
Naggen 31.12.1918, Orubricerad, Erik Lindorm. BFA.    
 
Ny Tid 29.11.1918, ”Sven Lidman: Huset med de gamla fröknarna.” –n–. [ej attribuerad], 
Socialdemokratisk. BFA. 
 
Nya Dagligt Allehanda 13.12.1918. Osign. Konservativ. KB. 
 
Nya Dagligt Allehanda 20.12.1918. Osign. Konservativ. KB. 
 
Ord och Bild 1919 s. 220-221. Sverker Ek. BFA. 
 
Social–Demokraten   6.12.1918, ”Tant– och kusinlitteratur. Sven Lidman–Hedvig 
Svedenborg–Mathilda Malling.” David Sprengel. BFA. 
 
Social-Demokraten 14.12.1918, ”Tant– och kusinlitteratur. II. David Sprengel. KB.  
 
Social-Demokraten 17.12.1918, ”Tant– och kusinlitteratur. III ’Stolta traditioner’ i svensk 
litteratur hösten 1918.” David Sprengel. BFA, KB. 
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Stockholms Dagblad 24.11.1918, ”En ny roman av Sven Lidman. Anmäld för Stockholms 
Dagblad av doktor Olof Rabenius.” Moderat konservativ. BFA. 
 
Stockholms Dagblad 8.12.1918. Moderat konservativ. KB.  
 
Stockholms–Tidningen 27.11.1918, ”En berättelse om helgon och hjältar”, Knut Barr. 
Frisinnad. BFA. 
 
Svenska Dagbladet 19.11.1918, ”Sven Lidmans nya bok.”, Göran Lindblad. Frisinnad. BFA. 
 
Tidning för Falu Stad & Län, 6.12.1918, Osign. Moderat. BFA. 
 
Östergötlands Dagblad 1918.12.07, Orubr., Ejnar Smith. Moderat. BFA. 
 
Östgöta Correspondenten 1918.11.15, Orubr., Osignerad. Moderat konservativ. BFA. 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130 

 
Sven Lidmans böcker – Förstagångsutgivning           Bil. 2. 
 
Källor:  Svensk Bokkatalog (SBK), Svensk Bokförteckning , Kungliga bibliotekets katalog  Libris och 
Uppsala universitetsbiblioteks ”Katalog 1962” (K62). 
 
 
 
1904 Phasiphaë och andra dikter. 
 
1905 Primavera. Dikter.  
 
1906 Källorna. Dikter. 
 
1907 Elden och altaret. Dikter. 
 Imperia. Dramatiska situationer. 
 
1908 Herskare. Två dramer om makt och vanmakt. 
 
1910 Stensborg. Roman.  

Thure–Gabriel Silfverstååhl. Roman. 
 
1911 Köpmän och krigare. Roman. 
 
1912 Carl Silfverstååhls upplefvelser. Roman. 
 
1913 Tvedräktens barn. Roman. 
 
1916 Det levande fäderneslandet. En bok om svensk aktivism 1916.  
 
1918 Huset med de gamla fröknarna. En berättelse om helgon och hjältar. Roman. 
 
1920 Såsom genom eld. Roman. 
 
1923 Bryggan håller. Vittnesbörd om korsets kraft.   

Ordet som förbliver. Predikan.   
Personlig frälsning. En bok om trons hemlighet. Predikningar.  

 
1926 Bethlehemsstjärnan och båglampan. Tankar om sken och verklighet. 
 Pingstväckelsens hemlighet.  
 
1928 Förgängelsens trälar och frihetens söner. Tankar om nöd, nåd och 
 nödvändighet. 
 
1932 Människan och tidsandan.   
 Pingstväckelsens gåta.   
  Fromma män och tomma händer i Med två tomma händer. Personbiografiska
  skildringar. 
 
1933 Oroligt var mitt hjärta tills det fick frid i Dig. En själs biografi i dikter. 
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1934 På resan genom livet. Sett och tänkt. 
1936 Guds eviga nu. En bok om vägen, sanningen och livet.  
 
1937 Blodsarv. Försök till ett människoödes förhistoria.   
 
1939 Var inte förskräckt! Sett, tänkt och talat.   
 
1940 Guds nåds glada budskap. Tre vittnesbörd.    

Utvald av Gud. En själs lovsång.   
 
1941 Glädjebudbärare.  
 
1942 Drömmen om Babelstornet.    

Från Coventry till Betlehem. En bok om frälsning i stormen.   
 
1943 Jesus Kristus och Honom korsfäst.    
 Uppenbarat. En bok om andlig verklighet.  
 
1945 En god affär.  
  
1946 Ingen lurar Gud. Sett, tänkt och talat.   
 Atombomb och hjärteväckelse.   

Rövaren och korset. Tre morgonandakter i radio.   
  Tempelrening.   
 
1947 Fjäril och vilddjur. En bok om liv och nåd.   

Ur Sven Lidmans skrifter.   
 
1949 In Thy sight, o Lord.   
 Resan till domen.   
 
1950 Stjärnan som tändes på nytt.   
 
1952 Gossen i grottan. Memoar.  

Lågan och lindansaren. Memoar.  
 
1953 Dikter.   
 
1954 Mandoms möda. Memoar. 
 
1957 Vällust och vedergällning. Memoar. 
 
1986 Böner och meditationer i livets alla skiften/av Sven Lidman.366 
 
1997 Naken på nådens strand; predikningar/av Sven Lidman.367  
 
 
 

                                                 
366 Utgiven postumt. 
367 Utgiven postumt. 
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Sven Lidmans böcker – Förstagångsutgivning och återutgivning      Bil. 3.   
   
Källor:  Svensk Bokkatalog (SBK), Svensk Bokförteckning , Kungliga bibliotekets katalog  Libris och 
Uppsala universitetsbiblioteks ”Katalog 1962” (K62). 
 
 
 
1904 Phasiphaë och andra dikter. 8:o. 98 s. Sthm.Bonnier. 1:75. 
 
1905 Primavera. Dikter.  8:o. 136 s. Sthlm. Bonnier. 3 kr. 
 
1906 Källorna. Dikter. 8:o. 129 s. Sthlm. Bonnier. 3 kr. 
 
1907 Elden och altaret. Dikter. 8:o. 142 s. Sthlm. Bonnier. 3 kr. 
 Imperia. Dramatiska situationer. 8:o139 s. Sthm. Bonnier. 3 kr. 
 
1908 Herskare. Två dramer om makt och vanmakt. 8:o. Opag. Sthlm. Bonnier. 3:75. 
 
1910 Stensborg. Roman. 8:o. 290 s. Sthlm. Bonnier. 3:75. 

Thure-Gabriel Silfverstååh.. Roman. 1:a – 2:a uppl. 8:o. 341 s. Sthlm. Bonnier. 
4:25. 
 

1911  Köpmän och krigare. Roman.  1:a – 3:e uppl. 8:o. 436 s. Sthlm. Bonnier. 5:50.  
   
1912 Carl Silfverstååhls upplefvelser. Roman. 1:a – 2:a uppl. 8:o. 340 s. Sthlm. 

Bonnier. 4:25. 
 
1913 Tvedräktens barn. Roman. 8:o. 357 s. Sthlm. Bonnier. 4:50. 
 
1916 Det levande fäderneslandet. En bok om svensk aktivism 1916. 8:o. (6), 225 s. 

Sthlm. Lagerström i distr. 3 kr. 
 
1918 Huset med de gamla fröknarna. En berättelse om helgon och hjältar. 1:a - 4:e 

uppl. 8:o. 335 s. Sthlm. Bonnier. 8:50. 
 
1919 Huset med de gamla fröknarna. En berättelse om helgon och hjältar. 5:e uppl. 

8:o. 335 s. Sthlm. Bonnier. 8:50.  
 
1920 Såsom genom eld. 1:a – 5:e uppl. 8:o. (1), 311 s. Sthlm. Bonnier. 12 kr. 
 
1923 Bryggan håller. Vittnesbörd om korsets kraft. 1:a – 3:e uppl. 8:o. 317 s. Sthlm. 

Bonnier. 6:25; inb. 8:25; 12:75. 
 
1924 Bryggan håller. Vittnesbörd om korsets kraft. 4:e uppl. 8:o. 317 s. Sthlm. 

Bonnier. 6:25; inb. 8:25; skbd 12:75. 
Huset med de gamla fröknarna. En berättelse om helgon och hjältar. 8:o. 256, 
(1) s. Sthlm. Bonnier. 4:25. (Valda berättelser.) 

 Ordet som förbliver. Predikan. 8:o. 32 s. Sthlm. Förl. Filadelfia. 50 öre. 
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1924 Personlig frälsning. En bok om trons hemlighet. 1:a – 3:e uppl. 8:o. 312, (1) s.  
 Sthlm. Bonnier. 6:25; inb. 8:75; skbd 11:50. (Sven Lidmans predikningar.)  

Stensborg. Roman. 8:o. 160 s. Sthlm,  Bonnier. 4:25. (Valda berättelser.) 
Såsom genom eld. 8:o. (1), 311 s. Sthlm. Bonnier. 12:-. (Valda berättelser.) 
 

1925 Köpmän och krigare. Roman. 8:o. 304, (1) s. Sthlm. Bonnier. 5:75. (Valda 
berättelser.)  

  Ordet som förbliver. Predikan. 2:a uppl. 8:o. 32 s. Sthlm. Förl. Filadelfia. 0:50.  
 
1926 Bethlehemsstjärnan och båglampan. Tankar om sken och verklighet. 1:a – 5:e 

uppl. 8:o. 281 s. Sthlm. Bonnier. 5:75; inb. 8:25; skbd 11:50. 
 Ordet som förbliver. 3:e uppl. 8:o. 32 s. Sthlm. Förl. Filadelfia. 0:50.   
 Pingstväckelsens hemlighet. 8:o. 48 s. Sthlm. Bonnier. 1 kr. 
 
1927 Bethlehemsstjärnan och båglampan. Tankar om sken och verklighet. 6:e uppl. 

8:o. 318 s. Sthlm. Bonnier. 2:50;klb. 4:-; skinnbd 7:50. 
  
1928 Bryggan håller. Vittnesbörd om korsets kraft. 5:e uppl. 8:o. 316, (1) s.Sthlm. 

Bonnier. 6:25; inb. 8:25; skbd 12:75. 
Förgängelsens trälar och frihetens söner. Tankar om nöd, nåd och 
nödvändighet. 1:a – 4:e uppl. 8:o 307 s. Sthlm. Bonnier. 6:25; inb. 8:75; skbd 
11:50. 
Huset med de gamla fröknarna. En berättelse om helgon och hjältar. (4), 256, 
(1) s. 24, titel o. omsl. 27. 4:25; halvfr. bd 10:25. De nya berättarna. Ur Sveriges 
litteratur 1900 – 1925, urval och redigering Fredrik Böök. [Omslagstitel.] 8:o. 
Sthlm. Bonnier. 
Köpmän och krigare. (1), 304, (1) s. 25, titel o. omsl. 27. 5:75; halvfr. bd 11:75. 
De nya berättarna. Ur Sveriges litteratur 1900 – 1925, urval och redigering 
Fredrik Böök. [Omslagstitel.] 8:o. Sthlm. Bonnier. 
 

1929 Ordet som förbliver. 4:e uppl. 8:o. 32 s. Sthlm. Förl. Filadelfia. 0:50.   
 
1930 Köpmän och krigare. 8:o. 284, (2) s. Sthlm. Vårt hem. Inb. 1:85. (Vårt hems 

gyllene bibliotek. Svenskt liv och leverne.) 
 
1932 Bethlehemsstjärnan och båglampan. Tankar om sken och verklighet. 7:e uppl. 

8:o. 281 s. Sthlm. Bonnier. 5:75; inb. 8:25; skbd 11:50. (Sven Lidmans 
predikningar.) 

 Bryggan håller. Vittnesbörd om korsets kraft. 6:e uppl. 8:o. 329, (1) s. Sthlm. 
 Bonnier. 2:50; klb. 4 kr.; skbd 12:75. (Sven Lidmans predikningar.) 

Förgängelsens trälar och frihetens söner. Tankar om nöd, nåd och 
nödvändighet. 5:e uppl. 8:o. 330 s. Sthlm. Bonnier. 2:50; klb. 4 kr.; skinnbd 
7:50. 
Människan och tidsandan. 1:a – 2:a uppl. 8:o. 236, (1) s. Sthlm. Bonnier. 5:75; 
inb. 7:75. 
Personlig frälsning. En bok om trons hemlighet. 4:e uppl. 8:o. 323, (1) s. Sthlm. 
Bonnier. 2:50; klb. 4:-; skinnbd 7:50.  

 Pingstväckelsens gåta. 8:o. 20 s. Sthlm. Filadelfia. 0:25. 
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1933 Ordet som förbliver. Predikan. 5:e uppl. 8:o. 32 s. Sthlm. Filadelfia. 0:50.  
Oroligt var mitt hjärta tills det fick frid i Dig. En själs biografi i dikter. 1:a – 2:a 
uppl. 8:o.156 s. Sthlm. Bonnier. 4:75; inb. 6:75. 

 
1934 Huset med de gamla fröknarna. En berättelse om helgon och hjältar. 8:o. 256, 

(1) s. Sthlm. Bonnier. Inb. 2:65. 
På resan genom livet. Sett och tänkt. 1:a – 5:e uppl. 8:o. 320 s. Sthlm. Bonnier. 
6:50; inb. 8:50.  

 
1935 Huset med de gamla fröknarna. En berättelse om helgon och hjältar. [Ny uppl.] 

8:o. 256, (1) s. Sthlm. Bonnier. Inb. 2:65; halvfr. bd 4:50. (Vår egen tids bästa.) 
  

1936 Guds eviga nu. En bok om vägen, sanningen och livet. 1:a – 6:e uppl. 8:o. 328 s. 
Sthlm. Bonnier. 6:50; inb. 8:50; skinnbd 11:-.  
Ordet som förbliver. Predikan. 6:e uppl. 8:o. 32 s. Sthlm. Filadelfia. 0:80.  
På resan genom livet. Sett och tänkt. 6:e uppl. 8:o. 320 s. Sthlm. Bonnier. 6:50; 
inb. 8:50; skinnbd 11:-. 
 

1937 Blodsarv. Försök till ett människoödes förhistoria. 1:a – 4:e uppl. 8:o. 346 s. 
Sthlm. Bonnier. 6:75; inb. 9:-; skinnbd 12:-. 
Guds eviga nu. En bok om vägen, sanningen och livet. 7:e uppl. 8:o. 328 s. 
Sthlm. Bonnier. 6:50; inb. 8:50; skinnbd 11:-.  
Huset med de gamla fröknarna. En berättelse om helgon och hjältar. [Ny uppl.] 
8:o. 256, (1) s. Sthlm. Bonnier. Inb. 3:75; halvfr. bd 6:50;  (Moderna svenska 
berättare.) 
  

1938 Personlig frälsning. En bok om trons hemlighet. 5:e uppl. 8:o. 323, (1) s. Sthlm. 
Bonnier. 2:50; klb. 4:-; skinnbd 7:50. 

 
1939 Huset med de gamla fröknarna. En berättelse om helgon och hjältar. [Ny uppl.] 

8:o. 256, (1) s. Sthlm. Bonnier. Inb. 3:75; halvfr. bd 6:50;  (Moderna svenska 
berättare.) 
Huset med de gamla fröknarna. En berättelse om helgon och hjältar. [Ny uppl.] 
8:o. 200 s. Sthlm. Åhlén & Åkerlund (Bonnier). Klb. 1:85 (Husmoderns 
bibliotek.) [Husmoderns presentbok.] 
Var inte förskräckt! Sett, tänkt och talat. 1:a  – 5:e tus. 8:o. 301, (1) s. Sthlm. 
Bonnier. 6:75; inb. 9:-. skinnbd 12:-. 
 

1940 Guds nåds glada budskap. Tre vittnesbörd. 8:o. 40 s. Sthlm. Filadelfia. 0:75. 
 Pingstväckelsens gåta. 2:a uppl. 8:o. 19 s. Sthlm. Filadelfia. 0:25.   

Utvald av Gud. En själs lovsång. 1:a – 4:e tus. 8:o. 272 s. Sthlm. Bonnier. 6:75; 
inb. 9:-; skinnbd 12:-. 
 

1941 Bryggan håller. Vittnesbörd om korsets kraft. 7:e uppl. 8:o. 329, (1) s. Sthlm. 
Bonnier. 3:50; inb. 5:50.  
Glädjebudbärare. 1:a – 3:e tus. 8:o. 250, (1) s. Sthlm. Bonnier. 6:75; inb. 9:50; 
skinnbd 12:50. 

 Guds nåds glada budskap. Tre vittnesbörd. 2:a uppl. 8:o. 40 s. Sthlm. Filadelfia. 
 0:75. 

Utvald av Gud. En själs lovsång. 5:e tus. 8:o. 272 s. Sthlm. Bonnier. 6:75; inb. 
9:-; skinnbd 12:-. 



 135 

 
1942 Drömmen om Babelstornet. 8:o. 13 s. Sthlm. Filadelfia. 0:25. 

Från Coventry till Betlehem. En bok om frälsning i stormen. 8:o. 276, (1) s. 
Sthlm. Bonnier. 7:50; inb. 10:-. 
 

1943 Jesus Kristus och Honom korsfäst. 8:o. 32 s. Sthlm. Filadelfia. 0:75.  
 Människan och tidsandan. 3:e tr. 8:o. 236, (1) s. Sthlm. Bonnier. 5:75. 
 Ordet som förbliver. Predikan. 7:e uppl. 8:o. 32 s. Sthlm. Filadelfia. 0:75.  
 Uppenbarat. En bok om andlig verklighet. 1:a – 4:e tus. 8:o. 253, (2) s. Sthlm. 
 Bonnier. 7:50; inb. 10:50. 

 
1944 Såsom genom eld. 2:a uppl. 8:o. 250, (1) s. Sthlm. Bonnier. 6:50. (Förf:s Valda 

berättelser.)  
 
1945 En god affär. 8:o. 18 s. Sthlm. Filadelfia. 0:45. 
 Ingen lurar Gud. Sett, tänkt och talat. 1:a – 5:e tus. 8:o. 244, (3) s. Sthlm. 
 Bonnier. 7:75; inb. 11:-. 

 
1946 Atombomb och hjärteväckelse. 8:o. 15 s. & omsl. Sthlm. Filadelfia. 0:45. 

Ingen lurar Gud. Sett, tänkt och talat. 6:e tus. 8:o. 244, (3) s. Sthlm. Bonnier. 
7:75; inb. 11:-. 
Rövaren och korset. Tre morgonandakter i radio. 8:o. 21, (1) s. Sthlm. 
Filadelfia. 0:50. 

  Tempelrening. 8:o. 24 s. Sthlm. Filadelfia. 0:50.  
 
1947 Fjäril och vilddjur. En bok om liv och nåd. 1:a – 5:e tus. 8:o. 282 s. Sthlm. 

Bonnier. 10:-; inb. 13:-.  
Guds eviga nu. En bok om vägen, sanningen och livet. [Ny uppl.] 8:o. 328 s. 
Sthlm. Bonnier. 4:50; inb. 7:-.  
På resan genom livet. Sett och tänkt. [Ny uppl.] 8:o. 320 s. Sthlm. Bonnier. 
4:50; inb.7:-.  
Ur Sven Lidmans skrifter. Valda stycken samlade och utg. till hans 
sextiofemårsdag av Zander Åberg. 8:o. 142, (2) s., 1 pl.–bl. Sthlm. Filadelfia. 
Klbd 5:50. 
 

1948 Huset med de gamla fröknarna. En berättelse om helgon och hjältar. [Ny uppl.]  
8:o. 256, (1) s. Sthlm. Bonnier. 3:60; klbd 6:15; halvfr. bd 11:20. (Moderna 
svenska berättare.) 
Utvald av Gud. En själs lovsång. [Ny uppl.] 8:o. 272 s. Sthlm. Bonnier. 4:65; 
inb. 7:20. 
Var inte förskräckt! Sett, tänkt och talat. [Ny uppl]  8:o. 301, (1) s. Sthlm. 
Bonnier. 4:65; inb. 7:20. 
 

1949 In Thy sight, o Lord. [Transl.by Marcus A. Dellow.] 8:o. 28 s. Sthlm. 
[Östermalms fria församl.] 

 Resan till domen. 1:a - 4:e uppl. 8:o. 211 s. Sthlm. Natur o. kultur. 6:50. 
 
1950 Stjärnan som tändes på nytt. 1:a – 4:e uppl. 8:o. 212 s. Sthlm. Natur o. kultur. 7:-; 

inb. 10:-. 
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1952 Gossen i grottan. 1:a – 22:a tus. [17 - 22 tus. Ny tr.] 8:o. 304, (2) s., 6 pl. –bl. 
Sthlm. Natur o. kultur. 17:50; inb. 21:50; halvfr. bd 29:50. 
Lågan och lindansaren. 1:a – 16:e tus. 8:o. 272, (4) s., 4 pl. –bl. Sthlm. Natur o. 
kultur. 17:50; inb. 21:50.  

 
1953 Dikter. 8:o. 108, (6) s. Sthlm. Natur o. kultur. 8:75; inb. 12:75; halvfr. bd 18:75. 
 (Urval i samråd mellan Sven Lidman och Bengt Holmqvist ur samlingarna 
 Phasiphaë, Primavera, Källorna, Elden och altaret samt Oroligt var mitt 
 hjärta.) 
 
1954 Mandoms möda. 8:o. 358, (4) s. Sthlm. Natur o. kultur. 17:50; inb. 21:50.  
 
1955 Huset med de gamla fröknarna. [Ny utg.] 8:o. 314, (1) s. Sthlm. Bonnier. 9:50; 

inb. 13:-. (Bonnierbiblioteket.) 
 
1957 Vällust och vedergällning. 1:a – 9:e tus. 276, (4) s. Sthlm. Natur o. kultur. 17:50; 

inb. 21:50. 
 
1962 Såsom genom eld. [Ny utg.]  176 s. (Profilböckerna) Sthlm. Gummesson. Inb. 

10:75. 
 
1969 Gossen i grottan. [Ny utg.] Förord av Erik Hj. Linder. 263, (1) s. (NoK pocket.) 

Sthlm. Natur o. kultur. 12:50. 
 
1979 Huset med de gamla fröknarna. [Ny utg.] 206, (1) s.; 21 cm. Örebro. Libris. Inb. 

60:-. (Libris romanserie Svenska berättare.) 
Såsom genom eld. [Ny utg.] 198, (1) s.; 21 cm. Örebro. Libris. Inb. 60:-. (Libris 
romanserie Svenska berättare.) 

  
1986 Böner och meditationer i livets alla skiften/av Sven Lidman; redaktion och 

inledning: Carl-Erik Brattemo. 78 s.; 21 cm. Skellefteå. Artos. 65:-. 
 
1995 Stensborg. [Ny utg.] under redaktion av och med inledning av Knut Ahnlund. 

190, (1) s.; 22 cm. Sthlm. Atlantis.  Inb. 215:-. (Svenska klassiker/utgivna av 
Svenska akademien.) 

 
1997 Naken på nådens strand; predikningar/av Sven Lidman; i urval av Tomas 
  Sjödin. 191 s.; 22 cm. Stockholm. Norman. Inb. 195:-. 
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Sven Lidmans böcker – Register             Bil. 4. 
[Årtalen utgör hänvisningar till fullständiga uppgifter om resp. utgåva i Bil. 3] 
 
Atombomb och hjärteväckelse, 1946. 
 
[Augustinus, Bekännelser 1922]368 
 
Bethlehemsstjärnan och båglampan, 1926, 1927, 1932.  
 
Blodsarv, 1937.  
 
Bryggan håller, 1923, 1924, 1928, 1932, 1941. 
 
Böner och meditationer i livets alla skiften/av Sven Lidman, 1986.  
 
Carl Silfverstååhls upplefvelser, 1912. 
 
Det levande fäderneslandet, 1916.  
 
Dikter, 1953.  
 
Drömmen om Babelstornet, 1942 
 
Elden och altaret, 1907. 
 
En god affär, 1945. 
 
Fjäril och vilddjur, 1947. 
 
Fromma män och tomma händer, 1932.   
 
Från Coventry till Betlehem, 1942. 
 
Förgängelsens trälar och frihetens söner, 1928, 1932.  
 
Glädjebudbärare, 1941.  
 
Gossen i grottan, 1952, 1969. 
 
Guds eviga nu, 1936, 1937, 1947. 
 
Guds nåds glada budskap, 1940, 1941. 
 
Huset med de gamla fröknarna, 1918, 1919, 1924, 1928, 1934, 1935, 1937, 1939 [2 uppl.], 
1948, 1955, 1979. 
 
Herskare, 1908. 

                                                 
368 Augustinus, Bekännelser om sin omvändelse. Översättning och inledning av Sven Lidman. Utgavs av   
     Bonniers 1922. 
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Imperia, 1907. 
 
In Thy sight, o Lord, 1949. 
 
Ingen lurar Gud, 1945. 
 
Jesus Kristus och Honom korsfäst, 1943. 
 
Källorna, 1906. 
 
Köpmän och krigare, 1911, 1925, 1928, 1930. 
 
Lågan och lindansaren, 1952. 
 
Mandoms möda, 1954. 
 
[Min dotter far till Kina, 1935, 1936, 1937.]369 
 
Människan och tidsandan, 1932, 1943.  
 
Naken på nådens strand, 1997. 
 
Ordet som förbliver, 1924, 1925, 1926, 1929, 1933, 1936, 1943. 
 
Oroligt var mitt hjärta tills det fick frid i Dig, 1933. 
 
Personlig frälsning, 1924, 1932, 1938.  
 
Phasiphaë, 1904. 
 
Pingstväckelsens gåta, 1932, 1940. 
 
Pingstväckelsens hemlighet, 1926. 
 
Primavera, 1905. 
 
På resan genom livet, 1934, 1936, 1947.  
 
Resan till domen, 1949. 
 
Rövaren och korset, 1946.  
 
Stensborg, 1910, 1924, 1995. 
 
Stjärnan som tändes på nytt, 1950.  
 

                                                 
369

  Min dotter far till Kina. Ulla Lidmans brev från Kina och Mongoliet, sammanställda och utg. av Sven    
      Lidman, utkom hos Bonniers i 6 uppl. 1935–37.  
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Såsom genom eld, 1920, 1924, 1944, 1962, 1979.  
 
Tempelrening, 1946. 
 
Thure–Gabriel Silfverstååhl, 1910. 
 
Tvedräktens barn, 1913. 
 
Uppenbarat, 1943. 
 
Ur Sven Lidmans skrifter, 1947. 
 
Utvald av Gud, 1940, 1941, 1948. 
 
Var inte förskräckt!, 1939, 1948. 
 
Vällust och vedergällning, 1957.  
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Tiotalister i översiktsverken             Bil. 5. 
Andelar av gemensamt textutrymme i respektive översiktsverk 
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Tiotalister i översiktsverken                                    Bil. 6. 
Antal rader per författare och procentandel                 
[Underlag till diagram Bil. 5]  
 
 
 
 
  
 
 Hjalmar 

Bergman 
Gustaf 
Hellström 

Martin 
Koch 

Sven 
Lidman    

Ludvig 
Nordström 

Sigfrid 
Siwertz 

Elin 
Wägner 

S:a 
(%) 

         
Castrén 
1932 

401 
(31 %) 

 

0,5 
- 

0 
- 

222 
(17 %) 

308 
(24 %) 

369 
(28 %) 

0,5 
- 

1301 
(100) 

  
         
Linder 
 1965 

1124 
(28 %) 

429 
(11 %) 

446 
(11 %) 

640 
(16 %) 

488 
(12 %) 

441 
(11 %) 

436 
(11 %) 

 

4004 
(100) 

  
         
Tigerstedt  
1971 

101 
(38 %) 

26 
(10 %) 

24 
(9 %) 

25 
(10 %) 

32 
(12 %) 

23 
(9 %) 

32 
(12 %) 

263 
(100) 

         
Brandell 
1974 

351 
(30 %) 

117 
(10 %) 

109 
(9 %) 

256 
(22 %) 

88 
(7 %) 

124 
(10 %) 

146 
(12 %) 

1191 
(100) 

  
         
Sjöstedt  
1982 

214 
(37 %) 

107 
(19 %) 

35 
(6 %) 

38 
(7 %) 

73 
(13 %) 

76 
(13 %) 

29 
(5 %) 

572 
(100) 

         
Lönnroth-
Delblanc  
  1999 

582 
(46 %) 

93 
(7 %) 

42 
(3 %) 

 

170 
(14 %) 

126 
(10 %) 

99 
(8 %) 

146 
(12 %) 

1258 
(100) 

         
Olsson-
Algulin 
  2009 

100 
(32 %) 

22 
(7 %) 

49 
(15 %) 

30 
(10 %) 

 54 
(17 %) 

17 
(5 %) 

45 
(14 %) 

317 
(100) 

         
Andel i 
genomsnitt 

35 % 9 % 7 % 14 % 14 % 12 % 9 % 100 
% 
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Lidmans romaner i översiktsverken          Bil. 7. 
Fördelning av textutrymme mellan romanerna och övriga verk 
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Stensborg resp. Huset med de gamla fröknarna         Bil. 8. 
Andelar av textutrymmet                                           
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Castrén 1932 Linder 1965 Tigerstedt 1971 Brandel l 1974 Sjöstedt 1982 Lönnroth-Delblanc

1999

Olsson-Algulin

2009

Huset med de gamla

fröknarna

Stensborg

 


