


Röster om Lydia Wahlström 

sammanställda av Brita Mannerheim 

Brita Mannerheim, Lydia Wahlströms guddotter, deltog i symposiet 
den 3 december 1998. Hon har tidigare i boken Med Lydia eller Livs
lång trohet mellan tre (1989) framlagt sina minnen av gudmodern och 
skildrat gemenskapen mellan sina föräldrar Anna och Gideon Danell 
och Lydia Wahlström. Till denna skrift har Brita Mannerheim valt 
att presentera några skildringar av andra författare, som ger viktiga 
sidor av gudmoderns väsen. Lydia Wahlström hade förmanat Inge
mar Glemme, den hon valt att jordfästa henne, att i sina minnesord 
framhålla "inte bara ljusa sidor hos henne utan också mörka". Detta 
vill Brita Mannerheim här fullfölja. 

Nanna Svartz berättar i sin självbiografi från ca 1905, när Nanna 
gick i flickskola i Västerås: "När Lydia W skulle komma blev det oro 
i lägret. Hon var ju dotter till kyrkoherden i Barkarö nära Västerås 
och hon var filosofie doktor! Till och med pappa tågade ner till 
Stockholmsbåten i sällskap med mig. Doktor Wahlström anlände, 
iklädd en nästan fotsid, alldeles rak svart rock. Håret var kort. När far 
betraktat henne en stund sa han: 'Det är bra synd om den hyggliga 
Wahlström att ha en sådan dotter.' - Så kom då kvällens föredrag. 
Lydia Wahlström var kristallklar i sitt resonemang, medryckande 
men inte sällan ganska aggressiv. Alla slöfockar fick sig en ordentlig 
läxa. Det gällde att inse sin plikt mot samhället, det gällde att gripa in 
i uppfostrings- och skolfrågor, det gällde också krav på rättvisa vid 
behandling av kvinnornas levnadsbetingelser. Var och en måste göra 
en insats och se till att förvalta sitt pund på bästa möjliga sätt." 
(Svartz 1968, s. 30 f.) 

Från sin gymnasietid i Ahlinum, där Lydia Wahlström var studie
rektor, berättar Nanna Svartz vidare: "Lydia hade en ovanlig klarhet 
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och pregnans i sina uttryck. Hon höll uppmärksamheten levande 
under varje lektion. Hennes skarpt skurna profil blev ännu mera ut
trycksfull, då hon höll räfst och rättarting med ointresserade och lät
tingar, antingen det nu gällde historiska personligheter eller någon i 
klassen. Hon skildrade de gängse versionerna av historien men tog 
sedan upp dem till kritik under framhållande av den bestämda åsikt 
hon själv hade kommit fram till. Gärna fogade hon in en skildring av 
kvinnans ställning under århundradena och lade oss på hjärtat att 
göra vår insats i samhället och verka för full likställighet mellan man 
och kvinna. Aldrig hade jag trott att jag skulle komma att ägna extra 
tid åt historia som jag inte var speciellt intresserad av, men när Lydia 

frågade om några ville skriva en uppsats i historia under sommaren, 

upphov också jag min röst. Jag skrev om Gustaf III:s sista rege
ringsår. Vi hyste en stor beundran för Lydia Wahlström, hennes 
utomordentliga kunnande, hennes suveräna replikeringskonst, hennes 
entusiasm för kvinnans framtid. Hennes stundom vassa tunga ingav 
ibland fruktan, men vi var utomordentligt imponerade av hennes 
fullständiga oräddhet. Liksom hon var kroppsligt kraftig och rak i 
ryggen var hon andligt rakryggad. Hon ville också få sina elever att 
utan omsvep säga sin mening, att gå i bräschen för utvecklingen, inte 
minst då det gällde de speciella kvinnoproblemen." (Svartz 1968, s. 37) 

"Vad hon har för en lustig övertro på akademisk bildning!" skriver 

Emilia Fogelklou om Lydia Wahlström 1907. Men människan Lydia 
uppskattade hon, "denna ärliga, hederliga och självironiska männi
ska". (Holm 1996.) 

Klara Johanson antecknar i sin dagbok (Johanson 1989): "27.1.37. 
L.W. kom på 'visit' efter lunchen, strålande, föreföll det mig, i alla 
händelser utomordentligt nöjd med sig själv, sina böcker, sina före
läsningar (engagerad för trettifem runt riket före påsk), sina upplevel
ser, sina nya bekanta, särskilt Bettan och Amelie Bråzdöva. Jag var så 
urban och mild och motsägelselös jag har tyg till, men först och sist 
häpet fascinerad. Lyckliga människor tycker jag nämligen om att se, 
och när hände det mig sist?" 

Erik Hjalmar Linder skriver i andra delen av sina minnen (Linder 
1979 s. 222 £): "Min Lydia - Lydia Wahlström - gjorde kanske inte 
ett genialiskt men i varje fall ett kraftfullt, högbegåvat, expansivt in-
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tryck - hon är en av de människor som det är ett privilegium att ha 
fått möta på nära håll. Denna emancipissa, cyklist och friluftsmänni-
ska från vandrarepokens tid, betraktad som 'maninna' av emancipa
tionens fiender och som skräcködla av ganska många män, var en av 
de självständigaste människor jag råkat. Hon var kunnig historiker 
och ändå energiskt nutidsorienterad, ansågs konservativ men predi
kade liberala ideer, en av hennes boktitlar lydde: Kristen på egen 
hand - den passade lika bra in på henne själv som på ämnet Erik 
Gustaf Geijer. — När vi träffades var hon ett gott stycke över de sex
tio, håret var grått, gestalten tyngre än förr och benen började strejka, 
men ansiktet kändes väl igen från många gulnade tidningskarikatyrer. 
I årtiondets senare hälft blev hon en vital tillgång för Svenska Mor
gonbladets kultursida — lika kraftfull i debattinlägg som i litteratur
anmälningar. — Trots den stora åldersskillnaden blev vi faktiskt vän
ner. Jag skjutsade henne till och från Sigtuna i den lilla Adlern: en 
öppenhjärtig, fruktansvärt lärorik passagerare . Hon var ju inte bara 
historiker utan även romanförfattarinna och en bra bit teolog, minne 
och humör var det inget fel på. Hennes associationer svepte över både 
kontinenter och åskådningar. Det var på en av dessa resor hon lärde 
mig den gamla versen om Boston, ett epigram om New Englands 
specifika förening av släktförnämitet och presbyterianism: 

It was the old city of Boston, 
the home of the bean and the cod, 
where the LowelTs speak only to Cabot's 
and the Cabot's speak only to God ... 

- ett minne av Lydia så gott som något annat. Sentimentalitet visste 
hon inte vad det var, och knappast blyghet heller, men prydhet allra 
minst. En förklaring till hennes för mig häpnadväckande öppenhet 
var kanske att hon genomgått en freudiansk psykoanalys. Självfallet 
hade en emanciperad ogift kvinna haft sina sexuella bekymmer, och 
Lydia dolde inte sina. - Ser du, sa hon, vi har alla våra egenheter, och 
jag för min del är bisexuell. - Såvitt jag minns föll repliken under ett 
samtal om Karin Boye, hon hade varit lyrikerns lärarinna och kände 
också väl hennes vän Anita Nathorst, i vars närhet Boye dog. Lydia 
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kunde berätta om den dragning dessa unga kvinnor hade utövat på 

henne själv, delvis omedvetet. Säkert var kon själv något av en vän
skaps-virtuos för den som kunde bära hennes bestämda, klara väsen. 
En kvinnlig ungdomsväns giftermål hade tydligen varit en mycket svår 
prövning, men Lydia rådde sen med ett nära vänskapsförhållande 
med både hustrun och mannen - nästan ett ménage å trois, sade de 

som såg relationen på nära håll. En dotter till detta par har sagt: Jag 
hade tre föräldrar! Att de två andra klarade en så resolut, livslång 
vänskap vittnar om styrka, man vill säga ovanlig kvalitet. — Av 
memoarbokens påstådda försagdhet såg jag aldrig spår, men den 
impulsiva trotsigheten var helt underbar. - Med mig är det så, 
brukade hon säga, att den jag tycker om vill jag kyssa, men den jag 
hatar vill jag slå. - Jag svarade att jag kunde se henne framför mig på 
gatan vid någon kommande nazistisk ockupation: hur friskt hon 
skulle gå löst på vakter och k-pistbeväpnade soldater med sitt stora 
paraply ..." 

Gunnel Vallquist skriver i "Katolska läroår" (Vallquist 1995 s. 29): 
"Som en milstolpe betraktar jag alltjämt ett möte, som det snöiga 

nyåret I942 ordnades på Orjansgården i Viggbyholm. Ett flyktingpar 
från Tyskland, Michail och Karin Hoffman, hade där åren närmast 
före kriget skapat en 'internationell folkhögskola', där unga 
människor från olika länder samlades till stimulerande arbete och 
gemenskap. Nu var gränserna spärrade och tanken uppstod att i 
stället samla de splittrade kristna samfunden i Sverige till ett par 
gemenskapsveckor. Michail, som hade ryskt påbrå, var ortodox, och 
Karin tillhörde det antroposofiska Kristet samfund. Vad som nu gick 
av stapeln var något för vårt land - och troligen för de flesta andra 
länder - absolut nytt. Ekumeniska möten var annars tillställningar på 
samfundens toppnivå, där deltagarna - samtliga icke-katoliker - var 
officiella representanter för sina respektive kyrkor. Detta var ett möte 
på gräsrotsnivå, för lekfolk och särskilt studenter." — "Varje 
samfund fick god tid på sig att redogöra för sin tro och sitt liv och 
ordna gudstjänst. Det innebar att föreläsare och kyrkliga ledare 
anlände och reste i en ständig ström; en och annan prominens kunde 
också deltaga i hela mötet; det gällde exempelvis Lydia Wahlström, 
som med ett par unga akolyter i släptåg höll ett bistert men otvetydigt 
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Bild j: Lydia Wahlström som studierektor vid Ahlinska skolan ipoj. Fotografi: 
Brita Mannerheim. 
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fascinerat öga på allt som var katolskt. Mig frågade hon bland annat 
strängt om jag 'vågade' läsa Fader Vår med de andra ända till slutet, 
fastän katolikerna inte hade med Ty riket är ditt ... Lydia visste 
mycket om katolska kyrkan; en ungdomsväns konversion hade på sin 
tid gjort djupt intryck på henne, och hon drogs med en stark 
ambivalens i dessa frågor. Hennes föreläsning om biskop Berggrav 
var lysande och spirituell, med gliringar åt många håll men mest åt 
tyskarna - hon hörde ju till de aktiva antinazisterna. Vi ungdomar 
samlades gärna kring Lydia; man kunde ju inte annat än beundra 
hennes lysande kvickhet och intelligens." — "Nästa dag står i min 
kalender 'Lydia och Stolpe!' Det talar för sig självt och måste ha varit 
underhållning på högsta nivå." 
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