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går. Hon gör en smula kur för mig på sitt stillfärdiga 
vis.» Smärre misshälligheter skulle snart nog dyka upp 
Sophie Elkan och Selma Lagerlöf emellan eller i varje 
fall en stigande irritation från den förras sida, förorsa
kad, som Ying Toijer-Nilsson konstaterar, av »Selma 
Lagerlöfs allt hetare vänskap för Valborg Olander». 
Selma Lagerlöfs brev från sommaren 1902 är mycket 
svärmiska, förklarar Toijer-Nilsson. »Hon bad för 
säkerhets skull Valborg att inte skriva för ofta för att 
inte väcka Sophies oro och beskrev, att hon rev sönder 
Valborgs kärleksfulla brev för att de inte skulle komma 
i orätta händer.»

Något direkt nyhetsvärde har inte textskribenten Lars 
Westmans kapitel Älskade Valborg! Älskade Selma! 
Reijo Rüster står för bilderna i Selma på Mårbacka. 
Men Westman exponerar i och med sitt urval av 
brevcitat och sina utläggningar den lesbiska karaktären 
av Selma Lagerlöfs och Valborg Öländers intima vän
skap. Mellan Selma Lagerlöf och Sophie Elkan rådde 
kring sekelskiftet en erotiskt färgad vänskap, men en 
lesbisk prägel fick först Selma Lagerlöfs nya relation 
till Valborg Olander. Valborg till Selma 1909: »Nu 
längtar jag så förtvivlat efter dig, min egen, mitt allt, 
och så går jag och intalar mig, att du nu är så lycklig, 
att du aldrig mer behöver mig. Men behöver du inte 
någon gång ändå någon, som kysser dig, som älskar dig 
så där alltigenom, att inga gränser finns mellan dig och 
mig.» Sophie Elkan vistades på Mårbacka och Valborg 
kände sig »så utanför» (augusti 1909). När Selma och 
Sophie reste i Italien 1903 gjorde Selma Lagerlöf upp 
med Valborg om att träffa henne i hemlighet i Köpen
hamn på hemvägen. Ur Selmas brev: »Nog ville jag 
gärna ha lite kärlek, litet äventyr efter en så lång fasta.» 
Och 1909 skriver Selma Lagerlöf: »Snart ska vi arbeta 
tillsammans och älska, älska opptända. Det är så härligt 
att tänka på.»

Selma Lagerlöf förstörde således själv åtskilliga av 
sina brev från Valborg Olander. »Jag river sönder dina 
brev med tungt hjärta», bekände hon. »Jag skulle alltid 
vilja ha dem att värma mig med, men jag törs ej.» Lars 
Westman går väl långt när han menar att de brev som 
trots allt finns bevarade var utlagda av dem själva »som 
ett spår för eftervärlden». Man kan undra över Selma 
Lagerlöfs så öppet visade känslor för Valborg Olander. 
Hon har som hennes brev från sekelskiftet visar reflek
terat en del över kvinnlig erotik. Men jag skulle tro att 
följande reflexion som Lydia Wahlström gjorde i upp
satsen Personliga erfarenheter av psykoanalys (1941) är 
relevant i det berörda sammanhanget: »Och var man då, 
som alla människor på den tiden, fullständigt okunnig i 
sexualpsykologi, var det lätt att glida in i en vänskapse- 
rotik, som kunde börja i anden och lykta i köttet.» (Jfr 
min uppsats Kvinnosyn med komplikationer i Samlaren 
1994.) Sina synliga roller satte de båda kvinnorna. 
Selma Lagerlöf och Valborg Olander, för den skull inte 
på spel. Jag knyter här an till historikern Eva Öster
bergs uppsats om kvinnors relationer med andra kvin
nor i Lambda Nordica (nr 1/96), men den studien gäller 
1600-talets svenska samhälle. Decennierna kring förra 
sekelskiftet vill Greger Eman beteckna som en över
gångstid, då de skuldtyngda avvikaridentitetema ofta 
nog saknades bland de kvinnoälskande kvinnorna. (Jfr
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min uppsats i Samlaren 1994.) Till litteraturhistorikern 
Walter Berendsohn skrev Valborg Olander 1926: »Hur 
skulle väl en kvinnlig ogift författare utan egen erfaren
het på det sexuella området, om hon äger någon stolt
het, vilja bearbeta andras erotiska erfarenheter.» Elin 
Wägner påminde klokt i detta sammanhang att kärle
kens och vänskapens känslokurvor låg varandra nära.

Ulf Wittrock

Karl-Ivar Hildeman: Karlfeldt före Karlfeldt. (Karl- 
feldt-Samfundets skriftserie nr 27.) Wahlström & Wid
strand 1995.
Evald Palmlund: Erik Lindorm. Ett författarliv. Carls
sons 1996.

När Peter Hallberg i Samlaren 1978 recenserade Karl- 
Ivar Hildemans Karlfeldtbok En löskekarl betecknade 
han den som en nog så ovanlig art i de senaste årens 
svenska litteraturvetenskap. Den var nämligen utpräglat 
personbiografisk-psykologisk, konstaterade han. Om 
Hallberg också menade att Hildeman hade gett »pas- 
sionshistoriema en alltför enastående roll i Karlfeldts 
poetiska utveckling», medgav han att den karlfeldtska 
poesin tack vare de biografiska uppgifterna förlänats 
»en starkare personlig förankring och resonansbotten 
än den förut har haft för de flesta av sina läsare».

Det har gått ett halvsekel sedan Torsten Fogelqvist 
gav ut sin stora Karlfeldtbok, påminner nu Hildeman i 
förordet till Karlfeldt före Karlfeldt. Tiden vore inne 
för en modem biografi, säger han, inte minst av det 
skälet att skaldens ungdom kan skildras på ett vida 
fylligare vis än förut. »Karlfeldts litterära kvarlåten- 
skap, den som aldrig eller bara punktvis nått tryck, 
härrör till alldeles övervägande del från ungdomen», 
framhåller Hildeman. Men så långt fram i tiden är den 
nog så omfattande, förklarar han, och i Karlfeldt före 
Karlfeldt har han just som boktiteln ger en vink om satt 
in på det materialet. Men en större monografi har han 
inte haft ork till, skriver Hildeman; vad han kan erbjuda 
är enbart »grundstenarna till ett framtida tröskelkapi
tel».

Den nya boken slutar där En löskekarl tog vid, om 
Hildeman också som han påpekar måst lämna åren 
1889-95 obearbetade. Det är sant att vägen till debuten 
1895 inte blir kartlagd. Hildeman ägnar i båda böcker
na Karlfeldts relation till Emst Beckman men också 
hans intimitet med de unga kvinnliga eleverna vid 
Djursholms samskola mycken uppmärksamhet. Medan 
han förra gången sköt fram Beckmans dotter Annie som 
en inspiratris till »Cecilia Bölljas visbok» är han nu mer 
benägen att lancera en annan 15-åring, Anna Bolling. 
Den flickan blev han kär i som gymnasist sista året i 
Västerås; romansen avslöjades för övrigt relativt nyli
gen av hennes dotter som därpå ställt en handfull dkter 
liksom ett brev, nära nog ett friarbrev, till Hildemans 
förfogande. Vad som onekligen har intresse i samman
hanget är att få kunskap om hur »kärleksdikten, den 
erotiska linjen, drar en kungsväg genom Karlfeldtlyri- 
ken», som Hildeman säger, och om hur den tar sin 
begynnelse redan under gymnasisttiden och student
åren, själva begynnelseskedet av Karlfeldts lyrik. I
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slutkapitlet i Karlfeldt före Karlfeldt återkommer Hil- 
deman till Karlfeldts upptagenhet av den sexuella pro
blematiken och dennes allra tidigaste försök till en 
konstnärlig gestaltning av driftslivets pockande krav. 
Mästerskapet i Häxorna är ännu långt avlägset, men 
»sexualdriften i dess koppling till både kvinna och 
religion» befinns vara ett återkommande motiv redan 
nu i Karlfeldts poesi.

*

I Samlaren 1981 anmäldes Evald Palmlunds doktors
avhandling Väderhatt och väderflöjel. Erik Lindorm 
och tidningarna 1905-1924 av Gunnar Eidevall. Den 
monografi som Palmlund i förordet till avhandlingen 
sade sig vilja återkomma med föreligger nu. Erik Lin
dorm. Ett författarliv har Palmlund betitlat sin bok och 
en heltäckande livsskildring har det alltså blivit. Här 
uppehåller jag mig enbart vid avsnitten om Erik Lin
dorms lyriska insatser. »Han kom att bli vardagens 
intime skildrare men också den erotiska besatthetens 
diktare», skriver Palmlund. Sin egentliga debut gjorde 
Lindorm med Tal till mitt hjärta (1912) efter att ha 
publicerat vers i tidningar, tidskrifter och broschyrer 
sedan 1905. Åren med Naggen, skämttidningen, kom så 
emellan och först 1918 var han tillbaka med Min värld, 
följd av Domedagar och Bekännelser. Det blev bara en 
samling ytterligare, På marsch (1934). Palmlund karak
teriserar väl de olika samlingarna men gör mot slutet av 
kapitlet Islossning och vardag den reflexionen att Lin
dorms plats i vår litteraturhistoria är långt ifrån utredd. 
Han gick i skola hos de stora mästarna, »läste, lyssnade 
och härmade. Det var i det umgänget han lärde sig tala 
poesins språk, och till sist vågade klyva näbb själv. Han 
låter nästan som de. Men det lilla som skiljer gör att 
han bör finnas med i kretsen.» Det är fint och träffande 
uttryckt.

Hjalmar Gullberg svarade i Bonniers Litterära Ma
gasin för den helt överlägsna recensionen av På marsch, 
konstaterar Palmlund, och det vad gäller både beröm 
och analys. Det har onekligen intresse att notera hur 
Gullberg som ju i sin poesi själv har en vida mer sär
präglad diktion, förklarar att Erik Lindorm aldrig 
skrivit en strof som inte blivit stämplad med hans oef
terhärmliga individuella firmamärke. Litet överord var 
det allt!

Ulf Wittrock

Knut Ahnlund: Sven Lidman. Ett livsdrama. Atlantis 
1996.

I ingressen till sin mäktiga biografi berättar Knut Ahn
lund att han från början hade för avsikt att skriva mera 
översiktligt, som han säger, om Sven Lidman, men att 
han kom på andra tankar när han fick tillgång till den 
dagbok på mer än sextusen sidor som tillkommit paral
lellt med memoarerna. Erik Hj. Linder skrev i en anmä
lan av Mandoms möda att den ännu mera än de föregå
ende delarna övertygade om att Lidman hade något på 
hjärtat som brände och ville fram. För Ahnlund har 
uppenbarligen dagboken, »den alldeles unika Stora

dagboken», framstått som det avgörande sanningskri
teriet beträffande Sven Lidmans religiösa omvändelse. 
Om denna intima journal i 33 volymer förklarar han 
sålunda att dess självprövning är än mer övertygande 
än memoarernas. »Den tillkom i tecknet av den för- 
krosselse som han upplevde efter sin andra omvändelse 
adventsöndagen 1949 då han predikade i Katarina 
kyrka om den förlorade sonen.» Värdefull finner jag 
Ahnlunds visserligen väl kortfattade redogörelse för 
Sven Lidmans samarbete med sin son och namne, 
förlagsredaktören på Natur och Kultur, i fråga om de 
för offentligheten redigerade självporträtten. Den 1 
augusti 1954, sedan tre volymer utkommit, skrev Lid
man i dagboken om hur sonen höll honom vid produk
tiv vigör »utan att på något sätt -  efter vad jag förstår -  
rucka eller rubba på eller röra vid min konstnärliga 
integritet och personlighet».

Det är historien om ett öde som han velat lägga fram, 
betonar Ahnlund. »Jag har uppmärksammat Sven Lid
mans litterära verk, men också i dessa kapitel ligger 
huvudvikten på det personliga ödet bakom skrifterna.» 
Knut Ahnlund lärde i unga år -  på 1930-talet -  känna 
Sven Lidman och hans familj. Det är ett förhållande 
som starkt har bidragit till att han förmått ge en så 
livfull och intimt personlig levnadsteckning. Ahnlund 
deklarerar för övrigt rakt på sak att han »tyckte oerhört 
mycket om denne man vilkens avsked till skrivaryrket 
översköljdes av det grövsta och mest kränkande per
sonliga hån». I ett kapitel om »Lidmanstriden» går 
Ahnlund mot bokens slut nog så upprört till attack mot 
belackarna -  Ivar Harrie, Olof Lagecrantz m.fl. -  av 
den fjärde och sista delen i memoarsviten, Vällust och 
vedergällning (1957), och han finner på sin plats att 
återge stora stycken från några inlägg till Lidmans 
försvar, gjorda av Ann-Marie Lund, en nära vän till 
familjen Lidman som följt memoarernas tillkomst. 
»Sven Lidmans religion och recensenternas moral» var 
en av artiklarna rubricerad. Eftersom Lagercrantz råkar 
så illa ut i Ahnlunds och Lunds gemensamma eld vill 
jag påpeka att han i ett inlägg i D.N. polemiserade mot 
Ingemar Hedenius fördömande av Gossen i grottan. 
»Det bränns i den Lidmanska boken, och det gör det 
inte ofta i litteraturen», förklarade Lagercrantz.

Sven Lidman turnerade som predikant bland pingst
vännerna på 1920- och 30-talen och gav så gott som 
varje senhöst ut en predikosamling. Femton blev de 
inalles. Ahnlund ägnar dem skälig uppmärksamhet i sin 
monografi. En särställning bland dessa böcker tillmäter 
han Stjärnan som föddes på nytt (1950); »det var den 
första och enda av hans predikosamlingar som blev 
litterärt genomarbetad», fastslår Ahnlund. »Vi möter en 
ensammare människa än förut, den kollektiva gemen
skapen i Kristus står inte längre i förgrunden.» Ahnlund 
ger dock Bertil Malmberg rätt i att den nya boken i 
jämförelse med Resan till Domen (1949) representerade 
ett steg tillbaka. Uppgörelsen med pingströrelsen hade 
kännetecknats av en furia i uttrycket som alltjämt gör 
intryck. Den stora måltavlan var ju Levi Pethrus.

Ahnlund refererar mera sällan till sekundärlitteratu
ren om Sven Lidman som skönlitterär författare men 
vad gäller hans poesi påminner Ahnlund om Bengt 
Holmqvists essä »Sven Lidmans lyriska ungdom» till
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