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ABSTRACT
Bengt Lidforss (1868–1913) was professor of botany between 1910 and 1913. But after the turn of
the century he also emerged as a charismatic leader within the Swedish working-class movement.
He became one of its foremost publicists. In the social democratic newspaper Arbetet in Malmö
he wrote about natural sciences but also about political, philosophical and literary issues.
As a literary critic Lidforss was the keenest protector of the Scanian literary school, and his
struggle for Ola Hansson and Vilhelm Ekelund has made its mark in Swedish literary history, as
have his contributions in favour of Gustaf Fröding and August Strindberg, culminating in the
polemic articles during the Strindberg Feud (1910–11).
Skönhetsdyrkare och socialdemokrat. Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning (Worshipper
of Beauty And Social Democrat. Studies in Bengt Lidforss’ Achievement As A Literary Critic)
emphasises the paradoxic combination of Lidforss’ fundamentally socialist views and a strong
belief in art. To him art was not isolated from society but quite the contrary; a significant factor
in the changing of society. The new socialistic human being should be ennobled by arts instead
of emasculated by religion.
With the help of Pierre Bourdieu’s concept of “ﬁeld”, it is shown how Lidforss, by attacking
leading middle-class newspapers and publicists, created for himself and Arbetet a constantly stronger
position within the ﬁeld of journalism. Within the ﬁeld of literary criticism he attacked the
middle-class critics, and thus participated in associating Strindberg and Fröding as well as the
young Scanian writers with the working-class movement. Lidforss’ literary taste was seen as an
alternative to middle-class taste and the worshipping of beauty thereby became fashionable among
socialists.
The fact that one ﬁnds sympathies not only for symbolism but also for decadent descriptions
with Lidforss the socialist, has to do with the fact that the descriptions of the discomfort of the
heroes revealed the disadvantages of the capitalist society. Nevertheless Lidforss’ issued warnings
against programmatic pessimism, since he was of the opinion that literature should strengthen
people in their struggle. When it came to the plight of the human being under capitalism he was
a pessimist, but he believed the stronger in a future socialist society. The terms for the artists
would be more tolerable in such a society, he prophesied. He admitted that revolutionary poetry
could be useful but was of the opinion that the quality of art would lessen if it consciously served
politics. The revolutionary poetry he praised in his reviews was poetry he found genuine and
coming from the heart. He did not favour pronounced tendencies, but he liked to use poetry in
a political context.
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Förord
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granskat min användning av Bourdieus fältbegrepp. Synpunkter på resonemangen kring Ola Hansson och Vilhelm Ekelund har jag fått av Helena Nilsson. Sammanfattningarna har översatts av Maret Dünnbier. Tack alla för ert omsorgsfulla
och tidskrävande arbete.
Tack också till forskarna på institutionen och deltagarna i doktorandseminariet
genom åren, alla som bidragit med stimulerande intresse och konstruktiva diskussioner, till kanslipersonalen som försökt hålla ordning på de formella ingredienserna i min doktorandtillvaro, till Kristina Nilsson på Seminariebiblioteket och
till den alltid hyggliga personalen på UB1 och UB4. Inte minst vill jag tacka personalen vid Stadsbiblioteket i Kristianstad. Tack också till personalen i de olika arkiven, bland vilka jag med särskild värme minns de omtänksamma damerna på
Arbetarrörelsens Arkiv i Malmö.
Slutligen varmt tack till min handledare, Per Rydén, som under alla år med
obegripligt tålamod och sporrande intresse följt mig under mina irrfärder genom
ett många gånger alltför omfattande material. De ﬂesta råden och förmaningarna
har jag följt efter bästa förmåga, utom detta sista – att inte skriva något förord.
Kristianstad i oktober 2001
Lennart Leopold
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Till Uta, Niklas och Daniel
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Lifstro
Vacker var du, min ungdoms kärlek,
som en blomma i klippans skrefva;
hösten kom, du blef gul och falnad,
vintern kom, och min ungdoms kärlek
blef begrafven i snö och is.
Men det sjudande varma hatet,
som likt lava bröt upp ur själen,
du, som stålade tankens järnmalm,
tills den blänkte som blodstänkt klinga
o, du lefver, min ungdoms hat!1
1

Georg Jonathan (Bengt Lidforss) i Arbetet 1903-01-02.
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1. Inledning

Uppslaget till denna undersökning ﬁck jag redan 1970, då jag sökte ämne till en
trebetygsuppsats i litteraturvetenskap. Jag ville skriva om socialistisk litteraturkritik och docent Gunnar Qvarnström gav mig tipset att titta på Nils Beyers bok om
Bengt Lidforss, publicerad hösten 1968.2 Jag lånade biograﬁn men också Lidforss
bok Litteraturkritik på universitetsbiblioteket, och redan efter några timmar var
jag övertygad. Jag gick tillbaka och sa att det var något som inte stämde. ”Jag tänkte nog det”, blev svaret.
Min huvudtes blev att Lidforss alls inte undvek politiska ställningstaganden i
sin litteraturkritik och att han alltså inte var en ”apolitisk” litteraturkritiker, vilket
hade hävdats av Kurt Aspelin i en recension av Beyers bok.3 Qvarnström menade
att uppsatsen så småningom kunde bli underlag för en avhandling, och så blev det
ju till sist.

1. Både människoson och demon
Bengt Lidforss var bland Lundaborna känd som det akademiska underbarnet som
hamnat på villovägar. Hans rykte spreds vida omkring. Ungdomar varnades för
honom, när de skulle börja vid universitetet, och särskilt prästsöner ansågs hotade.
Den lovande botanikern hade tidigt spårat ur och blivit rabulist och senare till och
med socialist. Redan som 21-åring blev han rikskänd som ynglingen som inför den
30 november hade kallat Karl XII ett ”löjtnantsgeni”. Och när han publicerade
uppsatsen ”Om kärleken, döden och det eviga lifvet” förfasade sig Svenska Akademiens ständige sekreterare, Carl David af Wirsén, och undrade ”huru en ung man
velat förnedra sig till en sådan utgjutelse”.4 Länge motarbetades han i sin karriär av
en ohelig allians mellan universitetets professorer och dess prokansler, den konservative biskop Gottfrid Billing, som tillika var ledande i riksdagens första kammare.
Att han inte ﬁck professuren i botanik i Uppsala redan år 1901 bör ses i ljuset av att
han året före hade förklarat att Carl von Linné i ett europeiskt perspektiv vore att
betrakta som ett ”dussingeni”. Han skrev detta i tidningen Arbetet i Malmö, och
där gycklade han också grundligt med sina ﬁender i Lund, bland annat i det klassis2
3

4

Nils Beyer, Bengt Lidforss. En levnadsteckning, Stockholm 1968.
Kurt Aspelin, ”Den deformerade rabulisten”, Aftonbladet 1968-12-16. Omtryckt i den postuma
volymen Vägval. Kritik och presentationer i urval av Inga-Lill Aspelin och Tomas Forser, Stockholm 1980, s. 118ﬀ. Min uppsats hade titeln ”Bengt Lidforss: högeropportunist eller vänstersocialist? Apolitisk eller socialistisk litteraturkritiker? En kritisk uppgörelse med den sentida Lidforss-bilden”.
Beyer 1968, s. 106f.
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ka kåseriet ”Akademiska undantagsgubbar”, där han avrättade fyra professorer som motarbetat hans akademiska
karriär, bland dem universitetets tidigare rektor August Quennerstedt. Vid jultiden 1904 ﬁck han nog av trakasserier
och lämnade sin docentur. I stället ﬁck
han fast tjänst på tidningen Arbetet i
Malmö. Under våren 1906 fungerade
han till och med som tillförordnad
huvudredaktör, men det var en syssla
som inte passade honom, så han sökte
åter docenturen – och ﬁck den så småningom, trots att hans utnämning nästan orsakade regeringskris.5
Det är ingen överdrift att säga att
Lidforss gjorde sig osams med hela det
Harald Sjövall porträtterar
svenska etablissemanget, och hade det
Bengt Lidforss i Majgreven 1907.
inte varit för hans egen sega kamp så
hade han aldrig kunnat bli kvar vid
universitetet. Men till sist kunde han inte motarbetas längre, och 1910 blev han
verkligen professor i Uppsala, trots att ärkebiskopen försökte stoppa utnämningen. Följande år blev han kallad till professuren i Lund. Han dog 1913 och blev alltså bara 45 år gammal, men under sin korta levnad uträttade han ändå så mycket
inom skilda områden att han betraktas som pionjär inom vart och ett av dem.
Han var banbrytande växtfysiolog och blev den förste att bekräfta Mendels
ärftlighetslagar på ett helt växtsläkte.
Som lundaradikalismens främste från 1890-talet och framåt var han Axel Danielssons vän och förste biograf. Efter sekelskiftet framstod han som självklar ledargestalt inom den sydsvenska arbetarrörelsen, och han betraktas fortfarande
som en av socialdemokratins främsta kulturskribenter genom tiderna.
Han var samtidigt den skånska litterära skolans ivrigaste beskyddare, och hans
kamp för Ola Hansson och Vilhelm Ekelund har satt spår i litteraturhistorien, liksom hans insatser för Fröding och Strindberg.
Han var konstnärligt begåvad och en så framstående stilist och en så inspirerande populärvetenskaplig författare, att hans essäer anses höra till skönlitteraturen.
Slutligen var han Sveriges kanske främste kristendomskritiker. Hans bok Kristendomen förr och nu (1911) övertygade mindre fördomsfulla män att han i princip
hade professorskompetens också i Nya testamentets exegetik.6
Om Lidforss skrev Zeth Höglund en gång: ”Han var i sanning både människoson och demon. Hatad som få andra av reaktionen, förtalad och förföljd, dyrkades
han som en gud av den akademiska ungdom, som kom under hans inﬂytande, liksom även av de arbetare som kände hans verksamhet.”7
5

6

7

Göran Blomqvist, Elfenbenstorn eller statsskepp? Stat, universitet och akademisk frihet i vardag och
vision från Agardh till Schück, diss., Lund 1992, s. 305f.
Synpunkten framfördes av Albert Nilsson, blivande litteraturprofessor, i dennes recension av
Kristendomen förr och nu i Fram sept-okt 1911, s. 5f.
Zeth Höglund, Minnen i fackelsken. Härliga tider 1900–1911, Stockholm 1951, s. 34.
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Denne märklige man har utsatts för många missförstånd, och i denna bok får
jag tillfälle att klara ut en del av dessa. Här ﬁnns en hel del nytt att fundera över,
också för den som redan tror sig känna Bengt Lidforss.

2. Om syfte, metod och uppläggning
Genom att redovisa och analysera framför allt hans litteraturartiklar i Arbetet vill
jag visa att det förvånande nog inte uppstod någon absolut konﬂikt hos Bengt
Lidforss mellan hans socialdemokratiska grundåskådning och hans starka tro på
konsten, hans skönhetsdyrkan. Motsättningen ﬁnns där naturligtvis, men den
överbryggas på ett produktivt sätt genom en sorts motsättningarnas enhet och
kamp. Här ﬁnns ett spännande samspel att lyfta fram, och likaledes är det spännande att se, hur snabbt han skapade sig en position inom arbetarrörelsen och hur
han särskilt ﬁck med sig de socialdemokratiska ungdomarna i sin kamp för en alternativ litteratursyn. Skönhetsdyrkan kom rentav på modet bland intellektuella
inom arbetarrörelsen.
De olika avdelningarna kompletterar varandra men är tänkta att också kunna
läsas var för sig. I min framställning försöker jag integrera teori och praktik. Den
underliggande vetenskapssynen är förankrad framför allt i hermeneutiska och litteratursociologiska traditioner. Jag ser Lidforss samlade artiklar som ett helt, där
delarna självklart påverkar och påverkas av helheten. För att förstå honom rätt
måste man ta hänsyn till denna helhet men dessutom ta hänsyn till vilken publik
han ursprungligen vände sig till – inom varje kollektiv ﬁnns nyckelord och andra
outsagda förutsättningar för läsningen. Vi sentida läsare riskerar att tolka honom
fel, om vi inte sätter oss in i tidens diskussioner och tänkesätt.
Enligt Lennart Nyberg har fortfarande ”helheten i den Lidforss var och är en
tendens att förskingras och försvinna”, dels därför att forskarna bara fokuserat en
bit i taget, dels därför att den sentida forskningen har tenderat att mest se till det
goda hos Lidforss, där man tidigare kanske överbetonade felen.8 Om detta kan
sägas att ﬂer fördjupade undersökningar är nödvändiga. Det ﬁnns fortfarande
många missförstånd att reda ut. Det tänkta programmet är annars mycket rimligt,
alltså att forskningen skulle ”begrunda förutsättningarna för en syntes i synen på
Lidforss och hans position i förkrigstidens svenska idéhistoria”. Nyberg pekar på
en av den franske sociologen Pierre Bourdieus viktigaste insatser, nämligen ”att
han återupprättat individen som agent i det sociala spelet”.9 I Lidforss fall skulle
programmet innebära studium av ”samspelet mellan psykologiska och sociala predispositioner å ena sidan och historisk, ﬁlosoﬁsk och ideologisk kontext å den
andra”. Ett bidrag till ett sådant studium kan föreliggande avhandling sägas vara.
Under framställningens gång blir det ibland tillfälle att redovisa källkritik av ett
ganska handfast slag, och analyserna går även annars mycket nära de enskilda texterna. Referat och citat blir tämligen utförliga, eftersom det rör sig om texter som
få idag har läst och som heller inte är särskilt lätta att få tag på. Lidforss var ju därtill en sällsynt god stilist, så hans texter är väl värda att läsa.
8

9

Lennart Nyberg, ”Bengt Lidforss i sin samtid och inför eftervärlden”, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. Nr 63–64, Lund 1996, s. 23.
Nyberg 1996, s. 24.
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I denna inledande avdelning följer först en utförligare presentation av Lidforss,
varefter jag kortfattat diskuterar begreppet ”socialistisk litteraturkritik”. Därefter
kommer en översikt, där jag sammanfattar tidigare forskning men också kommenterar och diskuterar denna utifrån egna resultat. Avdelningen avslutas med en
kort presentation av forskningsmaterialet.
Efter denna inledning följer fem större avdelningar, numrerade 2–6 och i sin
tur indelade i ett antal kapitel. I ”Landets mest geniale litteraturkritiker”, studerar
jag hur Lidforss efter sekelskiftet skapade sig och Arbetet en position i det kulturella fältet. Här drar jag nytta av Bourdieus tankemodeller kring sociala fält. I avdelningen ”Provinsialism eller avantgarde?” diskuterar jag om inte Lidforss lurar
både sig själv och andra när han resonerar om motsatser i litteraturen. Skåningen
Lidforss och stockholmaren Oscar Levertin var förvisso inte överens, men detta
kan knappast ha berott på födelseorten i sig och inte heller på att den ene var ”german” och den andre ”semit”. Provinsialismen och rasismen hindrar Lidforss från
att se det avgörande, nämligen att motsättningarna främst handlar om skillnader i
litterär smak och att man vänder sig till skilda samhällsskikt. Följande avdelning,
”Litteraturkritiker och socialdemokrat”, försöker fånga Lidforss socialistiskt färgade kultursyn och analyserar recensioner där han i hög grad använder skönlitteraturen som utgångspunkt för politiska och ideologiska angrepp eller resonemang. Här redogör jag även för en annan viktig kulturinsats, nämligen hans arbete för Framtidens förlag i Malmö, grundlagt 1908. Med exempel ur Fram och
Stormklockan visas också att Lidforss kultursyn faktiskt gick hem inom det Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Avdelningen ”Kulturborg eller barbarskog?”
redogör utförligt för Lidforss långvariga och i sammanhanget utomordentligt viktiga konﬂikt med skalden K. G. Ossian-Nilsson.10 Den sista stora avdelningen
behandlar främst Strindbergsfejden, den i mångas ögon viktigaste insatsen. Men
den stora fejden är i hög grad en fortsättning på redan existerande konﬂikter.

3. Om Bengt Lidforss
I reaktion mot tidigare överdrifter har det funnits lovvärda tendenser inom sentida litteraturvetenskap att vilja skilja mellan liv och verk, men här som annars är
det viktigaste att vara medveten om riskerna med bägge synsätten. I Lidforss fall är
verket nära förbundet med livet och man behöver känna huvuddragen av hans
livserfarenheter, hans habitus, för att i efterhand kunna förstå hans insatser.11 Och
10

11
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Skalden skriver sig Ossiannilsson från 1914. Här i avhandlingen har jag valt att stava hans namn
på det ursprungliga sättet när jag skriver om vad han företog sig före 1914, alltså i stort sett när
det gäller ”arbetarförfattaren” Ossian-Nilsson. Det är så han omtalas i de ﬂesta av de källor
som jag använt. När jag skriver om memoarförfattaren Ossiannilsson använder jag däremot
den sammanskrivna namnformen. Den äldre Ossiannilssons självbild sammanfaller endast
delvis med den unge Ossian-Nilssons, och jag ﬁnner det behändigt att på detta sätt kunna skilja dem åt i texten.
Den samlade livserfarenheten, habitus, är en viktig faktor i Bourdieus modell: ”Människors
handlingar är inte resultat av att de lär in och spelar upp roller. De spel som människor ägnar
sig åt är inte skrivna i förväg och utanför dem. Deras förmåga att spela spelet måste förklaras
med hänvisning till deras habitus”, sammanfattar Donald Broady i Sociologi och epistemologi.
Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, diss., Stockholm 1990, s.
233f. ”Med habitus avser Bourdieu system av dispositioner som tillåter människor att handla,

bakom den skenbart hårda fasaden hyste han en ömtålig och skälvande konstnärssjäl, vilken väcktes till liv i de mest oväntade sammanhang. Det är inte minst därför som hans mångskiftande verk på ett så förunderligt sätt hänger samman.

Familjen och ungdomsåren
Fadern Edvard Lidforss var professor i Lund, först i nyeuropeisk lingvistik och sedan i germanska språk.12 Han behärskade alla de stora kulturspråken, inklusive latin och grekiska, och hade skrivit ﬂera läroböcker. Numera är han mest känd som
översättare av Cervantes Don Quijote och Dantes Divina commedia. Fick han problem med versen gick han till hustrun Anne-Marie, som hade känsla för sådant.
Han var ifrån Mora och hon från Norrköping. Efter pensioneringen 1901 ﬂyttade
de till Stockholm för att komma närmare Nobelbiblioteket, där Edvard Lidforss
anlitades som specialist på den romanska litteraturen.13 Så sent som 1908 blev han
kallad till ledamot av The Hispanic Society of America.14 Hemmet var långtifrån
en idyll. Fadern var nämligen gammaldags auktoritär, och det hårda trycket hade
säkerligen avgörande betydelse för barnens utveckling till opponenter och radikaler.15 Här var modern den medlande kraften. Hemmet var en utpräglad litterär
miljö, och även ﬂickorna ﬁck självklart en gedigen utbildning. Karin var under en
period medarbetare på Vårt land och blev sedermera en av landets mest anlitade
och ansedda översättare. Hon gifte sig med slavisten Alfred Jensen, som 1901 engagerades av Nobelbiblioteket som specialist på slavisk litteratur.16 Erik, som gifte
sig med Aagot Klaveness, skeppsredardotter från Sandefjord i Norge, blev advokat
och kompanjon med Karl Staaﬀ, den blivande liberale statsministern. Gärda blev
läkare och gifte sig med läkaren Emanuel af Geijerstam, yngre bror till författaren

12

13

14
15

16

tänka och orientera sig i den sociala världen. Dessa system av dispositioner är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som ristats in i människors
kroppar och sinnen. Bourdieus habitusteori vilar egentligen på en enkel tanke: människors
habitus, som formats av det liv de dittills levt, styr deras föreställningar och praktiker och bidrar därmed till att den sociala världen återskapas eller ibland – nämligen i händelse av bristande överensstämmelse mellan människors habitus och den sociala världen – förändras” (a.a.,
s. 228).
Jag bygger min framställning om föräldrarna, syskonen, uppväxten osv framför allt på Erik
Vendelfelts och Nils Beyers skildringar. Noter ges bara i särskilda fall.
Wirséns brev till Edvard Lidforss angående denna anställning ﬁnns bevarade bland de ”Lidforsska papperen” på Lunds UB. Lidforss skulle enligt Wirséns förfrågan i det första brevet
vara behjälplig med ”redogörelser för romansk, särskilt spansk litteratur i senaste tider”. Lidforss förhandlade upp årslönen från föreslagna 1500 kronor till 2500 kronor. Mer ansågs inte
lämpligt eftersom han redan uppbar ersättning – pensionen – från staten (brev 1900-10-05,
-09 samt -14).
Enligt notis i Arbetet 1908-04-11.
Se Erland Lagerroths funderingar kring Bengt Lidforss psykologi i samband med oppositionen på Vendelfelts avhandling, redovisade i Samlaren 1963, s. 287, men utförligare i artikeln
”Vad skall man säga om en sådan natur?” i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1962-12-21. Lagerroth menade att Vendelfelt redovisade ett intressant material men undvek psykologisk analys.
På ett ställe tycks Beyer använda sig av Lagerroths funderingar, men utan att ange ursprunget.
Se Beyer 1968, s. 85f.
Åke Erlandsson, ”Posttidningen, Akademien och Wirsén vid tiden för det första Nobelpriset”,
i Karl Erik Gustafsson och Per Rydén, red, Perspektiv på Post- och Inrikes Tidningar, nr 1 i serien
Sylwan. Den svenska pressens historia, Göteborg 1998, s. 77.
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Gustaf af Geijerstam. Lillasyster Hedvig, slutligen, blev tandläkare och redaktör
för tandläkarnas tidskrift i Danmark, där hennes make Elis Strömgren utnämnts
till professor i astronomi. Alla systrarna hade gift sig med radikaler och ungdomsvänner till Bengt Lidforss. Och alla syskonen, utom Karin, var alltså själva radikaler och opponerade mot faderns oscarianska konventionalism. Men familjens
medlemmar höll ihop, också när samtliga tyckte att Bengt gick för långt i det
oﬀentliga livet eller när han bröt sina löften i det privata. Kort sagt, i dem och genom dem hade han ett socialt kapital av högsta värde. Utan dem hade han gått
under långt tidigare än han gjorde.
Karin var äldsta barnet, men Bengt var den äldste sonen. Han var klipsk och
många menade att han var ett geni. Han blev student i Lund vid 16 års ålder och
ﬁlosoﬁe kandidat vid 19. Sedan rörde han till sitt liv och blev inte ﬁlosoﬁe licentiat
förrän vid 23 och ﬁlosoﬁe doktor – trots allt – vid 24. I hans kandidatexamen, som
gjorde honom ryktbar i Lund, ingick ämnena kemi, botanik, latin, teoretisk ﬁlosoﬁ, zoologi, estetik med litteratur- och konsthistoria, geologi samt fysik. Sammanlagt 13,5 betyg som det hette på den tiden. Allt avklarat på fem terminer. Det
säger en del om faderns krav, att denne ursprungligen för sonens räkning planerat
en examen om 16 betyg. Man bör lägga märke till att såväl naturvetenskapliga som
humanistiska ämnen fanns representerade i denna kandidatexamen. Det speglar
hans mångsidiga intressen, vilka så småningom kom att yttra sig i hans likaledes
ovanligt mångsidiga journalistik.
Lidforss var i hög grad ett barn av åttitalet. Han studerade tidigt Darwin, Spencer och andra i skolan portförbjudna författare. Han genomgick en religiös kris i
samband med sin konﬁrmation, och något senare ﬁck upptäckten att utvecklingsﬁlosoﬁn uteslöt möjligheten av en individuell odödlighet hela hans själ och
varelse att nära nog rämna. Tonårstiden inföll alltså under 1880-talet, med alla dess
debatter och skandaler. Den konservative fadern var för en tid redaktör för en
egen tidning, Morgonbladet, där sonen också medverkade ibland. Den unge Lidforss tog djupa intryck av allt det nya, men visade ännu inte mycket utåt, utan var
mönsterelev på Katedralskolan i Lund och gick ut med högsta betyg i de ﬂesta
ämnen. Men det var en känslig och brådmogen yngling med radikala tankegångar
som efter studentexamen, 16 år gammal, reste till Värmland för att läsa med en
nioårig son i familjen Laurell. De vuxna i familjerna kände varandra, så det var
inte så märkligt, även om läraren kan förefalla något ung. Under sommaren förälskade sig Bengt i sin elevs syster, den blott tolvåriga men likaledes brådmogna Signe Laurell. Men Bengts känslor var inte besvarade, och Signe tyckte till och med
att Bengt var ful och tämligen ovårdad. Under vintern friade han genom ombud,
såsom var brukligt på denna tid. Flickans far var visserligen positiv, men han lät
henne själv avgöra om det skulle bli förlovning eller inte och hon sa nej. Även nästa sommar återvände Bengt till familjen Laurell i Värmland, men resultatlöst.
Han kom så tillbaka till Lund med känslan att ﬂickor aldrig kunde tycka om en
sådan som han. Han kastade sig i stället in i de omfattande studier som redan
nämnts och som fadern planlagt för honom.
Han följde faderns pipa ytterligare några år. Herbert Spencer tänkte sig att
moraliska och intellektuella egenskaper som föräldrarna förvärvat under sina liv
kunde ärvas av deras barn. Ett sedligt liv ansågs därför viktigt också för de vuxna,
och den i samhället förhärskande dubbelmoralen måste motarbetas. Den unge
Lidforss gjorde en dygd av dessa teorier och var en skötsam ung man. Med sin
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bakgrund och sina personliga egenskaper räknade han säkert med att få välartade
barn, ägnade att ytterligare höja människosläktets utvecklingsnivå. I en osignerad
recension av en bok om prostitutionen och äktenskapsålderns betydelse för denna, förklarar han som tjugoåring i faderns tidning att det vore ”en usel kärlek” som
inte tålde att vänta några år.17

Syﬁlis och avvikande kärlek
Men så kom omslaget genom nya naturvetenskapliga upptäckter. Redan på 1870talet hade Galton börjat ifrågasätta Darwins och Spencers teser om förvärvade
egenskapers ärftlighet, och nu kunde dessa tvivel synas bekräftade av den ledande
tyske forskaren Weismann. Som alltid var Lidforss snabb att reagera och acceptera
nya idéer. Slutsatsen han drog? Jo, att det kanske kvittade hur man levde, karaktärens förändring skulle nog inte ärvas av barnen ändå! Men tragiskt nog ﬁck han
fel. I januari 1891 ﬁck han bekräftat att han drabbats av syﬁlis, vilket var en obotlig
sjukdom på den tiden. Det enda han sedan hade att hoppas på var att sjukdomen
inte skulle sätta sig på händer, ansikte eller hjärna, att han alltså även i fortsättningen skulle kunna gå ut bland folk. I värsta fall kunde han drabbas av paralysie
générale. Att gifta sig blev nu omöjligt, för syﬁlis kunde ju verkligen ärvas och
drabba barnen. Som radikal naturvetare kunde han inte tillåta sig att bidraga till
släktets degenerering. Han var dömd till ensamhet.18
Han hade umgåtts med prostituerade kvinnor och dessutom varit häftigt förälskad i åtminstone två kvinnor men gjorde så småningom den förvirrande upptäckten att han också kunde förälska sig i manliga kamrater. Möjligen skedde detta så
sent som 1897, och den student det gällde var ”den charmerande galenpannan”
Thorild Wulﬀ, en ung naturvetare som var bland dem som startade den radikala studentföreningen D.Y.G. i oktober 1896.19 Han var alltså snarast bisexuell, och naturligt nog tycks Lidforss ha spekulerat över sin egen sexuella identitet.20 Detta kan synas vara en rent privat problematik som borde lämnas därhän av forskningen, men
kanske är det tvärt om dags att på allvar betona att mycket av de senare förföljelserna
mot Lidforss faktiskt bottnade i avsky för hans avvikande sexuella läggning. Här är
alltså en bredare redovisning motiverad, även om den tillfälligt spräcker kronologin.
Skolans och universitetets värld var vid denna tid ännu nästan hundraprocentigt manlig. Kvinnor ﬁck avlägga studentexamen som privatister men ﬁck inte gå
på läroverk, och antalet studentskor vid universitetet kunde räknas på ena handens ﬁngrar. Familjeﬂickorna var oåtkomliga, och samvaro med prostituerade i
17
18

19
20

”Spörsmål af Emil Svensén. I Qvinnofrågan”. Osignerad artikel i Morgonbladet 1889-01-03.
Se Vendelfelt 1962, s. 99ﬀ, samt Beyer 1968, s. 86f. Beyer visar att det är en myt att Lidforss inte
skulle ha uppsökt läkare. Vendelfelt menar att nu ”har grunden lagts också till Lidforss’ andra
sjukdom, alkoholismen”(s. 101).
Beyer 1968, s. 162.
Lennart Nyberg (1996) har påpekat att det på baksidorna av de unika handskrivna manuskripten i ”Samling Lidforss, Bengt” (LUB) förekommer egendomligt klotter där namn och fraser
upprepas om och om igen. Mycket rikligt förekommande är den egna namnteckningen,
”Bengt Lidforss”, vilket kan tyda på funderingar kring det egna jaget. På en av dessa nedklottrade sidor återkommer ordet ”androgyn” tre gånger, påpekar Nyberg, och redan detta är ju
utomordentligt intressant. Dock tycks Nyberg inte ha noterat att just namnet ”Thorild Wulﬀ”
och formuleringen ”med tack för trofast vänskap” likaledes förekommer på samma sida.
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”Men jag är en förbannad. En
outsider”, skriver Gösta AdrianNilsson (GAN) i sin dagbok 1918.
Inom Lundabohemen hade han
dock varit accepterad, och
vännerna Bengt Lidforss och
Lännart Ribbing hjälpte honom
bl.a. till alternativa konststudier i
Köpenhamn. De romantiska
ynglingarna tecknades av GAN ca
1908 (Ur Ahlstrand 1985,
titelbladet och s. 27).

smutsiga kyﬀen tedde sig rimligtvis som ett föga aptitligt surrogat, även om man
efteråt kunde skryta med sin bravad. I denna situation var vänskapen mellan män
ett alternativ – och hade länge så varit. Men också sådana vänskapsband hade numera börjat uppmärksammas och ifrågasättas av vuxenvärlden. Kanske kom därför också yttringar av homosexualitet att ingå som en möjlig ingrediens i det faders- och samhällsuppror, som präglade delar av den intellektuella borgerliga ungdomen i slutet av 1800-talet. Fallet Lidforss kunde tyda på det.
Det ﬁnns vittnesmål om dessa ting i litteraturen kring Lidforss, men man höll
tyst väldigt länge. Antydningar om detta hade emellertid spridits redan under
Lidforss livstid, och man får räkna med att saken var mer eller mindre allmänt
känd, även om de relativt många kanske trodde sig höra till de väldigt få som verkligen förstått.21 Men det ﬁnns faktiskt ett mer utförligt oﬀentligt vittnesmål, om
än lite dunkelt och delvis i andra hand. Sagesmannen är en annan på sin tid mycket uppskattad publicist, nämligen Gunnar Serner, mer känd under pseudonymen
Frank Heller.
I sin skönlitterärt utformade minnesbok, På detta tidens smala näs (1940), ger
Heller en i grunden mycket elak bild av rubusforskaren Lidforss, som han nedlåtande benämner ”docenten i hallonbuskar”.22 Inlindat men ändå helt tydligt får vi
här inblick i omgivningens reaktioner på Lidforss försök att göra homosexualite21

22
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I Fredrik Bööks minnesbok Rannsakan, publicerad så sent som 1953, får vi någorlunda klarspråk, men läsaren får samtidigt intrycket att det är en djupt förborgad hemlighet som röjes:
”Att Bengt Lidforss var homosexuell är jag övertygad om; visserligen har jag inte själv erfarit
eller direkt iakttagit något som enligt gällande straﬄag var brottsligt, men att han underhöll
förbindelser av det antydda slaget kunde inte undgå mig” (s. 150f ).
Lidforss hade av vetenskapliga skäl specialiserat sig på björnbärsbuskar, vilka liksom hallonbuskarna hör till släktet Rubus.

ten accepterad i frisinnade kretsar. Jagberättarens bekantskap ”D.” vurmar för naturvetenskapen och kärleken:
Nu var att märka, att det fanns ﬂera former av kärlek. Det fanns den Stora Kärleken,
den som gällde kvinnor, och så fanns det vad man kunde kalla Genvägar och Omvägar. Båda de senare hade sitt fulla berättigande, fastän de föraktades av trångbröstade
personer, och fastän det till på köpet fanns lagparagrafer mot Omvägarna. Föraktet
återföll bara med fördubblad vikt på dem som hyste det! I antiken och under renässansen hade man inte hyst sådana löjliga fördomar, då hade Kärleken fått utveckla
sig fritt och frodigt i alla sina former, inga skrankor hade funnits för Livsglädjen. Det
fanns det för resten inte heller nu i Frisinnade Kretsar, medgav D. till vår tids beröm.
Jag tyckte mig känna igen ordet frisinnad från hans karakteristik av docenten i
hallonbuskar.23

Mot Hellers alltför öppna skildring reagerade kritiker som Stig Ahlgren och Ivar
Harrie. I ett brev till Harrie försvarar sig emellertid Heller. Han menar att Lidforss
inﬂytande på ungdomen var nästan uteslutande negativt. Intressant nog anser han
sig också känna till ungdomar som råkade illa ut. Det var sådana ting, sanna eller
osanna, som berättades om Lidforss, när man nu inte kunde komma åt honom på
annat sätt, och naturligtvis skadade detta honom oerhört. Här anar vi den moraliska
panik som Lidforss livsföring vållade. Jag citerar efter Hellers biograf, Dag Hedman:
När jag tänker på alla de typer som dogo en förtidig död (Folke Palm, prästson liksom
jag) ”Babblan” (glömt namnet, men begick självmord[)], andra som dogo ”genom
olyckshändelse” vid fylleri och andra orgier – när jag tänker på alla dessa efeber i symposiet och läser exempelvis Gustaf Hellströms nästan monotona pris av ”geniet”, ser
jag rött (för en gångs skull!) [Serner syftar på sin anti-kommunism]. Och Hellström
aktar sig väl för att beröra det väsentliga, den direkta sexuella perverteringen, med vilken jag genom Erik D ﬁck stifta en förtidig bekantskap (det står ej i boken).24

Det fanns tydligen en sorts underjordisk homoerotisk kultur i denna krets. Vissa
som kom i kontakt med den chockades och drog sig undan, som Serner antyder i
sitt brev. Andra accepterade den. Hur det homosexuella livet i övrigt yttrade sig i
småstaden Lund vid det förra sekelskiftet är inte lätt att veta, men det var ju nära
till Malmö, Köpenhamn och miljonstaden Berlin, och kring storstädernas homosexuella liv ﬁnns en del forskning gjord.
I uppsatsen ”Forskning om homosexualitet som mansforskning”, i boken Rädd
att falla (1998), redogör sociologidocenten Arne Nilsson för forskning vilken framhåller tiden runt förra sekelskiftet som en avgörande period i uppkomsten av en
mer medveten särskillnad mellan heterosexuella och homosexuella inom de högre
samhällslagren.25 För att tydliggöra den heterosexuella kärleken som ideal, började
denna medvetet konstrueras som klart motsatt den homosexuella. Vid denna tid
23
24
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Frank Heller, På detta tidens smala näs. Funderingar över ett liv, Stockholm 1940, s. 121f.
Dag Hedman, Eleganta eskapader. Frank Hellers författarskap till och med Kejsarens gamla kläder, diss., Uppsala 1985, s. 53. (Tilläggen är Hedmans.)
Arne Nilsson, ”Forskning om homosexualitet som mansforskning”, Rädd att falla. Studier i
manlighet, Uppsala 1998, exv. s. 173.
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blev alltså inte bara den hävdvunna men alltmer ifrågasatta heterosexuella prostitutionen problematisk för unga intellektuella, utan också könsrelaterad vänskap mellan män blev föremål för moralkampanjer. Så hade det inte varit tidigare. Det hade
naturligtvis sedan länge funnits lagar som förbjöd homosexuella relationer, vilka
betecknades som sodomi och därmed i lagen likställdes med tidelag, men i det
gamla samhället hade man mycket sällan dömt homosexuella efter dessa lagar. Nu
förändrades detta. Inom borgerligheten värnade man alltmer om äktenskapet och
familjen. Också mannen skulle höra till familjen, och alla skulle vara samlade i
aftonlampans sken – detta är familjetidningarnas gyllene tid. Gatan skulle vara en
transportsträcka mellan arbete och hem, inget annat, och det normala sexuella livet
skulle vara samlivet mellan man och hustru. Bidragande till denna utveckling var
den ökade användningen av preventivmedel inom de högre samhällslagren.
Även om det i allt harmoniska äktenskapet var en idealbild som långtifrån
stämde med verkligheten i denna dubbelmoraliska tid, så betraktades det numera
som det ”normala”. Könsrelaterad vänskap mellan män, vilken tidigare i tysthet
accepterats som ett ganska normalt stadium på livets väg, kom därför att uppfattas
som ett hot mot den borgerliga familjen, och därmed ökade benägenheten att tillämpa de gamla lagarna. Ett känt fall är ju domen över författaren Oscar Wilde.
Samtidigt ifrågasatte man alltså prostitutionen. Unga män skulle leva kyskt, liksom kvinnorna gjorde det, menade bland andra Bjørnstierne Bjørnson och ﬁck
många med sig i detta krav. Våren 1887 rasade en våldsam sexualdebatt i Lund,
orsakad av Knut Wicksells provocerande föredrag ”Tankar om äktenskapet och
dess framtid”. Seved Ribbing var den som i Lund formulerade motståndarnas
ståndpunkt. Självbehärskning och avhållsamhet var nyckelordet. Preventivmedel
ansågs otillförlitliga och dessutom skadliga för hälsan. Det senare gällde också
onani.26 Samtidigt kvarstod problemet med den höga giftasåldern för män. De
kunde inte gifta sig innan de var klara med sina studier och var i stånd att försörja
en familj. Giftasåldern för män inom de högre klasserna låg i praktiken närmare
trettio år än tjugo, och ogifta mäns sexuella situation blev allt mer problematisk
inom borgerligheten, när de nu hade fått den bildade opinionens ögon på sig. När
Bjørnson i december 1887 höll föredrag i Lund talade han om ”pligten att ej inlåta
sig i könsförbindelse utan äktenskap”. Om detta höll alla åhörare med – utom
”bohemen”, konstaterade Lunds Weckoblad.27 Bohemen ansågs alltså ha avvikande
normer, och det är väl då knappast en slump att beteckningen bohem då och då
dyker upp i samband med Lidforss.
Det ﬁnns också forskning som menar att de homosexuella kan ses som föregångare till den moderna mannen. Genom sin utsatta position har de ”tidigare
och mer än andra män utsatts för modernitetens villkor. Inte minst har homosexuella tidigare och intensivare än andra levt i staden.”28 Detta stämmer med Lidforss fascination inför storstadslivet och hans benägenhet att förlägga sina rekreationsresor till Berlin, där han inte bara var förtrogen med prostitutionskvarteren
utan rent av tycks ha varit förtrogen med miljöer i storstadens undre värld. Vid ett
tillfälle lär han för övrigt ha lurat med sig den unge Albert Nilsson, sedermera professor i litteraturhistoria, till en bordell för homosexuella i Köpenhamn.29
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Den äldre och öppnare synen på homosexualiteten tycks ha levt kvar längre
inom de lägre samhällslagren, berättar Arne Nilsson i en annan uppsats.30 Inom
arbetarklassen ännu före andra världskriget förekom relationer mellan ”såna” och
”riktiga karlar”, alltså mellan homosexuella och andra män. Detta parallella sexuella liv var dock i hög grad anonymt och utspelades i stadens bekvämlighetsinrättningar och parker. En del ”riktiga karlar” gifte sig så småningom och övergick då ofta till enbart heterosexuella relationer. Men fattigdom och trångboddhet
i kombination med rädslan för oönskade graviditeter gjorde att ”riktiga karlar”
även som gifta kunde fortsätta att umgås med ”såna”. Situationen förändrades
emellertid radikalt efter andra världskriget, framhåller Nilsson. Både arbetarrörelse och myndigheter förde då medvetet fram familjen som ideal också för arbetarna. Man inte bara propagerade för ökat barnafödande utan byggde också
rymligare och billigare bostäder. De nya bostadsområdena förlades ofta långt utanför städernas centrum och männen började därför att hålla sig mer hemma på
kvällarna.
På Lidforss tid kunde alltså homoerotiskt färgad vänskap mellan män inte
längre accepteras av den borgerliga opinionen. Men företeelsen levde vidare som
en underjordisk strömning, och i Lund tycks den ha kunnat uppfattas som inslag
i ett radikalt förhållningssätt. Det var inte minst därför som Lidforss krets kom att
verka så provocerande. Som sexuellt avvikande var han stämplad för livet, och det
var säkerligen därför som det inte räckte att Lidforss stadgade sig och blev borgerligt skötsam och nykterist. Ryktena gick ändå, förtalet spreds vidare. Till Karl
Otto Bonnier skrev författaren K. G. Ossian-Nilsson apropå sitt nidporträtt av
Lidforss i romanen Barbarskogen 1908 att han nog hållit igen sin kritik: ”Min engelska skolning har kanske gjort mig en smula pryd på det sexuella området. Jag
nedskriver inte gärna sexuella ohöljdheter.”31
Kyrkans män var naturligtvis upprörda över Lidforss politiska och vetenskapliga radikalism och hans kristendomskritik, men det tycks vara den moraliska paniken som ligger till grund för själva ihärdigheten i kampanjerna mot honom. Problemet för de upprörda var snarast att frågan var så känslig att man knappast kunde skriva om den. När Lidforss åter sökte docentur i Lund 1906 var det biskop
Billing som i egenskap av universitetets prokansler försökte stoppa honom, och
biskopen gjorde detta i privat samarbete med landets universitetskansler, den före
detta statsministern E. G. Boström. Om nivån på argumenteringen dem emellan
ger följande brevutdrag en antydan. Det är Billing som skriver:
Konﬂikten rör sig ej om en småsak utan om en principsak af djup innebörd. Frågan
gäller om, huruvida den moraliska synpunkten skall ha något att betyda vid våra
högre läroanstalter eller icke. Jag känner ej något viktigare universitetsspörsmål. Det
är ett moment i en mycket omfattande angelägenhet. Jag är alldeles förfärad öfver
den upp- och nedvändning af snart sagdt alla moraliska grundsatser, som vill göra sig
29
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En tydligt chockerad Fredrik Böök berättar om detta i minnesboken Rannsakan, Stockholm
1953, s. 151. Jfr Beyer 1968, s. 340.
Arne Nilsson, ”Modernisering och manlig homosexualitet. Svenska storstadsmän kring mitten av 1900-talet”, Rädd att falla. Studier i manlighet, s. 182–234. Uppsatsen beskriver förhållandena i Göteborg.
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gällande på de olika områdena af vårt folks lif. Det är ett hemskt svineri, som håller
på att utbreda sig. Alla rättänkande människor böra förena sig i reaktion häremot.32

Liknande tankar bör ha föresvävat ärkebiskop Johan August Ekman när denne i
egenskap av Uppsala universitets prokansler försökte stoppa Lidforss utnämning
till professor 1910. Han visste mycket väl att det under de senare åren inte fanns
några oﬃciella anmärkningar mot Lidforss vandel, och ändå hävdade han i en
skrivelse till K M:t att det inte vore ”orätt om docenten Rosenbergs större förtjänster i avseende på klanderfri vandel få överväga docenten Lidforss större vetenskapliga förtjänster”. Med tanke på ”universitetets heder och de ungas fostran” skulle
det kännas tryggare om Rosenberg blev professor, argumenterade ärkebiskopen.33
Tydligare än så vågade inte kyrkans överhuvud yttra sig i denna fråga, åtminstone
inte i oﬃciella sammanhang, men i grund och botten handlade det nu som tidigare om huruvida en framstående universitetsman skulle få vara sexuellt avvikande
eller inte. Mot sin vana var ärkebiskopen inte närvarande vid professorsinstallationen i Uppsala den 13 april 1910.34

Radikalism
Det är under den här aktuella tiden som vår nuvarande syn på människans och
naturens utveckling börjar växa fram. Men utvecklingsläran blev i sin tillämpning
i samhälls- och kulturdebatten mycket radikal, och den hade därför svårt att slå
igenom på universiteten och i utbildningsväsendet. I botten fanns tanken att
människan hade utvecklats under en oerhört lång tid och att hon fortfarande utvecklades mot högre stadier, såväl fysiskt som moraliskt och intellektuellt. Denna
utveckling ﬁck inte luras på villovägar. Många ansåg att kristendomen nu gjort
sitt, och att den endast hindrade den fortsatta moraliska utvecklingen. Det fanns
också ett mer ﬁlosoﬁskt/politiskt ursprung till den borgerliga radikalismen. Här
ﬁnns Rousseau och andra i bakgrunden.
Den nya naturvetenskapen, som också betraktades som en den nya tidens ﬁlosoﬁ, gjorde alltså Lidforss radikal. Han gick vidare på denna väg, och uppträdde
naturligt som ledare för de radikala inom studentkåren i Lund. De hade bildat en
diskussionsförening som de kallade Den Unga Gubben, förkortat D.U.G., och
här blev Lidforss trots sin ungdom en centralﬁgur. I början av 1890-talet medarbetade han också i den frisinnade och frihandelsvänliga Upsala Nya Tidning, som då
startades. Detta var en tid då de radikala liberalerna, exempelvis kretsen kring Verdandi i Uppsala, misstänkliggjordes och till varje pris motarbetades i sina akademiska karriärer. Man bråkade om Karl XII-ﬁrandet i Lund varje november, och
redan i maj 1892 hade ansvarskännande människor i Lund börjat ifrågasätta om
Bengt Lidforss verkligen var lämplig som akademisk lärare.
Kontakter togs mellan studentradikalerna och den röde Axel Danielsson, Arbetets grundare. Danielsson var en populär gäst på kafé Tua i Lund, där radikalerna
samlades. Detta var det berömda Tua-kotteriet. De två blev med åren allt bättre
vänner, och Danielsson lät till och med trycka några av Lidforss texter på ledarplats i sin tidning.35
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Av de konservativa betraktades utvecklingsﬁlosoﬁn som samhällsomstörtande,
vilket den också visat sig vara. Gamla värderingar och gamla maktcentra sprängdes ju successivt under 1900-talets fortsatta gång. Kyrkans makt är numera starkt
försvagad, medan det på Lidforss tid alltså var möjligt för biskop Billing att gång
efter annan försöka sätta krokben för dennes akademiska karriär.

Bohemliv i Tyskland
Ytterligare en bitter kärleksupplevelse hade Bengt Lidforss år 1893 med en kvinna
som motpart. Det var den märkliga, radikala och frigjorda Dagny Juel, som redan
1888 hade besökt hans föräldrahem i Lund. Edvard Lidforss var nämligen god vän
med de vackra systrarna Juels far.36 Kanske blev Bengt förälskad i henne redan då,
men sedan dess hade hon varit medlem av bohemkretsen i Kristiania. Nu var hon
tillbaka i Lund, och under en förtrollad tid trodde han att hon svärmade endast för
honom.
Dagny Juel fortsatte emellertid från Lund till Berlin. Detta var samma vår som
Lidforss skulle disputera i Lund. Allt gick bra, men sedan gav han sig iväg, först till
Köpenhamn, och sedan till Berlin. Han kom egentligen till Tyskland för att forska, men i stället drogs han in i bohemkretsen runt Strindberg på Zum schwarzen
Ferkel. Där var hans älskade Dagny redan etablerad som centralgestalt bland de
nordiska bohemerna, som kallade henne Aspasia. På Ferkeln samlades från och till
Edvard Munch, August Strindberg, Sigbjørn Obstfelder, Gunnar Heiberg, Holger Drachmann, Adolf Paul med ﬂera skandinaver. Från Kristianiabohemen anslöt sig förutom Dagny Juel också Christian och Oda Krohg, Axel Maurer och
Gabriel Finne. Till kretsen hörde dessutom exempelvis Stanislaw Przybyszewski,
Richard Dehmel och Max Dauthendey. Även Knut Hamsun hörde till de gemensamma vännerna, även om han aldrig dök upp just här. Zum schwarzen Ferkel har
kallats ”den litterära och konstnärliga radikala bohemens mötesplats och urkällan
för den nordiska expressiva symbolismen”,37 och erfarenheterna här präglade naturligtvis också Lidforss litteratursmak. Przybyszewski var för övrigt en varm beundrare av Ola Hansson, liksom Lidforss var det. Vid denna tid beslutade sig
Strindberg för att gifta sig med Frida Uhl, och han hade dåligt samvete för att han
liksom så många andra hade dragits till Dagny Juel.
Bohemerna förde ju ett oregelbundet liv, minst sagt, och det blev kris inför Lidforss doktorspromotion, som skulle gå av stapeln hemma i Lund. Brev utväxlades.
Strindberg, alltid lika fantasifull och utelämnande av vänner, skrev ett skandalöst
brev till den gemensamme vännen Birger Mörner i Lund, som inte höll innehållet
hemligt. Bland annat föreslog Strindberg en räddningsexpedition till Berlin, för
att få hem Lidforss i tid till promotionen. Vad Strindberg skrev? Några smakprov:
35
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vår arme Bengt sitter fast på ett hotell i Berlin, ruinerad af den Satans eländiga qvinnan
Dagny Juel, (som också var min älskarinna i tre veckor!). I bref från Paul i dag erfar jag
att hotellvärden hotar honom med polis […]. Bengt slog lös blå bandet i Köpenhamn
(med Hamsund) kom hit (till Berlin) full, och har varit full en månad. Fann sin älskade Dagny som Aspasia på ”Svarta Ferkeln” der hon låg med hvem som helst, nära på.38

I den stilen gick brevet på, och det resulterade mycket riktigt i expeditioner som
hämtade hem både Dagny och Bengt, var och en till sitt. På hösten var Lidforss
emellertid tillbaka i Berlin, där Dagny Juel då helt nyligen hade gift sig med Przybyszewski. En tid tycks alla tre ha levat tillsammans i en enrummare i Berlin, men
till sist bröt han sig ur förtrollningen och lämnade Berlin. Denna historia knäckte
uppenbarligen Lidforss i hans förhållande till kvinnor. Han hade aldrig lyckats
med dem, och han blev nu helt övertygad om att han var en utstött särling. Han
levde som fri skriftställare i Tyskland, och denna vinter och vår översatte han till
tyska Strindbergs bok Antibarbarus, som var tänkt att göra revolution inom naturvetenskaperna. Den unge översättaren var visserligen fascinerad över spekulationerna, men i grunden var han föga övertygad, och när boken väl kom ut skrev han
en kritisk recension i Dagens Nyheter, en händelse som ansetts inleda Strindbergs
så kallade Infernokris.39 Recensionen av Antibarbarus spökar ännu i Svarta fanor,
där Aspasia ﬁgurerar i den berömda spökdinén. Om henne sägs att hon också insamlat ”greve Max” – som här kan uppfattas som ett av Strindbergs alter egon –
och sedan genom sina älskare försökt ”mörda honom i tidningarne”.40

Sympatier för arbetarrörelsen
Under de svåra studieåren i Tyskland omkring mitten av 1890-talet for Lidforss
periodvis ordentligt illa, men det var också vid den tiden han började skriva sina
berömda tyska miniatyrer. De ﬂesta publicerades i Dagens Nyheter, där Albert
Bonnier läste dem med stor förtjusning. Andra publicerades i Arbetet. Efter hemkomsten till Lund hösten 1896 kom han att bli centralgestalt i en ny radikal gruppering, nämligen den sedermera så omtalade studentföreningen D.Y.G. (Den
38
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redan då. Artikeln bör ha varit en tidig version av den ”Strindberg som naturforskare”, som
publicerades 1895. Lidforss var uppenbarligen fascinerad av Strindbergs spekulativa fantasi,
men han stack inte under stol med att fackmännen skulle opponera sig (brev i K.B. daterat
Berlin 1893-01-30). Strindberg var emellertid inte mottaglig för invändningar. Att Lidforss
översatte boken berodde naturligtvis på att han desperat behövde de inkomster som översättningsarbetet trots allt gav.
Se Rune Helledeys kommentarer till August Strindbergs Samlade verk 57. Svarta fanor. Sedeskildringar från sekelskiftet, Stockholm 1995, 313f. Antagandet att det är Lidforss som avses förstärks om man betänker att recensionen publicerades i Dagens Nyheter och att det är just denna
tidning och dess chefredaktör Fredrik Vult von Steijern som angrips i Svarta fanor. Denne kallas omväxlande Lönnroth och Lögnroth (se a.a., s. 309ﬀ).

På detta sätt börjar Hallands-Postens redaktör Viktor Larsson sin tvåsidiga presentation av
Bengt Lidforss i Socialdemokratiska ungdomsförbundets månadstidning Fram 1906 (s. 1–2).
Halva första sidan pryds av det sedermera klassiska fotot av Lidforss i talarstolen på
Clemenstorget i Lund den första maj 1905. Några av de auktoritativa omdömen som nu spreds
till de socialdemokratiska ungdomarna var följande:
”Han är en encyklopedist af det slag, som fordom icke var ovanligt då vetenskapernas fält var
vida mindre specialiseradt, men som i våra dagar hör till sällsyntheterna. På skönlitteraturens
gebit rör han sig med kännarens och skönandens säkerhet, detta både som producent och kritiker, som publicist har han, fastän länge blott en af pressens frivillige, kanske rätt till hederstiteln Sverges främste, på historiens, ﬁlosoﬁens, ja på själfva teologiens fält skall man finna honom städse väl väpnad och slagfärdig. Han är med ett ord en af de mest genombildade kulturbärare vårt land äger. [– – –]
Bengt Lidforss’ namn skall en gång lysa i den svenska arbetarrörelsens historia med ett
skimmer af samma slag som Ferdinand Lasalles i den tyska. En Lasallenatur är han nämligen i
väsentlig mån, skönhetsdyrkare, skald, frihetskämpe och vetenskapsman i en person. Och så
har han tillika som den store tyske reformatorn den starka sidan att i fullaste harmoni förena
den himlastormande idealismen och det nyktra praktiska verklighetssinnet, den skarpa dissekerande hjärnan och det flammande hjärtat.”

yngre gubben), vilken kom att fungera som plantskola för ledande socialdemokrater som Ernst Wigforss, Östen Undén och Tage Erlander.41 Hösten 1897 träﬀade
han makarna Branting för första gången, i samband med en fest på Åke Hans i
Lund. Även denna vänskap fördjupades. Under paret Brantings äktenskapskris
efter nyåret 1900 ordnade han lägenhet åt Anna, och det var i Lund hon började
skriva den uppmärksammade nyckelromanen Staden, där hon i lätt kamouﬂerad
form behandlar sin upprivande situation.42 Under månaderna i Lund tydde hon
41
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Se artikeln ”D.Y.G.” i NE.
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sig till Lidforss och hans krets. Hon lyckades skriva sig ut ur krisen, och efter denna tid var paret Branting och Bengt Lidforss de bästa av vänner.
Dagen före nyårsaftonen 1899 dog Axel Danielsson på ett sanatorium i Tyskland. Lidforss förlorade en nära och beundrad vän och han tog detta mycket hårt.
Redan under hösten hade han så smått börjat sitt mer regelbundna medarbetarskap i Axel Danielssons tidning, och nu tycks han ha varit inställd på att föra dennes radikala verk vidare. Han inledde därmed en tidningsmannakarriär av sällan
skådat slag. Han anses vara arbetarrörelsens främste publicist genom tiderna, såväl
vad gäller slagkraft som intelligens och mångsidighet.
Man kan inte avgöra när Lidforss egentligen blev övertygad socialist. Det var en
lång process över ett tiotal år. Å ena sidan gällde det ju att sätta sig in i vad socialismen egentligen innebar och att acceptera den som en möjlig framkomstväg. Å andra sidan gällde det att frigöra sig från den borgerlighet som han trots allt tillhörde
med mer eller mindre starka band. Troligtvis hade de stora rösträttsdemonstrationerna och den politiska storstrejken i maj 1902 stor betydelse för att slutgiltigt övertyga honom om att arbetarna vore möjliga att samarbeta med. Det är omvittnat hur
imponerade många var över det lugn och det allvar varmed kampanjerna genomfördes från arbetarrörelsens sida. Han talade själv vid protestmöten, både i Lund
och i Malmö, och när de samlade arbetarna utbringade ”ett leve för docenten Lidforss” bör det ha känts som om han funnit sitt forum.43 Men för en akademisk lärare var det ett synnerligen djärvt, sensationellt och rentav skandalöst steg han tog,
när han hösten 1902 begärde inträde i Lunds tämligen nystartade arbetarkommun.

4. Om det undﬂyende begreppet socialistisk litteraturkritik
I förordet till Maria Bergom-Larssons antologi Svensk socialistisk litteraturkritik
(1972) ges inget preciserat besked om vad detta begrepp egentligen står för.44 Det
vore kanske inte heller att vänta. Begreppet är ju undﬂyende och har därtill genom
åren laddats med värderingar av skilda slag.45 Några ledtrådar får man dock. Här
43
44

45

30

”Demonstrationerna”, Arbetet 1902-05-05.
Maria Bergom-Larsson, Svensk socialistisk litteraturkritik, Weilin+Göös, Finland, 1972, s. 7–
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Erland Lagerroth gjorde liknande erfarenheter när han utifrån Kurt Aspelins bok Marxistiska
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som ligger till grund för Bergom-Larssons urval, vilket framgår på s. 7 i hennes antologi. Enligt
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texten i fråga sätter in litteraturen i ett samhällsperspektiv. När Aspelin talar om marxistisk
kritik skiljer han heller inte alltid på marxistiska texter och texter skrivna av skribenter som
uppfattar sig (eller som av andra uppfattas) som marxister. Fövirring uppstår, menar Lagerroth, eftersom Aspelin samtidigt ändå vill föra en diskussion om vad som egentligten ska betraktas som marxistiskt i den marxistiska traditionen. I den diskussionen är toleransen tvärt
om mycket snäv. Aspelins dilemma var alltså att samtidigt vilja vara den som introducerar det
som redan gjorts inom fältet och den som skulle styra den framtida utvecklingen i önskvärd
(delvis politiskt betingad) riktning.

talas sålunda om ”den tradition av radikal och anti-borgerlig litteraturkritik som
Sverige har att uppvisa” (s. 7) och ”tillämpningar av en socialistisk eller marxistisk
samhällssyn på litteraturen” (s. 8). Som vi ska se passar Lidforss mycket väl in i en
så deﬁnierad tradition. Redaktören strävar efter att ge ett utvecklingshistoriskt
perspektiv och talar om ”en förskjutning från en socialistisk till en marxistisk litteraturkritik”. Den förra ses som i viss mån förlegad och benämns den ”socialistiska
agitationskritiken”. För denna ”är litteraturen huvudsakligen ett medel för agitation”. Hjalmar Branting anses representera denna kritik, liksom Axel Danielsson.
Även om sådana inslag förekommer ibland hos Lidforss passar hans kritik mindre
bra inom en sådan deﬁnition, som jag ser det. Han är oftast betydligt mer vidsynt.
Det är först under 1930-talet som den socialistiska kritiken får konkurrens av en
”marxistisk analytisk litteraturkritik” i större skala. Vissa av Axel Danielssons artiklar sägs emellertid innehålla ett frö till marxistiskt tänkande. En sådan icke-agitatorisk kritik ”försöker inte skriva lagar för hur dikten ska gestaltas eller vilket
stoﬀ den ska behandla”, utan den ”analyserar i stället konsten som uttryck för historiska motsättningar och blottlägger dess sociala funktion” (s. 9). Inte minst Lidforss artikel ”Socialismen och konsten” är intressant utifrån detta perspektiv, och
eftersom det just är den artikeln som tagits med i antologin måste man förvånas
över att den inte kommenteras i förordet.
Bergom-Larsson följer också ett annat spår i förordet, nämligen vad hon kallar
”kulturkamp”. Här skiljer hon på tiden före och efter 1920 (s. 21). Under inﬂytande från den ryska kommunismen kom den radikala kulturkampen att få en ny inriktning. Det var nu ”den borgerliga kulturen i sin helhet som fördömdes, arbetarklassen måste skapa sin egen kultur, en proletär kultur” (ibid). Hon menar tydligen att kritiken före cirka 1920 inte riktade sig mot den borgerliga kulturen som
sådan, utan endast ”mot de dåliga, genomkommersialiserade sidorna av den borgerliga kulturen”. Det är främst Socialdemokratiska ungdomsförbundets kamp
mot ”smutslitteraturen” hon då tänker på (s. 21f ). Ändå ﬁnner jag att just begreppet socialistisk kulturkamp är användbart i Lidforss fall, eftersom han faktiskt förde en kraftfull och på sin tid mycket uppmärksammad kamp mot det borgerliga
samhället och den dominerande borgerliga kulturen. Också han drömde om en
alternativ kultur, om än inte en ”absolut ny, socialistisk kultur”. En sådan vore en
chimär, och de som drömmer om en sådan, skrev han 1909 apropå attityden hos
tidningen Vorwärts nya, rent icke-akademiska, redaktion,
glömmer därvid, att kulturutvecklingen fortgår kontinuerligt, medan däremot bärarne av kulturen födas, blomstra och dö. I vårt kapitalistiska samhälle har överklassen
till stor del spelat ut sin roll som kulturbärare, och det blir nu det anryckande proletariatets uppgift att omhändertaga och förkovra vad som är äkta i vår kultur; men att
som dessa tyska socialdemokrater ständigt orda om en kommande speciﬁkt socialistisk kultur och om en socialistisk världsåskådning är dock att göra sig skyldig till en
överskattning av socialismen.46
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5. Om tidigare forskning
Förutom en mängd uppsatser av olika slag och utifrån olika aspekter har Bengt
Lidforss tidigare redan ägnats två avhandlingar och en biograﬁ. Erik Vendelfelt var
först ute med Den unge Bengt Lidforss (1962) och snart därefter kom Nils Beyers
uppmärksammade Bengt Lidforss. En levnadsteckning (1968). Med tanke på ämnets för humanister komplicerade natur är Ragnhild Karlssons Bengt Lidforss och
botaniken (1983) förvånansvärt lättillgänglig. Den synnerligen läsvärda avhandlingen är skriven i ämnet idé- och lärdomshistoria, och i frågor som gäller Lidforss
forskarkarriär men också hans populärvetenskapliga verksamhet hänvisar jag
dit.47 Jag vill också nämna Rolf Lindborgs ambitiösa genomgång i ”Filosofen
Bengt Lidforss” (1978).48
I följande översikt har jag främst anledning att diskutera vad som sagts om litteraturkritiken och dess förhållande till Lidforss politiska gärning. Men åtminstone
något av det som sagts om hans ställning till socialdemokratin och socialismen tar
jag upp när jag diskuterar Nils Beyers biograﬁ, vilken jag ur vissa aspekter ﬁnner
problematisk.

Tidiga skildringar
Viktiga källor för forskningen kring Lidforss är uppsatserna i minnesboken från
1923. Där ﬁnner vännen Lännart Ribbing anledning att betona att Lidforss, till
skillnad från Georg Brandes, inte alltid bedömde litteraturen ”som partiman”:
B.L. var ej partiman så djupt in i själen, att han inte kunde njuta dikten så lidelsefritt,
som det kräves av en äkta diktvän. Stod han inför en litteraturart, som till sitt väsen
var agitatorisk, dömde han i mycket som åsiktsmänniska. Men gällde det dikt, som
vänder sig till vårt inre, till det rent mänskliga, glömde han helt, vem författaren var,
och stördes ej, om diktljuset en och annan gång tog en färg, som var honom själv
främmande.49

Redan här sägs det faktiskt rent ut att Lidforss stundom dömde ”som åsiktsmänniska”, alltså som socialdemokrat.
Att forskaren är beroende av andras berättelser är givet, men källkritiska bedömningar får då avgöra vad varje enskild källa är värd och vad den kan användas
till. Denna kritik behöver inte nödvändigtvis redovisas, men den måste ändå göras. En översvallande positiv källa gör oss misstänksamma och försiktiga men har
förmodligen ändå en del att säga, bara vi är försiktiga. En uppenbart negativ källa
kan inte heller förkastas, eftersom den oftast ändå innehåller korn av sanning. Inte
minst visar den ju att det har funnits en negativ uppfattning om forskningsföre47
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målet. Det är exempelvis tydligt att den äldre K. G. Ossiannilsson hatade Lidforss
så intensivt att han ännu i sina memoarer inte kunde redovisa sanningen om deras
förehavanden.50 Vad som egentligen hade hänt får man delvis läsa mellan raderna.
Första delen av dessa memoarer kom 1945, och lustigt nog tycks det just då ha varit
kapplöpning om vem som skulle hinna först med att etablera den deﬁnitiva bilden
av Lidforss. I själva verket kom det just vid denna tid en mängd minnesböcker och
biograﬁer som skildrade skånskt och lundensiskt liv runt sekelskiftet 1900.51 Ur
källsynpunkt är fenomenet ytterst intressant och jag ska därför dröja en smula vid
denna utgivning.
I förordet till sin bok om Bengt Lidforss berättar Edwin Malmström att han
”från för mig obekant håll” sommaren 1945 skriftligt hade ombetts att skriva ner
sina minnen kring Lidforss.52 Malmström var inte direkt hågad, men Norstedts
förlag var redan vidtalat och han satte igång. Innan han var färdig hade dock Gärda Lidforss af Geijerstam hösten 1945 gett ut en minnesbok på förlaget Natur och
Kultur, varför han trodde att hans arbete inte längre skulle efterfrågas.53 Så var
emellertid inte fallet, och Malmström anmärker lite syrligt att systerns bok ju heller inte gav den enda intressanta aspekten på Lidforss. Gärda citerade utförligt ur
de gamla familjebreven, vilket gav en ny och personligare vinkling. Professorsfamiljen framstod nu i hög grad som en enhetlig grupp, och man ﬁck bland annat
reda på hur denna hade förhållit sig till andra personer och grupperingar i Lund.
Malmström tog sig åter an sin uppgift, förmodligen med ökat intresse. Han ﬁck
dock ytterligare konkurrens, då första delen av Ossiannilssons memoarer publicerades på Bonniers. Lidforss af Geijerstam och Ossiannilsson hade arbetat parallellt, och det tycks uppenbart att den senare blev så upprörd vid läsningen av det
porträtt han själv bestods i den förras bok, att han i nästa del av sina memoarer,
publicerad 1946, åter gick tillbaka till sekelskiftet och Lidforss. Nu gav han denne
ett ännu hatfullare och åtminstone delvis rent lögnaktigt porträtt.54
En annan som hade reagerat surt på Gärdas bok var Emil Sommarin som gav ut
sina minnen på Gleerups förlag 1947.55 Samma år kom emellertid ytterligare positiva omdömen om Lidforss i boken Bengt Lidforss, utgiven på Förlaget Frilansen.
Där hade man samlat tidigare skrivna uppsatser av Gustaf Hellström, Lännart
Ribbing, Rickard Lindström och Nils Beyer.56 Lindströms bidrag var skrivet redan 1923, dvs under dennes tid som ordförande i det nyskapade socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU). I uppenbar polemik mot de svenska kommunisterna skrev Lindström här in Lidforss i sin egen politiska tradition.
Emil Sommarin förmedlar en inte helt negativ men dock skeptisk syn på Lidforss och dennes far samt den bok som systern nyligen gett ut. Här ﬁnns alltså en
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klar tendens. Sommarin var själv inte socialdemokrat i vedertagen mening,57 och
han kände uppenbarligen större samhörighet med Knut Wicksell och dennes
sambo Anna Bugge än med Lidforss. Det kan ingen förmena honom, men det får
konsekvenser för hans vittnesmål. Hos honom är det exempelvis Wicksell som
framstår som den sanningsälskande och konsekvente radikalen, inte Lidforss.
Men Lidforss hade gått från det borgerliga lägret till det socialistiska. Han var själv
ytterst medveten om åsiktsdiﬀerenserna, och för honom kunde borgerlig radikalism aldrig framstå som konsekvent. De viktigaste skillnaderna var väl att Lidforss
var antikapitalist och bekämpade borgardömet som helhet samt att han betonade
klasskampen, medan Wicksell och Sommarin visserligen kämpade för radikala
reformer men samtidigt verkade för klassamarbete och ogillade den fackliga kampen. Jag diskuterar Sommarins vittnesmål ytterligare i kapitlet om Anna Brantings roman Staden i avdelning fyra.
Den som skulle ha skrivit avhandlingen om Lidforss litteraturkritik var egentligen
Erik Vendelfelt, men när denne väl kom igång insåg han att det först behövdes en
biograﬁ. Alltså skrev han första delen av en sådan, Den unge Bengt Lidforss. En biograﬁsk studie med särskild hänsyn till hans litterära utveckling, 1962. Avhandlingen
sätter punkt vid 1894 och därmed får litteraturkritiken aldrig sin skildring, då denna nästan helt stammar från tiden efter sekelskiftet. Dock hade Vendelfelt skrivit
en kortare artikel om litteraturkritiken redan 1930.58 Intressant nog hävdar han
där att kritiken liksom den övriga journalistiken ”naturligtvis”, fast i mindre grad,
är ”fotad på socialistiska synpunkter”. Det ﬁnns givetvis överdrifter även i detta
fall, menar han: ”när Lidforss spelar ut proletärskalden Leon Larsson mot Bo
Bergman och i sin iver griper till jämförelser med Fröding – så är ju detta tydliga
och för envar uppenbara överdrifter”. Men, skriver Vendelfelt urskuldande, ”i det
stora hela har hans socialistiska position förvånande lite förryckt hans syn på litteraturen”.
I den första studien i avhandlingen På väg mot tiotalet behandlar Christer Jacobson ”principfrågor i svensk litteraturkritik 1900–1910”. Där presenteras Lidforss som ”den mest inﬂytelserike socialdemokratiske kulturjournalisten” under
dessa år.59 Han är också den ”mest framstående recensenten” i arbetarpressen.60
Jacobson refererar utdrag ur recensionen av David Sprengels bok De nya poeterna
(1902). Lidforss är i stort sett med på dennes beundrande beskrivning av åttitalsförfattarna men frågar också om man inte dessutom måste ta hänsyn till vad dessa
åstadkommit därefter. Själv hävdar han att de ﬂesta av dem numera lever i den
bekvämaste ”kälkborgarharmoni”. Jacobson ﬁnner här en skillnad i attityd: ”Även
om Lidforss aktar sig för att låta dogmatisk genom att understryka att han inte
generellt efterlyser kombinationen poesi–frisinne, är det uppenbart att hans anmärkning mot 80-talisterna ligger på ett plan som vore främmande för de borgerliga kritiker […] som tidigare diskuterats.” Jacobson ﬁnner vidare att Lidforss
”ställer sig avvisande mot pessimistisk diktning”.61 Han sammanfattar: ”En verk57
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lig världsåskådning kan för Lidforss tydligen inte vara pessimistisk, ty pessimism
är livsﬁentlighet, och för radikalen, socialdemokraten Lidforss tycks optimismen
vara en självklar dominant i åtminstone hans egen livsåskådning.”62
Jacobson påpekar vidare att Lidforss naturligtvis uppskattar ”diktare som är socialt medvetna och varnar andra för att isolera sig”.63 Här nämns Heidenstam som
en diktare som sägs isolera sig. Enligt Jacobson tar Lidforss ”principiellt […] avstånd från alla tendenser till agitation och deklamation”.64 Hans tillägg är klargörande: ”De socialt inriktade författare vilka får hans erkänsla beröms just därför att
de skapat äkta dikt.” Han citerar Lidforss ord om Leon Larsson: ”Hans motiv äro
till stor del hämtade från det sociala slagfältet, men hans uttrycksmedel äro i stort
sett helt andra än de agitatoriska slagorden och röja genom sin poetiska verkningsfullhet otvetydigt den litterära talangen.” När Larsson senare får en ”ljusare livssyn, en social framtidstro” blir Lidforss ännu mer entusiastisk, noterar Jacobson.

Nils Beyers bild av Lidforss
Den som främst har format den nutida Lidforssbilden är Nils Beyer, som skrev en
hel del om sin store idol genom åren. Viktigast är naturligtvis den mycket uppmärksammade och av Svenska Akademien prisbelönta biograﬁn, Bengt Lidforss.
En levnadsteckning, från 1968.65 Författaren blev utnämnd till hedersdoktor vid
Lunds universitet 1970. Den som vill ha en klar uppfattning om Beyers syn på
Lidforss bör dock börja med hans artikel i Svenskt biograﬁskt lexikon, vilken är
skriven senare. Artikeln bygger på Beyers omfattande studier, men den är med
nödvändighet koncentrerad på de stora linjerna och framför allt är den konsekvent och tydlig i sin framställning av Lidforss, vilket tyvärr inte kan sägas om
boken som helhet betraktad. Själv ﬁnner jag boken användbar, inte minst som
översikt och uppslagsbok, men man måste vara medveten om fallgroparna.
problem med biografin
När Beyer skrev sin Lidforssbiograﬁ under 1960-talet var han rimligen medveten
om den situation i vilken 1940-talets minnesböcker hade tillkommit, men han
tycks inte ha dragit några slutsatser utifrån detta. Inte heller redovisar han konsekvent från vilken bok han hämtat vilka uppgifter. Mitt allmänna intryck är att han
använt sig av de böcker och de uppgifter som för ögonblicket passat honom bäst.
Han trodde tydligen på Ossiannilsson i vissa sammanhang men inte i andra,
oklart varför. Malmströms bok, som är oväntat distanserad och vill ge intryck av
objektivitet, använder han rätt mycket och nämner också detta i sin bok. Men hur
Malmström förhåller sig till övriga samtida böcker har han förmodligen inte funderat över. Den negativa tendensen i Sommarins skildring har han möjligen inte
noterat, trots att han själv för den vidare.
Enligt min mening ﬁnns det ﬂera allvarliga problem med biograﬁn. Ett hänger
paradoxalt nog ihop med att den är så trevligt skriven, så lättläst att man dras med
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och läser den som en roman. Detta skrivsätt är säkert medvetet. I sin recension av
journalistkollegan Alvar Alsterdals bok om Axel Danielsson skrev han:
Det verkar mycket bra och förtroendeingivande. Vi är ett folk av kamrerarsjälar, och
entusiasm kan verka misstänkt. Men ändå hade jag nog för min del i en bok om den
svenska arbetarrörelsens mest fascinerande gestalt önskat, att stilen här och var färgats av den beundran, som Alvar Alsterdal ändå hyser för sin hjälte. Stilistiska förförelsekonster är inte att förakta, när det gäller att inför en komplett okunnig publik
framtrolla bilden av den lysande personlighet Axel Danielsson var, och hans gripande öde.66

Om detta var Beyers eget program, när han skrev boken om Lidforss, lyckades han
verkligen utomordentligt. Men det är naturligtvis inte stilen i sig som utgör problemet, utan arbetssättet i övrigt. Om innehållet är genomgående riktigt gör det
inget att läsaren lockas att svälja framställningen med hull och hår, men om det
ﬁnns felaktigheter och missuppfattningar, vad händer då?
I en opublicerad forskaruppsats 1990 studerade jag vad recensenterna skrev om
biograﬁn.67 Jag fann att de berömde boken och Beyers noggranna arbete med käll66
67
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materialet. De ﬂesta var också överens om att Lidforss tydligen varit en splittrad
och mycket gåtfull person, men där slutar de stora likheterna mellan recensenterna. Helhetsuppfattningen hade nämligen blivit mycket olika. De hade fått de
mest skiftande uppfattningar om Bengt Lidforss livsverk och ideologi, och jag
menar då inte värderingen av hans insats, vilken naturligtvis kan skifta utifrån läsarens egen politiska hemvist, utan vad hans insats egentligen bestod i.
Det förefaller som om Beyers bok kan tolkas på helt olika sätt, beroende på läsarens egen bakgrund och förståelsehorisont. Paradoxalt nog tycks problemet
bottna i just detta att Beyer gick till verket med uppfattningen att Lidforss var
övertygad socialdemokrat och att hans betydelse som publicist var mycket stor.
Denna grunduppfattning lyser naturligtvis igenom i boken, men det som under
arbetets gång har kommit att fånga författarens intresse är snarare vad han uppfattat som egendomliga inkonsekvenser hos ”denne lidelsefulle socialistiske agitator”.68 Dessa förmenta inkonsekvenser får sedan så stort utrymme i texten att de
för många läsare kommit att dominera bilden av Lidforss, och detta är i sin tur
förklaringen till att inte bara han utan också hans livsverk uppfattats som splittrade och inkonsekventa.69 Av avgörande intresse i detta sammanhang är de två artiklar som Beyer publicerade i Arbetet till 100-årsminnet av Lidforss födelse, alltså
bara någon månad innan boken kom ut. Här ﬁnns ingen tvekan om var Lidforss
stod, vilket redan rubrikerna speglar: ”Socialist i akademisk lärostol” samt ”Han
lärde arbetarna kunskapens vapen”.70
Den som sedan tidigare känner tiden väl har lättare att ta bokens avsedda innehåll till sig, medan den som är helt beroende av Beyers framställning lätt hamnar i
upprepade missförstånd. Varje missförstånd påverkar den fortsatta läsningen och
får nya missförstånd som följd. Orsaken kan man ﬁnna i sättet på vilket Beyer presenterar Lidforss liv, men framför allt tycks han ha haft en alltför snäv överblick
över dennes samtid. Det han behärskar och förmedlar i sin bok är nästan enbart
det material som omedelbart hänger samman med Lidforss, nämligen dennes
egna skrifter, familjebreven, vännernas vittnesmål, uppsatserna i Bengt Lidforss.
En minnesskrift, ett stort antal memoarer osv, – i själva verket ett mycket omfattande material, naturligtvis – men inte mycket annat. Att föra öppen diskussion med
sina föregångare har inte heller varit Beyers modell. Christer Jacobsons avhandling har han troligen inte känt till, och Alvar Alsterdals respektive Per-Olov Zennströms biograﬁer över Axel Danielsson tycks han helt sonika ha lämnat därhän,
trots att Danielsson rimligtvis är en nyckelﬁgur för förståelsen av Lidforss som
socialdemokrat. Ändå hade han läst och själv recenserat bägge böckerna.
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Beyer 1968, s. 268.
Se exempelvis kapitlet ”Ett riksdagsmannaval” (s. 348ﬀ), där den viktiga biograﬁn över Axel
Danielsson helt hamnar i skuggan av riksdagsmannavalet Lund 1908, där Lidforss enligt Beyer
skulle ha agerat mot sitt eget partis intressen. En för boken mycket typisk formulering inleder
skildringen av de komplicerade förvecklingarna: ”Vid denna tidpunkt blir också Bengt Lidforss’ politiska ståndpunkt en smula tvetydig” (s. 353). Beyer har fått händelseförloppet fel för
sig, bland annat rör han till kronologin, men det kan inte läsarna se. I stället får de intrycket att
Lidforss förråder sitt parti. Beyer tonar till sist ner det hela genom följande slutreﬂektion, vilken tyvärr också den bär dubbla budskap: ”Bengt Lidforss’ lilla deviation i riksdagsvalet 1908
har naturligtvis blott psykologiskt intresse. Politiskt var han alltjämt med starka band knuten
till socialdemokratin, […]” (s. 356).
Nils Beyer, ”Socialist i akademisk lärostol”, Arbetet 1968-09-12, samt ”Han lärde arbetarna
kunskapens vapen”, Arbetet 1968-09-15.
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Beyer tycks ha betat av materialet nästan år för år när han skrev sitt manuskript,
vilket troligtvis innebär att han inte hade helheten klar för sig när han skrev de
enskilda avsnitten. Någon större omarbetning i efterhand har heller inte skett,
enligt vad man kan se i det bevarade manuskriptet.71 Det ﬁnns dessutom en –
möjligen delvis skenbar – förskjutning i synsätt i boken, vilken leder till att Lidforss förefaller allt mindre radikal ju närmare slutet man kommer. Den bilden har
knappast täckning i Lidforss skrifter och heller ingen annanstans, vad jag kunnat
ﬁnna. I en debatt med Alf Ahlberg i Studiekamraten 1936 hävdade också Beyer
själv, och då med hänvisning till Paul Rosenius, att Lidforss i själva verket blev en
allt mer engagerad socialist med åren.72 De två debattörerna var inte överens om
mycket, men just detta höll Ahlberg med om: ”Jag vill inte förneka riktigheten av
Rosenius ord, att det sociala intresset och arbetet för socialismens förverkligande
mer och mer trädde i förgrunden för Lidforss.”73
Ett annat problem med Beyers arbetssätt hänger ihop med hans målsättning
med biograﬁn. Jag föreställer mig att han ansåg sig ha en rätt klar bild av Lidforss
journalistik och att det heller inte var den han ville skildra. Det han ville undersöka var i stället just det biograﬁska. Hur såg den människa ut som skrivit alla de
briljanta artiklar som Beyer i sin ungdom till stora delar lärt sig utantill?74 Men
under arbetets gång hade han tillgång bland annat till de gamla breven, och den
människa som där framträdde stämde dåligt med hans egen idealbild. Hans föreställning om människor var tydligen att de normalt sett är helgjutna och alls inte
fyllda av motsatser och konﬂikter eller motstridiga impulser, och med en sådan
människosyn blev hans strävan att fånga Lidforss personlighet närmast omöjlig.
Beyer menar själv, både i förordet (s. 8) och på slutraderna (s. 438), att han inte riktigt greppat Lidforss personlighet, och på ett ställe hävdar han till och med att
man ”kan få intrycket av en genial aktör” (s. 237). Men skulle det senare verkligen
vara rätt, ja då vet vi ju nästan ingenting om Lidforss! Skulle allt vara spel och förställning? Det var tydligen mötet mellan den ibland tämligen eländiga vardagsmänniskan Lidforss och den entusiastiske skribenten med samma namn som blev
problematiskt. Beyer hade svårt att hantera upptäckten att Lidforss privat kunde
känna pessimism men vid ungefär samma tid ändå uttrycka optimism i sina artiklar. Beyer förmedlar nya likartade upptäckter allt eftersom framställningen framskrider, men hans uttryckssätt gör att läsaren lätt kan tro att Lidforss varit falsk i
sitt uppträdande. På sidan 278, exempelvis, läser man: ”Men framtidstron var till
för agitations- och helgdagsbruk, medan pessimismen var hans sanna livsﬁlosoﬁ.”
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Manuskriptet ﬁnns tillgängligt på Lunds universitetsbiblioteks handskriftsavdelning, och där
kan man ganska väl spåra de rättelser som gjorts och i viss mån också räkna ut i vilken ordning
de gjorts. De rena efterhandsändringarna, alltså rena strykningar eller uppenbara tillägg, är i
själva verket ganska få. Manuskriptets slutgiltiga text tycks vara identisk med den tryckta, så
vitt jag kunnat se. Det har alltså inte hänt något speciellt i samband med korrekturläsningen,
och de fel som fanns i manuskriptet står kvar i boken. Jag har beskrivit manuskriptet i den
ovan nämnda uppsatsen från 1990 men går inte ytterligare in på det här.
Studiekamraten 1936. Utgångspunken för debatten var Ahlbergs uppsats ”Lidforss och marxismen I och II”, s. 5ﬀ respektive 29ﬀ. Beyers inlägg på s. 87ﬀ, 136ﬀ samt 190ﬀ. Ahlbergs svar på s.
89ﬀ samt 138ﬀ.
Studiekamraten 1936, s. 142.
Jfr Nils Beyer, [Tal vid] ”Lidforss-afton” [den 11 november 1968], Publicistklubbens årsbok 1969,
Stockholm 1969.

Efter läsning av ett antal likartade formuleringar kunde en oförberedd läsare lockas att tro att Lidforss i själva verket var en föga övertygad socialdemokrat. Vad värre är, läsaren blir inte heller klar över hur Beyer själv ser på Lidforss som politiker
och socialdemokrat.75
Det som Beyer främst ville skildra var livet, inte Lidforss publicistik. I förordet
säger han först att levnadsteckningen är ofullständig på så vis att den naturvetenskapliga gärningen i stort sett kringgås. Lidforss journalistik ”har däremot fått sin
belysning, sådan den nu är”, skriver han därefter.76 Här ska orden ”sådan den nu
är” syfta på ordet belysning och inte på ordet journalistik.77 Formuleringen signalerar alltså en inskränkning i biograﬁns ambition. Journalistiken belyses, men endast för att illustrera Lidforss eget liv, enligt Oscar Wildes formel ”Varje porträtt är
ett självporträtt”.78 Den som tror att redovisningen av journalistiken sker på dess
egna villkor och är någorlunda fullständig hamnar därmed lätt vilse, eftersom
framställningen har stora luckor som läsaren själv får fylla i. Jag tar inte upp denna
sak för att ytterligare kritisera Beyer, utan endast för att förklara varför vissa läsare
kommit att missuppfatta hans framställning. Av recensionerna framgår nämligen
att man inte uppfattade förordet på detta sätt. Många refererar det men hävdar
ändå att Beyer skildrat både Lidforss liv och journalistik.79 Reservationen kring
skildringen av journalistiken har man inte uppfattat, men för att tolka saken så
måste man tyda den diskuterade frasen som om det stod ”Lidforss journalistik,
sådan den nu är”, vilket ju blir en förklenande formulering. Följden av denna felläsning blir att man läser in en besvikelse hos författaren, vars idol inte hållit måttet. I själva verket fanns det verkligen en sorts besvikelse hos Beyer. När han presenterade Lidforss i Publicistklubben hösten 1968 kan hans framställning mycket
väl ha gett just ett sådant intryck: ”Ingen som inte gjort ett ’fynd’ i ett arkiv vet
vilken lycka man då erfar. Samtidigt blandas känslorna. Min ungdoms hjälte var
väl inte den jag trott utan en långt skröpligare människa.”80
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”Var Bengt Lidforss egentligen övertygad socialist? Nils Beyer förefaller mig rätt tveksam om
svaret. Han menar, om jag förstått honom rätt, att politiken bara momentant stod i centrum för
Lidforss intresse.” (Ingemar Wizelius, ”Bengt Lidforss i helﬁgur”, Dagens Nyheter 1968-12-18.)
Beyer 1968, s. 7.
Nils Beyer bekräftade min tolkning av detta i ett brev daterat den 9 november 1989.
Beyer 1968, s. 350. Jfr Margaretha Fahlgrens resonemang om biograﬁgenren i inledningen till
boken Spegling i en skärva. Kring Marika Stiernstedts författarliv, Stockholm 1998, s. 10f. I den
traditionella ”life and letter”-biograﬁn skildras livet kronologiskt, och författarens verk används framför allt ”som illustrationsexempel”. I sentida biograﬁer ”ses inte [subjektet] som en
bestämd, avgränsad enhet utan som något som ständigt är i rörelse och förändras”. Det som
Beyer såg som ett misslyckande, den upplevda oförmågan att nå en fast och entydig bild av
Lidforss, skulle en senare tid acceptera som fullt naturlig.
”Lidforss’ naturvetenskapliga insatser är helt naturligt endast i förbigående berörda; det är journalisten, litteratur- och samhällskritikern och framför allt människan Lidforss, som boken gäller.” (Herbert Tingsten, ”God och stridslysten: Bengt Lidforss”, Dagens Nyheter 1968-10-22.)
Beyer 1969. Att läsarna kunde uppfatta Beyers desillusion bekräftas av Ivar Harries recension:
”Man må ha lov att gissa att den frejdige Clartéledamoten på sin tid – för länge sen – tänkte sig
att göra ett äreminne över Axel Danielssons stridskamrat, socialistpionjären på proletariatets
front i klasskampen. Men det ville inte stämma, när han som forskare tog itu med materialet.
Och den kritiska omutligheten, – just det intellektuella samvete som Bengt Lidforss brukat
åberopa – tog ut sin rätt. Levnadsteckningen river ner byggen av hjältesaga som bör ha varit
honom mycket kära en gång.” (Ivar Harrie, ”Lidforss – en stor aktör i arbetarrörelsen”, Expressen 1968-12-23.)
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Bilden av Lidforss personlighet skiftar mellan recensenterna, men av ovan beskrivna skäl skiftar också bilden av hans verk. Oförberedda läsare kunde tolka
framställningen så att Lidforss journalistik saknade inre sammanhang, vilket naturligtvis inte alls var Beyers uppfattning.81 Eftersom Lidforss artiklar används
nästan enbart för att illustrera dennes liv, som ju mestadels utspelades i Lund,
kunde läsaren få intrycket att Lidforss i själva verket skrev mest om sig själv och
om Lund.82 Men det fanns också mer införstådda läsare bland recensenterna. Sådana läsare, som redan är någorlunda insatta i den aktuella tiden och redan känner
till arbetarrörelsen och bildningsarbetet, måste betraktas som Nils Beyers idealläsare, eftersom de själva förmår fylla igen de luckor som lämnats i boken. Stig Carlson är en god representant för dessa införstådda läsare.83 Troligtvis har Carlson
själv läst artiklar av Lidforss och därtill kanske Fredrik Ströms och Zeth Höglunds
memoarer. I varje fall tycks han vara vaccinerad mot allvarligare missuppfattningar. Det är en ”monumental biograﬁ och man kan utan vidare klassiﬁcera den som
den deﬁnitiva boken om Bengt Lidforss, ett av den svenska arbetarrörelsens inte
alltför talrika snillen”, skriver Carlson. Som ”politisk polemiker” söker han sin
like. ”Den radikala ungdomen hade han med sig, de såg i honom en hänförande
ledare”. Carlson förstod Lidforss intentioner:
Någon partipolitiker blev aldrig Bengt Lidforss, därtill var han alltför utpräglad individualist. Men han inspirerade ungdomen, både arbetare och studenter. När han
skulle hålla ett föredrag räckte aldrig lokalerna till. Han lärde en hel generation ungdom att tänka på egen hand. Han kunde vara oerhört kritisk mot slöheten och passiviteten bland studenterna medan han hyllade vetgirigheten hos den bästa delen av
arbetarungdomen. Hans inspirerande författarskap i Arbetet blev av mycket stor betydelse för bildningsrörelsen. Hans långa artiklar i naturvetenskapliga ämnen, hans
politiska och religiösa polemiker, hans tal om utvecklingsläran och hans lidelsefulla
tal för diktens frihet satte djupa spår efter sig.

Oförberedda läsare kan alltså missförstå vilken grundläggande uppfattning Beyer
hade om Lidforss. Till denna osäkerhet bidrar misstag i samband med arbetet med
själva källtexterna. Dessa misstag kan inte normalläsaren se, och recensenterna var
överlag mycket imponerade. De berömde Beyers noggranna källkritik och de
framhöll särskilt de hundratals familjebrev som han läst. Vad som inte framgår i
boken, bland annat därför att notapparaten är begränsad och dessutom något godtycklig, är att den noggranna källkritiken främst gäller de otaliga myterna kring
Lidforss. Vid röjandet i denna djungel tycks Beyer onekligen ha gått metodiskt
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I ”Lundaradikalismens främste profet”, Konkret 1969:1, tycks Nordal Åkerman rent av föreställa sig att Beyer nu lyckats skapa en sorts reda i det som tidigare uppfattats som förvirrat: ”Beyer
levandegör på ett överraskande sätt sekelskiftets lundaradikalism och ger en övertygande och
grundlig tolkning av ett skriftställeri som ofta betraktats som lysande stjärnskott utan inbördes
sammanhang.”
”Hans skriftställeri var verkligen briljant men kanske mest på det lokala planet.” (Åkerman,
a.a). ”Men vad skrev han om. Knappast om arbetarrörelsen.” (Anders Clason, ”En man av sin
tid”, Nerikes Allehanda, 1968-10-21).
Stig Carlson, ”Bengt Lidforss – pionjären som var en legend”, Byggnadsarbetaren 1968:35, s.
28ﬀ. Bakom Carlsons initiativ att starta FIB:s lyrikklubb ﬁnns rimligtvis samma strävanden
som lockade Lidforss att hjälpa igång bokförlaget Framtiden 1908.
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och omsorgsfullt till väga. Däremot är han inte sällan slarvig i andra sammanhang,
och det verkar faktiskt som han många gånger citerar Lidforss mer eller mindre ur
minnet. Utbyte av ord förekommer exempelvis, så att vi får en synonym i stället för
det riktiga ordet. Sådant spelar i och för sig mindre roll, men betydligt allvarligare
är att det ibland fattas ord i citaten, utan att detta markerats med uteslutningstecken. Om sådana uteslutningar skett medvetet eller inte är naturligtvis omöjligt att
avgöra.84 Vid efterkontrollen har vissa fel rättats medan andra kvarstått. I ett citat
på s. 269 stod det ursprungligen ”poesi” i Beyers manuskript, men detta har redan
där ändrat till det riktiga ”lyrik”. Däremot har han tydligen inte ens vid korrekturläsningen observerat att han i slutet av samma citat har råkat skjuta in ett ord. Han
har skrivit ”läkedom för sina sjuka själar” i stället för det riktiga ”läkedom för sina
själar”. Det som hos Lidforss är en ganska lättsam slutkläm får därmed hos Beyer
en synnerligen mörk ton, särskilt som det omöjligt går att läsa meningen utan att
betona det inskjutna ordet. Det uppstår dessutom en märklig allitteration som
förstärker den sinistra undertonen: ”sina sjuka själar”. När Beyer sedan fortsätter
framställningen är det just dessa ”sjuka själar” han spinner vidare på, vilket innebär att han faktiskt har uppfattat texten på detta missvisande sätt.
Oftast spelar misstagen inte så stor roll för helheten som i exemplet, men i vissa
betydelsefulla fall är det utomordentligt viktiga ord som tappas bort, och eﬀekten
blir då att betydelsen ändras. Egendomligt nog är ﬂera av Beyers viktigaste källställen i diskussionen kring Lidforss litteraturkritik felciterade. De är dessutom
ryckta ur sina sammanhang. Dessa ställen kommer jag givetvis att peka på i avhandlingen.
bilden av lidforss som kritiker
Beyers syn på Lidforss som kritiker sammanfattas lämpligen av honom själv. Lägg
märke till hur starkt han just här betonar Lidforss socialism och radikalism:
Det märkliga är emellertid att hans radikala samhällssyn så totalt lyser med sin frånvaro i hans litterära uppsatser. Vi har näppeligen haft en renare l’art pour l’art-kritiker än denne lidelsefulle socialistiske agitator. Samtidigt som han i sin politiska journalistik häftigt angrep de styrandes klassegoism och bristande sociala ansvarskänsla
förklarade han i sina recensioner, att poesi och moral är två absolut oförenliga ting.85

Det är onekligen egendomligt att Beyer är så kategorisk just när det gäller avsaknaden av ideologiska inslag i litteraturkritiken. Såväl Lännart Ribbing som Erik
Vendelfelt och Christer Jacobson fann ju snarare anledning att betona att Lidforss
långtifrån alltid styrdes av sin ideologi när han skrev kritik. Beyers uppfattning går
tvärs emot allt som tidigare skrivits. Men han diskuterar inte ens denna sak utan
förefaller fullständigt bergsäker, och min förmodan är numera att han snarast driver en medveten tes och just därför blir så onyanserad. Rimligtvis är det de nya
marxistiska litteraturprofeterna han i så fall har i tankarna. Lidforss uppfattning
var inte så inskränkt som deras, vill Beyer kanske säga, för han kunde till och med
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Vid ett tillfälle antyder Beyer dock att han förkortat en text. Det är när han citerar Fredrik
Böök i Strindbergsfejden: ”Meningen var betydligt längre i tidningen men även denna förkortade version visar, hur […]” (s. 383f ). Var i meningen han har strukit framgår ändå inte.
Beyer 1968, s. 268.
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beundra Vilhelm Ekelunds symbolistiska poesi! Om detta är det avsedda budskapet, kan man hålla med en bit på vägen. Men resonemanget blir för ytligt. Man
kan exempelvis notera, att han aldrig förklarar vad han menar med begreppet l’art
pour l’art. Normalt sett menar man väl att denna riktning står för en konst som
levde som i en egen värld, utan att ta ansvar och utan att upprätta kontakt med
samhälle och vardagsliv. Men Beyers belägg för en sådan inställning hos Lidforss
handlar främst om att ”poesi och moral” sägs vara oförenliga, och en mer sannolik
tolkning är då, att Lidforss med sådana formuleringar främst velat markera distans till den oscarianske smakdomaren Carl David af Wirsén och dennes försök
att styra konsten utifrån kristligt moraliska principer.
slutord om beyers bok
Efter Beyers bok kan man urskilja olika förhållningssätt bland dem som haft anledning att skriva om Lidforss. Ju längre bort det egna forskningsföremålet beﬁnner sig från denne, desto större benägenhet har forskaren att nöja sig med Beyers
skildring. Man kan lätt förstå varför det blivit så. Själv menar jag att Beyers bok
ﬁck något av akademisk status i och med att författaren utnämndes till hedersdoktor. Till detta bidrog väl i sin tur alla de översvallande recensionerna, men sedan
1962 var Beyer dessutom en känd proﬁl för litteraturvetarna i Lund, då han genomförde en uppmärksammad extraopposition i samband med Erik Vendelfelts
disputation. De viktigaste synpunkterna redovisade han i en recension i Stockholms-Tidningen samma dag. Beyer hade funnit många misstag i Vendelfelts bok,
och han ville inte ens kalla denne forskare.86 Möjligen uppfattade publiken rentav
Beyer som den större Lidforsskännaren, redan då.87 Samtidigt är det ett faktum att
hans egen bok aldrig kom att granskas på samma grundliga sätt som Vendelfelts,
eftersom den inte lades fram vid någon akademi och recensenterna med få undantag svalde den med hull och hår. Även om Beyer själv aldrig gjorde anspråk på vetenskaplighet är det med uppenbar respekt hans bok använts också i vetenskapliga
sammanhang.88 Poängen med mina invändningar är därför att det lätt uppstår
problem när forskaren går till Beyers bok i stället för Lidforss egna skrifter.
De forskare som redan i sitt eget material kommer Lidforss nära, exempelvis
utforskare av Vilhelm Ekelund, Ola Hansson eller Fredrik Böök, har oftast tendens att bilda sig en självständig syn också på Lidforss.89 Ett likartat fenomen
märks i recensionerna av biograﬁn. Det är specialisterna som har invändningar att
komma med – men samtidigt tror de att just dessa misstag är unika. Ekelundkän86
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Nils Beyer, ”Den unge Bengt Lidforss”, Stockholms-Tidningen 1962-12-15. Beyer skrev: ”Forskare vill man inte kalla Erik Vendelfelt, han är citatsamlare och vad han hopbragt är närmast
ett stort material, som naturligtvis har sitt givna värde, även om det är okritiskt behandlat och
inte fritt från slarvfel.” Försteopponenten, Erland Lagerroth, framförde likartade synpunkter.
Se Ivar Harrie, ”Bengt Lidforss – en gåta i Lund”, Expressen 1962-12-21
Så exempelvis i Eva-Britta Ståhls avhandling: ”Socialisten och naturvetenskapsmannen Lidforss har av en av sina främsta kännare betecknats som en av l’art pour l’art-doktrinens livligaste förespråkare.” I en not citerar hon Beyers ord: ”Vi har näppeligen haft en renare l’art
pour l’art-kritiker än denne lidelsefulle socialistiske agitator.” Kommentaren är troskyldig:
”Någon förklaring till denna paradox försöker sig Beyer inte på.” Eva-Britta Ståhl, Vilhelm
Ekelunds estetiska mysticism. En studie i hans lyrik 1900–1906, diss., Uppsala 1984, s. 43 respektive s. 271, not 27.
Här kan nämnas Per Erik Ljung, Inger Månesköld-Öberg respektive Svante Nordin.

naren Algot Werin fann att boken var ”av hög klass”, ”väldokumenterad” och ”ypperligt skriven” men att det tyvärr blivit diskutabelt just i skildringen av Vilhelm
Ekelund.90 En annan intressant iakttagelse hos Werin är att Beyers egen uppfattning slår igenom i skildringen av Lidforss: ”Författaren är så överens med Lidforss
i hans kristendomskritik, att i hans framställning de teologiska motståndarna över
lag kommit att framstå som enfaldiga mörkmän.”
Den som verkligen sätter sig in i omständigheterna kan konstatera att Lidforss
omfattande engagemang i lokala arbetarrörelsesammanhang inte blir särskilt tydliga i Beyers bok. En läsare utan förkunskaper får inte heller klart för sig hur
mycket Lidforss faktiskt betydde för rörelsens folkbildningssträvanden. Att läsaren inte får grepp om den politiska och ideologiska gärningen tycks ha lett till att
Lidforss många gånger hamnat i marginalen eller helt fallit bort i sentida diskussioner kring arbetarrörelsens tidiga kulturella strävanden. Jag kommer att lyfta
fram dessa strävanden men avstår i allmänhet från att diskutera framställningar
som av olika skäl förbigår Lidforss. Här ﬁnns emellertid mycket kvar att göra.

I en återvändsgränd
När jag började forska kring Bengt Lidforss, hösten 1970, insåg jag snart att det
inte var enbart Beyers bok jag måste argumentera mot, utan även Kurt Aspelins
engagerade recension av samma bok, publicerad i Aftonbladet 1968-12-16. Den radikale marxisten höjde Beyers verk till skyarna. ”Här ges en helhetsbild präglad av
vederhäftiga fakta”, skrev han bland annat. Men av formuleringarna i recensionen
att döma tycks Aspelins kunskaper om tiden snarast grundade på Lenins kritiska
artiklar om Andra internationalen och de är därför allt för trubbiga och otillräckliga. Han förmår inte sätta in Lidforss radikala gärning i dennes egen tid utan bedömer honom utifrån sin egen sentida horisont. Detta var ju också Beyers misstag.91 Lidforss ”allmänna ideologi” var, enligt Aspelin,
en blandning av positivism och kantianism, och som överbyggnad därpå höll han sig
med en till skönhetskult förklädd metafysik som han matade med symbolistisk poesi
och förfascistisk blod- och jordromantik. Bara på en punkt höll han en någorlunda
konsekvent radikal linje: nämligen i sin kristendomskritik. I dag kan det vara svårt
att mobilisera den rätta entusiasmen för den sortens radikalism.

En sådan räcka generaliserande påståenden diskuteras inte på några sidor, och Aspelins artikel formligen vimlar av dem. Allt är inte lika diskutabelt, men Aspelin
hamnade snett i sin grunduppfattning av Lidforss, och det största problemet med
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Algot Werin, ”Två publicistbiograﬁer”, Svensk Litteraturtidskrift 1 1969, s. 26-28. Invändningar
ﬁnns också hos Alf Ahlberg, som i någon mån fortsätter polemiken från Studiekamraten 1936 i
”Bengt Lidforss – legend och verklighet”, Årsbok för kristen humanism 1969, s. 341–344, samt
Erik Vendelfelt, ”Dokumentariskt […] Nils Beyer: Bengt Lidforss”, Judisk krönika 1969, s. 40.
Bägge är dock synnerligen hovsamma i sin kritik.
Nils Beyer (1903–94) hade, enligt Svenska män och kvinnor, ”intagit en framskjuten ställning i
den sv. Clartérörelsen samt framför allt gjort sig känd som radikal teater- och ﬁlmkritiker”.
Clarté splittrades 1939 och som socialdemokratisk skribent hade Beyer naturligtvis inte några
sympatier för den kommunistiska Clartérörelse som i samarbete med KFML (senare SKP)
växte sig stark under 1960- och 70-talen. Till den hörde däremot Kurt Aspelin.
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det var att han hade så stor auktoritet inom sin del av fältet att man tog honom på
orden. Lidforss blev ointressant för den nya vänsterns publicister. Det blev inte
ens debatt om honom.92
Nils Beyer påstod ju att Lidforss var l’art pour l’art-kritiker, och denna provocerande tes drev han dessutom i ett kapitel som han gett den tidsenliga rubriken
”Marxism och poesi”. Märkligt är då att den ledande marxistiske litteraturvetaren
inte reagerade. Det hade varit enkelt för honom att kontrollera några av recensionerna eller åtminstone rådfråga Christer Jacobsons avhandling, men möjligen
var just kombinationen av kategorisk självsäkerhet och avsaknad av minsta diskussion så övertygande att Aspelin kapitulerade inför framställningen. Hans slutsats i artikeln blir att ”Lidforss som litteraturkritiker är helt ’apolitisk’”. Aspelin
kom att se Lidforss som en avvikande ﬁgur inom arbetarrörelsen, visserligen högintressant som tidsfenomen men ointressant som ”mönster för en akademisk radikalism och socialism”. Det ﬁnns ett anmärkningsvärt personligt engagemang och
en påfallande häftighet i hela denna artikel, och i den senast citerade formuleringen ﬁnner man kanske nyckeln till denna egendomligt personliga reaktion. Samma
år som Beyer gav ut sin bok publicerade nämligen Kurt Aspelins far, ﬁlosoﬁprofessorn Gunnar Aspelin, en minnesbok där Bengt Lidforss framstår som en självklar
och positiv radikaliserande faktor i dennes intellektuella utveckling.93 Så kan Kurt
Aspelins recension kanske i första hand uppfattas som en replik till fadern.
Jag ﬁnner det troligt att det är Aspelins syn på Lidforss som speglas i Maria Bergom-Larssons antologi Svensk socialistisk litteraturkritik (1972). Enligt Aspelin var
Lidforss radikal endast i sin kristendomskritik, och märkligt nog hävdade han
dessutom att Alsterdals och Sandells antologi Bengt Lidforss i urval skulle vara något friserad. Bergom-Larsson läste emellertid ”Socialismen och konsten” i just
denna antologi och tog därefter med den i sin egen bok.94 Tipset hade hon i sin tur
fått i Aspelins bok Marxistiska litteraturanalyser, där ”Socialismen och konsten”
smugit sig in i bibliograﬁn.95 Men i recensionen av Beyers bok hade Aspelin avfärdat Lidforss som en ”apolitisk” kritiker och tvivelaktig socialist, vilken bland annat varit pangerman och påverkad av Nietzsche. Denna kluvna hållning till Lid92
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Aspelins stora auktoritet och genomslagskraft tycks uppenbar när man läser Nordal Åkermans
två recensioner av Beyers bok. Den första är tämligen positiv till Lidforss och dennes gärning.
De negativa dragen redovisas, framför allt antisemitismen, men framställningen är nyanserad
och Lidforss benämns ”en av den unga socialismens hövdingagestalter”. Att han haft stor betydelse för arbetarrörelsen ifrågasätts inte, och ”hans skrivande verksamhet” sägs ha varit ”hans
främsta bidrag till den socialistiska rörelsen”(Kvällsposten 1968-10-23). I den andra recensionen, publicerad efter Aspelins artikel, har Åkerman helt svängt. Nu sägs Lidforss ha stått ”i ett
ambivalent förhållande till det växande arbetarpartiet”, och det talas om ”hans åsikter som i
vissa frågor (kvinnoemancipationen, semitismen, germanismen) var massvis reaktionära”. Att
Lidforss skulle ha betytt något positivt för partiet förnekas snarast: ”Något betydde han väl
också för socialdemokratin, men mest negativt skulle man kunna tro när man betänker hans
rätt dilettantiska förhållande till den socialistiska och marxistiska teorin och hans benägenhet
för glåpord åt politiska motståndare, inte minst då de vänstergrupper som ett slag hotade det
socialdemokratiska partiets enhet.” (Konkret 1969:1)
Gunnar Aspelin, Lek och allvar. Minnesbilder från pojkåren, Lund 1968, s. 103, 104, 110, 121, 124
samt 126f. Aspelin uppehåller sig mycket vid sina grubblerier kring den kristna tron, och här är
naturligtvis Lidforss en viktig ﬁgur.
Bergom-Larsson 1972, s. 504.
Bergom-Larsson, 1972, s. 7.
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forss tycks ha gjort Bergom-Larsson villrådig, för i sin inledning föredrog hon ju
att inte säga någonting alls om Lidforss som socialistisk kritiker. I författarpresentationen, däremot, läser man: ”Han var som litteraturkritiker starkt inﬂuerad av
tyskt kulturliv, i synnerhet av Nietzsche och dennes kristendomshat.” Detta bör
snarast vara Bergom-Larssons tolkning av Aspelins recension, för i Beyers bok sägs
ingenting om att Lidforss litteraturkritik skulle ha inﬂuerats av Nietzsche och
dennes kristendomshat.
En besläktad uppfattning om Lidforss framkommer i Mayre Lehtilä-Olssons
avhandling K G Ossiannilsson och arbetarrörelsen. En studie i en ideologisk konfrontation från 1982. Här betecknas Lidforss litteraturkritik genomgående som ”apolitisk”, trots att Beyer aldrig använder just denna benämning, och detta även i fall
då författaren direkt hänvisar till honom.96 Termen synes i stället vara hämtad från
Aspelin, som hade varit hennes handledare. Birgitta Ahlmo-Nilsson, som var opponent vid disputationen, noterade att Lehtilä-Olsson hade undvikit ”att fördjupa
sig i deras konﬂikt utan hänvisar till Nils Beyers biograﬁ”.97 Men också hon tycks
tro att begreppet ”apolitisk” kommer från Beyer.98
Lehtilä-Olsson hävdar att Lidforss saknar genomtänkt ideologi, och enligt henne ”uppvisar hans åskådning besynnerliga avvikelser från den socialistiska läran”.
Lidforss sägs dessutom framstå som ”konsekvent radikal endast i kristendomskritiken”.99 Resultatet blir att Lidforss på ett olyckligt sätt hamnar utanför det egentliga resonemanget i denna annars mycket intressanta avhandling. Lidforss synpunkter, såväl positiva som negativa, sägs bottna i personliga förhållanden, medan
samma eller likartade synpunkter anses politiskt och ideologiskt motiverade när
de senare framförs av någon annan socialdemokrat. Jag behandlar konﬂikten mellan Lidforss och Ossian-Nilsson i avdelning fem och får då tillfälle att diskutera
avhandlingen mera utförligt.
Att några forskares texter här tagits upp under rubriken ”I en återvändsgränd”
innebär naturligtvis inte att deras forskning förkastas. Mina invändningar gäller
endast deras syn på Bengt Lidforss insats och följderna av denna för deras resultat.

Konstruktivare diskussioner
Här ska jag ta upp uppsatser eller forskning som kommit på senare år och som
enligt min mening på ett mer fruktbart sätt har fört diskussionerna vidare, vad
gäller Lidforss insats som kritiker. I Författarnas litteraturhistoria skriver CarlHenning Wijkmark (1978) en relativt kort men infallsrik essä om Lidforss. Också
han är en avgjord beundrare av Beyers biograﬁ, ”som hör till det bästa i vår biograﬁska litteratur”, och han listar den rent av under samlingsbeteckningen ”vetenskapliga framställningar”.100 Det är Lidforss mångsidighet som imponerat på
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Mayre Lehtilä-Olsson, K G Ossiannilsson och arbetarrörelsen. En studie i en ideologisk konfrontation, diss., Göteborg 1982, s. 87, 88, 100.
Birgitta Ahlmo-Nilsson, ”Mayre Lehtilä-Olsson, K G Ossiannilsson och arbetarrörelsen”, Samlaren 1983, s. 107.
”På en punkt har dock Beyers bok inte varit tillräcklig som källa. Det gäller Lidforss litteratursyn, som av Beyer beskrivs som ’apolitisk’. Lehtilä-Olsson övertar bergreppet och förutsätter
enighet omkring dess betydelse.” (Ahlmo-Nilsson 1983, s. 109)
Lehtilä-Olsson 1982, s. 100. Sammanfattningen av Lidforss idévärld på denna sida visar stor
släktskap med Aspelins recension.
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Wijkmark. Han gör reﬂektionen att Lidforss verkar så bortglömd. ”Man kan undra varför socialdemokratin gör så litet för att hålla denna stora socialistiska kulturinsats levande.” Kanske beror det på att situationen är så annorlunda idag:
Men att klassutjämningen inte nått längre på alla dessa år skulle han ha svårt att förstå, särskilt på det kulturella området, och där ligger den avgörande skillnaden mellan Bengt Lidforss socialdemokrati och vår egen. För Lidforss var kulturens frihet
och blomstring den centrala målsättningen i politiken. Kampen för ekonomisk jämlikhet, som han förde med så starkt patos, var ytterst en etapp på vägen mot ett kulturellt mål. Från den synpunkten, som för övrigt delades av Branting och andra socialdemokrater på den tiden, skulle han protestera skarpt mot en rad företeelser som
vuxit fram under det socialdemokratiska styret. Den yrkes- och inte bildningsinriktade utbildningen, avvecklingen av universitetet som kulturellt forum, toleransen
mot skräplitteraturen.101

I avhandlingen Övertalning och underhållning behandlar Göran Hägg svensk essäistik mellan åren 1890 och 1930. Lidforss ägnas kapitlet ”Vetenskapsmannen som
polemiker”, vilket innehåller intressanta iakttagelser kring Lidforss tankevärld
men vars huvudsyfte är att beskriva de formella sidorna av hans författarskap, alltså hans val av ämne och hur han presenterar det samt hans språk och stil. ”För Lidforss är essän ett medium för övertalning, för att framföra medvetna åsikter”, ﬁnner Hägg. Detta gäller även de naturvetenskapliga kåserierna, vilka är skrivna i
”en polemisk bildarambition” där innehållet ofta är valt för att illustrera något som
Lidforss vill belysa, exempelvis klasskampen.102
Liksom ﬂera andra funderar Hägg över varför intresset för Lidforss litteraturkritik har varit så svagt. Visserligen kunde det bero på vissa inslag i Lidforss tankevärld, men hans insats var ju trots allt betydande. Han lanserade ”författare som
Österling och Ekelund, och hans litterära omdömen visar sig också – i långt högre
grad än t ex Levertins eller Bööks – förvånansvärt ofta stämma överens med senare
tiders uppfattning och de behandlade författarnas fortsatta utveckling”.103 Hägg
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Carl-Henning Wijkmark, ”Bengt Lidforss”, Författarnas LitteraturHistoria. De Svenska Författarna. Den andra boken (trippelvolymen), (utan ort) Författarförlaget 1984, s. 251.
Wijkmark 1984, s. 249. En intressant bok i dessa sammanhang är idéhistorikern Bernt Gustavssons Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880–1930, diss. (Göteborg),
Stockholm 1991. Tyvärr läste jag denna bok först när min egen avhandling redan befann sig på
korrekturstadiet. Gustavsson behandlar främst Rickard Sandler, Oscar Olsson och Arthur
Engberg och deras respektive syn på folkbildningsarbetet. Hans Larsson är också en viktig
gestalt i framställningen. Bengt Lidforss figurerar i boken, men hans stora betydelse för Oscar
Olssons och Arthur Engbergs tidiga utveckling blir inte utredd. Detta gäller särskilt i Engbergs fall. Denne var emellertid en stor beundrare av Lidforss. Han samlade dennes artiklar i
sina klippsamlingar och som chefredaktör för Arbetet åren 1918–1924 arbetade han i hög grad
i Lidforss anda (se Nils och Lars Beltzén, Arthur Engberg – publicist och politiker, Stockholm
1973, s. 49). I Bengt Lidforss. En minnesskrift (1923) bidrog han med den insiktsfulla uppsatsen
”Bengt Lidforss som journalist”. Med undantag av Fram diskuterar Gustavsson inte heller arbetarpressens rimligtvis mycket stora betydelse för höjningen av medvetna arbetares bildningsnivå.
Göran Hägg, Övertalning och underhållning. Den svenska essäistiken 1890–1930, Stockholm
1978, s. 114–116. Citaten från s. 114 respektive s. 115.
Hägg 1978, s. 138.

ﬁnner det ”påfallande” att Lidforss namn varit ”föga gångbart” ens bland arvtagarna inom socialdemokratin. Liksom Wijkmark tänker han sig att detta delvis
kan bero på hans rasism, vilken naturligtvis särskilt efter andra världskrigets fasor
”känts genanta – trots att hans rasism i någon mån överdrivits och dessutom var
tidstypisk och knappast av det aggressiva slaget”.
I avhandlingen Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen (1980)
kommer Per Erik Ljung helt naturligt in på Bengt Lidforss betydelse för Ekelund,
liksom Algot Werin gör det i sin biograﬁ över författaren.104 Jag har nytta av bägge,
men särskilt intressant ur mitt perspektiv är Ljungs uppsats ”Kring Vilhelm Ekelund och arbetarrörelsen” från 1982. Han ﬁnner där att Ekelund visserligen hade
ett fåtal läsare, men att han trots allt ﬁck läsare ”på märkliga vägar”.105 I uppsatsen
koncentreras intresset på ”den märkliga och för mig till en början förvånande position som Ekelund haft i den svenska arbetarrörelsen”.106 Ljung ﬁnner att Ekelund tycks ha spelat en roll i den bildningskanon som ”utbildats bland bildningstörstande unga människor i arbetarrörelsen”. I avdelningarna två och tre kommer
jag att diskutera Ljungs tankar kring hur Ekelund kom att införlivas i en arbetarrörelsens kanon, och jag lämnar därför denna diskussion här. I stället noterar jag
avslutningsvis vad Ljung har att säga om Beyers bild av Bengt Lidforss som kritiker. Lidforss stödde Ekelund som dennes vän, men också ”som en intellektuell
med sin estetiska och litterära förankring i det romantiskt-idealistiska arvet, en
förankring som för Lidforss inte var oförenlig med den moderna, naturvetenskapliga rationalismen”. Lidforss stödde Ekelund inte minst ”som polemisk kulturjournalist”, ﬁnner Ljung:
För Lidforss är det inte aktuellt att klassiﬁcera diktaren eller artisten som dekadent.
Snarare är det de s k kulturbärande skikten i överklassen som är dekadenta: här ﬁnns
inga andliga intressen och medborgerliga instinkter. Lidforss har en kultursyn som
både ger plats för konsten som ett fält för ideal-bildning och för ett slags förståelse för
dess sociala grundvalar (och som gör det lite befängt att som Nils Beyer klyva Lidforss i en agitator och en ren l’art pour l’art-kritiker).107

Ljung diskuterar i detta sammanhang just den tidigare nämnda uppsatsen ”Socialismen och konsten”, där Lidforss liknar tidens konstnärer vid proletärer, som är
fattiga och exploaterade av ”kapitalistiska proﬁtjägare”. Han konstaterar: ”Lidforss’ skepsis inför borgerlighetens ambitioner kan så samsas med en snarast sociologisk syn på konstnärerna och en mer romantisk syn på genierna och deras idealbildande kraft.”108
I den fylliga boken Domedagar. Svensk litteraturkritik efter 1880 skriver Per Rydén bland annat att Lidforss ”är långt mer omtalad än läst”.109 Fenomenet är inte
ovanligt, men desto ovanligare är ”att många tycker sig ha en bild av honom utan
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Algot Werin, Vilhelm Ekelund 1880–1908, Lund 1960.
Per Erik Ljung, ”Kring Vilhelm Ekelund och arbetarrörelsen”, Vetenskapssocietetens i Lund
årsbok 1982, s. 103.
Ljung 1982, s. 104.
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att ha läst en rad av honom”. Isolerar man hans litteraturkritik och läser den utan
att se till helheten i hans gärning, som hans motståndare ofta gjorde, då blir man
kanske besviken, menar Rydén, som ﬁnner att livsgärningen ”var kort och nästan
ohjälpligt sammanslingrad med hans leverne”. Därtill kom att hans ”position
skymdes av att han verkade i en landsortstidning och i en ny och omstridd rörelses
tjänst. Det var inte bokköparna som var hans främsta läsare, och den uppmärksamhet han väckte var ofta den som utgick från motståndarnas polemik.” Påfallande ofta gick Lidforss till verket snarare för att ”ta ställning till andras bedömningar […]. Det var nästan alltid för att åt den egna tidningen erövra en plats i
debatten som han gjorde det.”110
Den hittills mest omfattande redovisningen av Bengt Lidforss litteraturkritik
ﬁnner man i Inger Månesköld-Öbergs spännande och i mitt sammanhang ytterst
nyttiga bok Ola Hanssons livsdikt.111 Här diskuteras dels författarens mottagande i
hemlandet, dels hans sena författarskap, som märkligt nog kom att stå i arbetarrörelsens tecken. Det var inom arbetarrörelsen man efter sekelskiftet vårdade Ola
Hansson som en betydande samtida författare och det var arbetarförlag som
tryckte hans verk. Bakom detta kan man se Lidforss inﬂytande. Med Olle Holmbergs ord: ”Bengt Lidforss ﬁck på sin tid uppskattningen av Ola Hansson införd
som en av de oskrivna punkterna i det socialdemokratiska partiprogrammet.”112
Romanen Rustgården (1910) kom på Framtidens förlag i Malmö. Men dessförinnan hade både den och ﬂera av hans tidigare publicerade romaner och noveller
gått som följetong antingen i Arbetet eller i Arbetets söndagstidning Framtiden.
När novellerna i samlingen Parias äntligen publicerades på svenska var det just i
Arbetet. Den första boken som gavs ut på partiförlaget Tiden var Ola Hanssons
Folkens visor. De samlade skrifterna gavs ut av Tiden åren omkring 1920.
Det var Bengt Lidforss som i samtiden intensivast propagerade för hela Ola
Hanssons produktion, inte bara ungdomsskrifterna, och det är därför naturligt
att Månesköld-Öberg ägnar honom stort intresse. Lidforss förekommer i stort
sett i hela boken men får dessutom en grundligare behandling på cirka trettiofem
sidor. Lidforss som kritiker i allmänhet ägnas tjugo sidor, medan de resterande
femton sidorna ägnas hans syn på Ola Hansson. En träﬀande iakttagelse är exempelvis att Lidforss recensioner ofta är uppbyggda som lösningar på ett problem av
följande typ: ”Nu säger kritikern X si och så om diktaren Y. Har han rätt?” Detta
ger en polemisk utgångspunkt och stämmer bra med tanken att Lidforss slåss för
en position i fältet. Han deﬁnierar sin position genom att angripa andras. Denna
typ av recension innehåller därefter en prövning och bevisföring, ”med utförliga
citat och referat, ironiska kommentarer och slutsatser grundade på framlagt material”.113 I den fråga som diskuteras här konstaterar Månesköld-Öberg: ”Lidforss
anser att konst och moral inte hör ihop och uttalar sig tydligt mot ’tendens’ i litteraturen, något ju Hansson med eftertryck gjorde redan 1886 och följde upp i sin
produktion”. Så långt är det skenbart samma bild som Nils Beyer gav i sin biograﬁ,
men därefter kommer en viktig nyansering som saknas hos Beyer: ”men i kritisk
praxis möter man hos Lidforss stundtals ideologiska krav”.114
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6. Om forskningsmaterialet
För mitt arbete har jag framför allt sökt i den samtida pressen och gått igenom
material i arbetarrörelsens arkiv i Lund, Malmö och Stockholm samt Universitetsbiblioteket i Lund och Kungliga Biblioteket i Stockholm. Vidare har jag konsulterat biograﬁer och undersökningar kring de viktigaste av de övriga aktörerna,
främst då Wirsén, Strindberg, Heidenstam, Levertin, Hansson, Ekelund, OssianNilsson och Böök. Jag har också orienterat mig i det skönlitterära materialet. Men
mitt forskningsmaterial är först och främst Lidforss egna publicerade texter. Det
är deras budskap jag vill vaska fram.
Det antyds ibland att Bengt Lidforss skulle ha skjutits åt sidan av efterkommande generationer socialdemokrater. Kanske ligger det något i detta, men orsaken är möjligen också att han långt fram i tiden var så känd bland de ledande
inom arbetarrörelsen och så pass mycket läst också i följande generationer, att
man inte behövde orda så mycket om honom. Ungdomar som han personligen
påverkade kunde vara verksamma inom arbetarrörelsen ännu fram mot mitten av
1900-talet.

Förvaltarna
Lidforss-arvet hade ändå sina medvetna förvaltare, särskilt då i Lund och Malmö
förstås och inte minst på tidningen Arbetet. Lidforss dyker naturligen upp i tidningens jubileumsskrifter. Vännerna gav ut en sällsynt omväxlande minnesbok
redan 1923, och av Tage Erlanders memoarer framgår att Lidforss var i högsta grad
aktuell för de radikala akademikerna i D.Y.G. under 1920-talet, liksom han var det
för clartéisterna och kretsen kring den radikala tidskriften Atheneum på 1930-talet.
Här ﬁgurerar då också namn som Nils Beyer och Gunnar Aspelin.115 Man får inte
glömma att Lidforss beundrades också av vänstersocialister och kommunister
som Fredrik Ström och Zeth Höglund, vilka dock åter var socialdemokrater när
de publicerade sina minnen.
Ingen vet hur många artiklar eller texter Lidforss skrev i tidningar, även om det
viktigaste publicerades i böcker med början redan under hans livstid. Arbetet att
omtrycka texterna slutfördes av Framtidens förlag i början av 1920-talet, då de erbjöds allmänheten samlade i åtta tjocka band. Detta urval har blivit det egentliga
Lidforss-arvet, och det – som det visar sig – ganska stora antal texter som inte kom
med där har fått vila ostörda i tidningsläggen sedan dess, trots att Alvar Alsterdal
och Ove Sandell gav ut ett pocketurval 1965 och Rolf Lindborg så sent som 1990
gjorde ytterligare en sammanställning under titeln Att slåss för en god sak. Nils Beyer hade rimligtvis ambitionen att i tidningsläggen gå igenom den samlade produktionen, och han citerar och refererar också en del av det ej omtryckta materialet, men det är trots allt ett begränsat antal texter som nämns i hans bok. För att
forskningen ska komma vidare har det därför tyckts mig nödvändigt att genomföra en så fullständig inventering som möjligt.
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I bilaga förtecknas de av mig nu kända artiklarna i kronologisk ordning. Där
anges förutom datum också ursprunglig tidning, använd signatur samt vilket år
artikeln publicerades i vilken bok. För artiklar publicerade i Arbetet anges också
längre artiklars längd i antal spalter och i förekommande fall deras placering på
ledarplats. Tyvärr gör förekomsten av osignerade texter att osäkerheten delvis
kvarstår. Jag har valt att inte ta med Lidforss rent vetenskapliga texter, utan här
hänvisar jag i stället till förteckningen i Ragnhild Karlssons bok. Själv trodde jag
länge att de allra ﬂesta texterna faktiskt hade publicerats i bokform och att det i
stort sett bara gällde att datera dem. Det totala antalet texter skulle vara mellan
fyra och fem hundra, föreställde jag mig. I stället har antalet sprungit upp till närmare 800. Här ska avslutningsvis sägas något om artikelbeståndet.

De samlade artiklarna
Bengt Lidforss debuterade tidigt i tidningssammanhang. Han skrev om Darwin
redan som femtonåring (1883), och året efter skrev han en på ﬂera vis märklig insändare om Strindbergs Giftas i Lunds Weckoblad.116 Edvard Lidforss var tidningsman under några år, och åren 1888–89 bidrog sonen med några artiklar i dennes
konservativa tidning Morgonbladet, som gavs ut i Malmö. Under åren 1890–91 var
han medarbetare i den då nystartade liberala Upsala Nya Tidning, som bättre motsvarade hans med tiden allt mer markerade radikalism. Det var medarbetarskapet
i Verdandis skriftserie som öppnade för denna inbrytning i Uppsala. Det ﬁnns ett
drygt dussin artiklar i UNT, varav merparten är tillkomna under tidningens tre
första månader. Två av dessa tidiga artiklar är recensioner av skönlitteratur, och
typiskt nog gäller det diktsamlingar. Attribueringen av en osignerad tredje recension, den av Heidenstams Hans Alienus i maj 1892, är trolig men inte helt säker.
Under Tysklandsåren fram mot mitten av årtiondet noterar man ett uppehåll
på ett drygt år, men sedan ﬂödar artiklarna tämligen ymnigt 1894–95. Dessa artiklar producerades ofta under ekonomiskt betryck – det gällde att klara hyran och
brödet för dagen. På Strindbergs inrådan var det nu främst Dagens Nyheter som
uppvaktades med artiklar.117 Valet tyder på ambition, eftersom DN betraktades
som Sveriges mest spridda tidning.118 Lidforss medverkade också sporadiskt i Social-Demokraten och Arbetet, ibland var det DN-artiklarna som placerades ännu en
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Den ﬁnns avtryckt hos Vendelfelt, s. 223–225. Den är märklig därför att den tycks utge sig för
att vara samhällsbevarande och mot Strindberg, medan stilen och sättet att håna den kungliga
svenska allmänheten bär tydliga tecken av att ha inspirerats – just av Strindberg! Vendelfelt
frågar sig också på ett ställe om en viss passus verkligen kan vara skriven ”helt på god tro” (s.
44). Nils Beyer har också sina dubier. Han ser artikeln som en ”polemisk stilövning” och pekar på Det nya riket som en sannolik förebild (Beyer 1968, s. 40). Lidforss prövade liknande
falsarier ﬂera gånger senare i livet, men inte alltid med samma framgång.
DN träﬀade en överenskommelse med Lidforss, vilken gick ut på att denne skulle skicka två
artiklar i månaden. Honoraret blev då 25 kronor. Skrev han mera ﬁck han tio öre raden för
detta. (Beyer 1968, s. 132.)
DN hade haft en upplaga på 29 200 år 1890. Fem år senare noteras den för 24 200, men det var
vackert så. Lågprisalternativet Stockholms-Tidningen når dock 50 000 år 1895 och vid sekelskiftet uppnås osannolika 100 000 exemplar. Svenska Dagbladets upplaga var cirka 10 000 år
1895. (Se vidare Per Rydén, Domedagar. Svensk litteraturkritik efter 1880, Lund 1987, s. 102ﬀ)
Arbetet hade en upplaga på cirka 7000 år 1897, och ungefär på samma nivå låg Social-Demokraten.

gång. Artiklarna handlar om tyska förhållanden, och Lidforss framstår som en
både skarpsynt och känslig ﬂanör i det berlinska stadslandskapet. Det är kåserande stycken, och även om det rör sig om verklighetsreportage är texterna ofta närmast skönlitterära med rent prosalyriska inslag. Albert Bonnier var imponerad
och beställde en Tysklandsbok, som dock aldrig blev färdig, eftersom ambitionerna blev för stora.119 Lidforss gjorde sig bäst i det lilla formatet, och ett relativt stort
antal av 90-talsartiklarna skulle i stället komma att ingå i Fragment och miniatyrer,
som ju gavs ut på Bonniers hösten 1904. Under senare delen av 1890-talet sinade
artikelﬂödet åter betydligt. Samarbetet med DN upprätthölls dock sporadiskt
fram till början av 1898. Den samlade i tidningar tryckta produktionen fram till
sekelskiftet uppgår till drygt åttio olika bidrag. Cirka hälften av dessa tidiga artiklar tillkom under Tysklandsåren 1894–95.
Det var alltså ingen nybörjare som dolde sig bakom signaturen ”Georg Jonathan”, när den första gången dök upp i Arbetet i oktober 1899. Denna signatur, vilken kom att förknippas med kvicka och ofta elaka kåserier, hade hämtats från romanen Trætte Mænd, skriven av en av det moderna genombrottets män, Arne Garborg.120 Romankaraktären beskrivs av Nils Beyer som ”en kylig skeptiker och intelligensaristokrat, blottad på alla känslor”.121 Man bör notera att Georg Jonathans kåserier inte trycktes om under Lidforss livstid. Tydligtvis ville han framstå
som en alltigenom seriös skribent i sina böcker. Tidigare hade han företrädesvis
signerat sig med det likaledes ironiskt självkarakteriserande namnet ”Botvid” i
Arbetet, och denna signatur hade också förekommit under vissa av artiklarna i
UNT. Som Ragnhild Karlsson påpekat torde även ”Botvid” gå tillbaka på en skönlitterär karaktär. Det är nämligen namnet på hjälten i novellen ”Utveckling” i
Strindbergs Svenska öden och äventyr, vilken känner sig ”som sonen af två tidehvarf ”.122
I den mån Bengt Lidforss verkligen var känd som publicist före sekelskiftet var
det emellertid under den genomskinliga paradsignaturen ”B.L.”.123 Den hade visserligen förekommit tidigt, bl.a. i Arbetet och UNT, men den var knappast etablerad innan han började medarbeta i DN 1894. Efter ett mellanspel med några artiklar signerade ”B.L-ss” återkommer signaturen ”B.L.” så pass ofta i DN, och då
nästan alltid under rubriken ”Bref från Berlin” eller liknande, att den har blivit ett
begrepp för uppmärksamma läsare, vilket Albert Bonniers reaktion visar. Uppmärksamma ﬁck de nog vara, eftersom resebreven oftast återﬁnns inklämda någonstans i de stora och täta textmassorna på andra eller tredje sidan i den visserligen endast fyrsidiga tidningen. Det är fascinerande att tänka sig att dessa resebrev
tio år senare skulle utgöra stommen i en bok som upplevdes som en litterär sensation och ﬁck omdömen som: ”’En samling konstverk. – Den starkaste prosa vi för
närvarande äga på svenskt tungomål.’ (Lunds Dagblad) / ’En härlig stämma. – Ren
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och ädel i linjer och proportioner.’ (Malmötidningen) / ’Personlig form och ett
väckande, eggande innehåll.’ (Ruben G:son Berg i Göteborgs-posten).”124
Men på sätt och vis blev det ändå fråga om en nystart för publicisten Lidforss i
Arbetet hösten 1899, inte minst med tanke på att han dittills främst hade publicerat sig i uppsvenska tidningar. I Skåne var han mest känd som radikal studentpolitiker och rabulist. Att han hade kallat Karl XII för ett ”löjtnantsgeni” hade stötts
och blötts av tidningar runt om i landet, men denna och andra ungdomssynder
låg nu ganska långt bak i tiden. I Lund var han emellertid fortsatt en fruktad motståndare i muntliga debatter, för han var slagfärdig och elak som få – han hade en
farlig talang att ﬁnna glåpord, som Johan Thyrén en gång uttryckte saken.125 Som
Axel Danielssons vän var han känd inom den sydsvenska arbetarrörelsen. Men
som så ofta var det ett tvetydigt rykte. Axel Danielssons vänner ansåg att han var
dennes onda genius, medan Lidforss vänner och anförvanter hävdade det motsatta. Själva ansåg de att alkoholen snarast höjde deras intellektuella skärpa. Någon
dekadans ville de inte erkänna.
Efter sekelskiftet gör Lidforss insatser på ﬂera nivåer inom ett mycket brett
publicistiskt fält. Den i bokform publicerade produktionen består av kåserier och
lokala krönikor, de unika naturvetenskapliga kåserierna och övriga populärvetenskapliga artiklar, religionskritik, debattinlägg och kulturartiklar av varierande
innehåll samt slutligen litteraturkritiken. Verksamheten utvidgades hösten 1904, i
och med att han börjar publicera sig i bokform. Vid samma tid startades Arbetets i
huvudsak skönlitterärt inriktade söndagstidning Framtiden, över vilken han verkar ha haft mycket stort principiellt inﬂytande. När Framtidens bokförlag skapades
1908 skedde detta på Lidforss initiativ.126 Mer om dessa projekt i avdelning fyra.
Att artiklarna publicerades i bokform hade sin avgjorda betydelse. Han nådde
en bredare och delvis ny publik, och dessutom gav en bok publicerad på Bonniers,
det ledande prestigeförlaget, redan i sig en avsevärd förstärkning av det kulturella
kapitalet. Förstlingsboken blev ju en klar kritikersuccé, och hela upplagan om 1200
exemplar såldes slut på några månader. Inför nästa bok, den omdebatterade Socialistisk journalistik (1907), ökade Bonnier upplagan till 2 000 exemplar. Dessa böcker samt de högt skattade volymerna Naturvetenskapliga kåserier I–III (1908–13)
grundmurade hans position som en av samtidens allra främsta svenska publicister.
De naturvetenskapliga kåserierna publicerades emellertid inte på Bonniers, utan
på Framtiden. Om Bonnier med sitt namn hade gett prestige åt debutboken, så gav
Lidforss namn prestige åt arbetarrörelsens nya bokförlag! Naturvetenskapliga kåserier var förlagets första bok och man hade djärvheten att trycka en upplaga om
10 000 exemplar, vilket säger en del om tilltron till Lidforss som säljande namn.127
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Jag citerar baksidestexten på hans nästföljande bok, Socialistisk journalistik, Stockholm 1907.
Beyer 1968, s. 75. Thyrén var studentkårens ordförande i Lidforss ungdom och de var personliga vänner hela livet. Thyrén var professor i straﬀrätt 1894–1926. Han blev invald i riksdagen
1908 (efter det att Lidforss lockat honom att ställa upp som borgerlig kandidat). Men han var
politiskt svårplacerad och framstod så småningom som s.k. politisk vilde. Det var i hög grad
Thyréns förtjänst att den svenska straﬀrätten moderniserades. Han var rektor för Lunds Universitet 1916–26. Åren 1926–28 var han justitieminister. (NE)
P. A. Johansson, ”Bengt Lidforss och hans förläggare”, Bengt Lidforss. En minnesskrift, Malmö
1923, s. 149. Jfr Beyer 1968, s. 356.
Lidforss ﬁck 1750 kronor för förlagsrätten, vilket var en mycket stor summa. (Beyer 1968, s.
356)

Vissa av hans böcker var bitvis mycket utmanande och förstärkte hans närmast demoniska nimbus som samhällskritiker och socialist. Förutom boken Socialistisk
journalistik kan man i detta sammanhang nämna Onda makter och goda (1909) och
Kristendomen förr och nu (1911). Enligt Johan Svedjedal kan bokförlaget Framtidens
egenart fångas med ”orden Lidforss, Skåne och lyrik”.128
Överraskande nog är den rena litteraturkritiken inte särskilt omfattande, och
den är inte heller väl företrädd i de böcker som Lidforss själv hann redigera. Artiklarna samlades i stället i den postumt utgivna Litteraturkritik (1916), vilken omfattar 34 bidrag. I första upplagan av Fragment och miniatyrer (1904) återfanns ett par
tidiga artiklar om Ola Hansson respektive August Strindberg samt tre recensioner
av Vilhelm Ekelunds diktning, men i andra upplagan (1912) hade samtliga litteraturartiklar avlägsnats. De infördes sedan i Litteraturkritik. Ekelund-artiklarna
hade uttalat uteslutits ur andraupplagan av Fragment och miniatyrer därför att de
”numera – på grund av sin ofullständighet – skulle vara missvisande”.129 Lidforss
hade inte recenserat Ekelunds senare böcker och menade uppenbarligen att materialet inte längre fångade författarskapets egenart. Samma resonemang kan tänkas
gälla Hansson-artikeln. Den lustiga men i grunden kritiska artikeln om Strindberg som naturvetare ville Lidforss kanske inte i onödan fästa den läsande allmänhetens uppmärksamhet på, nu efter Strindbergsfejdens hårda polarisering. Men i
själva verket kan resonemanget om ofullständighet tillämpas på nästan hela det
aktuella materialet. Även om många av Lidforss recensioner innehåller insiktsfulla
tillbakablickar på författarskapen, kan de lätt uppfattas som enstaka, sporadiska
och rentav godtyckliga punktnedslag i bokﬂoden, och jag förmodar att det främst
var därför han inte lät trycka om dem. I min undersökning vill jag visa att de i stället ingår i ett vida större sammanhang, att de ska uppfattas som en integrerad del i
den samlade socialistiska publicistiken.
Ändå hade ytterligare några av artiklarna publicerats i bokform redan före volymen Litteraturkritik. I Utkast och silhuetter (1909) ingår runan över Oscar Levertin
och recensionen av Emil Kléens postuma Valda dikter, och i Polemiska inlägg
(1913) återﬁnns kritiska artiklar om Karl Warburg och Per Hallström samt den
viktiga avslutande insatsen: ”Ola Hansson och åttiotalet” (1913). Av särskilt intresse är dessutom de tre separata broschyrerna i litterära ämnen, nämligen Barbarskogens skald (1908), som innehåller de samlade artiklarna om och kring trätobrodern
Ossian-Nilsson, samt de uppmärksammade inläggen i Strindbergsfejden: August
Strindberg och den litterära nittiotalsreklamen och Levertinkultens apologet (bägge
1910). Broschyren om Ossian-Nilsson har särskilt intresse i de sammanhang jag
lyfter fram i avhandlingen, och den ägnas därför en egen omfångsrik avdelning.

Den kända och den okända produktionen
Nils Beyer lanserade uppfattningen att Lidforss skrev om sådant som andra inte
skrev om, och det är en ganska bra tumregel, vilken dessutom kan hjälpa oss att
förstå varför Lidforss slutade att skriva om vissa ämnen. När han nästan helt upp128
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hörde att skriva om nyutkommen skönlitteratur efter 1908 så hör detta rimligtvis
ihop med att han fått kompetenta efterföljare och att han därför lade sin tid på
annat. Den nya huvudredaktören sedan december 1908, Gunnar Löwegren, skrev
gärna om litteratur, så att litteraturbevakningen nu faktiskt blev bredare än den
varit tidigare. Löwegren berömde exempelvis Ossian-Nilssons roman Slätten och
han tycks ha varit en varm beundrare av Verner von Heidenstam och Selma Lagerlöf. Erik Håkansson skrev om Ola Hansson på 50-årsdagen hösten 1910, och det
var också han som fortsatte polemiken mot Ossian-Nilsson, vilken Lidforss tidigare skrivit så mycket om. Skalden Theodor Tufvesson, som sedan några år hörde
till de aktiva inom D.Y.G., skrev om nyutkommen skånsk lyrik. Därtill kommer
Vilhelm Ekelunds insiktsfulla artiklar, hemskickade från Berlin.
På samma sätt får man vara ytterst försiktig med att läsa in ointresse i det faktum att Lidforss skrev mindre om rena arbetarrörelsefrågor under sina sista år, då
det fanns många andra akademiker som skrev om sådant i Arbetet. Lidforss var
dödsmärkt av sin sjukdom. Han kände hur krafterna avtog, så det gällde att koncentrera sig. Själv ansåg han att kristendomskritiken borde höra till socialdemokraternas huvudfrågor, och åtminstone sedan 1908 ägnade han mycken tid åt det
som sedan skulle bli Kristendomen förr och nu (1911), en bok på drygt 350 sidor, vilken sammanfattar och diskuterar den nyare teologiska forskningen kring Jesus
och evangelierna.130 Sedan 1910 var han professor i botanik med allt vad därtill
kom av förpliktelser. Han försökte också ta sig tid att skriftligt sammanställa sin
rubusforskning, som egentligen skulle ha varit det egentliga livsverket. Slutligen
tog hans arbete för Framtidens förlag mycket av hans tid.
Ovanstående bekräftar verkligen att Lidforss gärna skrev om sådant som andra
inte skrev om, men en sådan tes kan också leda på villospår, nämligen om man
vänder på resonemanget och tror att han aldrig skrev om sådant som andra skrev
om. Det största antalet osignerade texter på min lista är publicerade under åren
1905 och 1906, alltså under de år då Lidforss var anställd på Arbetet med en fast lön
på 50 kronor per vecka. I ett brev till sin oroliga mor, skrivet innan han kommit in
i befattningen, bagatelliserar han den nya situationen. Redaktionen är mycket tillmötesgående, skriver han, och ”jag har fått mitt arbete ordnat så, att jag får skrifva
hvad, hvar och när jag vill, blott jag producerar i medeltal 3–4 spalter i veckan.
Och när hela vida världen ligger för en att gripa ämnen ur, så blir det ju en temligen enkel sak för en så pass van skribent som undertecknad.”131 Men nu blev det
inte så lätt som han trodde, bland annat därför att han beslöt sig för att behålla sin
assistentbefattning vid botaniska institutionen i Lund, trots att man nekat honom
docentstipendiet. Han fortsatte alltså att verka vid institutionen, men nu mot
halva ersättningen. Däremot gjorde han åtminstone oﬃciellt uppehåll i sin undervisning och sin föreläsningsverksamhet vid institutionen. Först under 1907 var
han åter igång med detta,132 vilket onekligen innebär att han under den aktuella
perioden hade betydligt mer tid att lägga på Arbetet än vare sig förr eller senare.
Visserligen skrev han helst hemma i Lund, men fyra dagar i veckan var han ändå
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Förstudier till denna stora undersökning ﬁnner man i ej omtryckta artiklar som ”Nyare åsikter om Jesus av Nazareth”, publicerad i Arbetet redan sommaren 1908, samt ”Modärna teologer” och ”Indiska legender och bibliska sagor” i början av 1910. Jfr Beyer 1968, s. 387f.
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inne på redaktionen i Malmö.133 Där satt han mitt emot redaktören August Nilsson Kabbarp i ett av de två redaktionsrummen, och det fanns massor att göra. När
det kom till kritan handlade det därför om så mycket mer än att fylla 3–4 spalter i
veckan. Just under dessa år var det också så mycket som kunde engagera.
Rysk-japanska kriget pågick. Kyrkan och myndigheterna i Ryssland försökte
avleda missnöjet genom att underblåsa de okunniga massornas hat mot den betydande judiska minoriteten. Fruktansvärda pogromer ägde rum, men oron stillades
ändå inte. Just i januari 1905 utbröt revolution i Ryssland. Lidforss följde denna
utveckling med stort intresse och blev något av expert på ryska förhållanden. Tidningen hade utförliga rapporter varje dag. Vad hände i Ryssland? Vilka följder
skulle detta få? Ökade eller minskade nu det ryska hotet mot Sverige? Våren 1905
var dessutom en inrikespolitiskt orolig tid. Man läste och refererade från de fräna
riksdagsdebatterna, och man kommenterade regeringens hårdnande attityd mot
fackföreningsrörelsen. Med en Åkarpslag nummer två ville regeringen begränsa
strejkrätten, och i sitt tal i Lund första maj manade Lidforss arbetarna att ännu ha
tålamod och knyta handen i ﬁckan, samtidigt som han hävdade ”att den socialdemokratiska ungdomen gör klokt i att mottaga den gratisundervisning i vapnens
bruk, som staten är nog vänlig att beskära dem, ty den dag kan komma, då de få
användning för dem mot det Ryssland, som dväljes inom Sverges gränser”. När
riksdagen skulle rösta om den nya lagen i mitten av maj talade Arbetet i en osignerad ledare om ”tukthuslagar”. Man erinrade om ”Engelbrekts och Sturars dagar”
och fastslog i förmodligen medvetet dunkla ordalag att ”det beror på Sverges
makthafvande om vårt land i nästa vecka skall beﬁnna sig i lugn och jämvikt, eller
om en inbördes kamp skall rasa, hvartill vår historia ej på århundraden sett motstycke”. Lagen föll i riksdagen, till mångas lättnad. Samtidigt förvärrades unionskrisen allt mer. Lidforss hade i en artikel den 27 april oroat sig över att de konservativa förhärligade kriget som en naturlig mänsklig aktivitet. Norrmännen förklarade unionen upplöst under dramatiska former framåt sommaren och inom arbetarrörelsen trodde man att kungen och borgerligheten önskade krig. Det var endast
arbetarnas fasta hållning som kunde rädda freden, ansåg man i arbetarpressen.
Om denna oroliga tid skriver Beyer: ”arbetarrörelsens aktuella dagsfrågor intresserade honom inte särskilt. I varje fall skrev han inte om dem.”134 I förbigående
sagt anser jag att Beyer har fel både i påståendets första del och dess andra, i den
mån han inte avser interna fackföreningsfrågor och dylikt. Lidforss tycks i själva
verket ha varit mycket intresserad också av dagsfrågor – han levde i nuet och var
mycket aktiv i lokala sammanhang. Beyer fortsätter emellertid: ”Den norsksvenska unionskonﬂikten på våren och sommaren 1905 yttrade han sig knappast
om förrän den var över, fastän han uppenbart räknade med att faran var överhängande.” Vad Beyer tydligen inte har reﬂekterat närmare över är att Arbetets redaktion redovisade sina ståndpunkter i de osignerade ledarna, och där återﬁnner man
i stort sett samma ståndpunkter som framskymtar i Lidforss signerade artiklar
under hösten. Det är därför uppenbart att han saknade anledning att skriva ytter133
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Enligt brev till Anne-Marie Lidforss 1905-12-23 ägnar han måndagar och onsdagar åt sin assistentbefattning på botaniska institutionen. Tisdagar, torsdagar, fredagar och lördagar tar han
tåget 8.15 till Malmö och Arbetet, där han stannar till 13.10 – Arbetet var ju en eftermiddagstidning.
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ligare artiklar i denna fråga, som ju inte heller var av personlig karaktär. Emellertid
kan man driva resonemanget ännu längre.
Lidforss befann sig regelbundet på redaktionen under dessa år och han kunde
inte undgå att dras med i de upprörda stämningarna. Att han kommit att spela en
betydande roll för andan på tidningen och att hans position på tidningen över huvud taget var mycket speciell framgår av P. A. Johanssons uppsats i minnesskriften
1923:
B.L:s medarbetareskap i ’Arbetet’ beredde länge såväl ledningen som hela personalen glädje och stolthet. Hans artiklar, såväl de populärvetenskapliga som inläggen i
dagens frågor, lågo så högt över vad som den tiden bjöds i övriga tidningar, att alla
kände sig stolta av att få arbeta tillsammans med en så oförliknelig kamrat och medarbetare. Hans medarbetareskap blev på så sätt en sammanhållande kraft för ﬂera
stridiga och strävande viljor, vilka liksom kände sig delaktiga i det erkännande och
det hat som tillkom ’Arbetet’ för märkena B.L. och Georg Jonathan. På så sätt blev
B.L. för mig och de ﬂesta den som självfallet angav tonen och höjde fanan och den av
vilken uppslag och initiativ framkastades eller åtminstone prövades.135

Om detta var andan på tidningen redan i vanliga fall, så har man naturligtvis desto
större anledning att räkna med att Lidforss starkt inﬂuerade Arbetets hållning under de år då han var fast anställd där. Med en så briljant skribent på andra sidan
skrivbordet måste det dessutom ha varit frestande för August Nilsson att lämna
själva formuleringsarbetet till denne, sedan man diskuterat igenom läget. Sannolikt har Lidforss därför redan under det första tjänstgöringsåret skrivit en hel del
av de osignerade ledarna. De är relativt korta, ofta inte mer än en halv spalt, men
mycket välskrivna och inte sällan ganska fräna. Dock var det i första hand tidningens synpunkter som skulle torgföras, och det fanns därför inte anledning att signera dem. Saken kompliceras av att också Värner Rydén skrev i tidningen. Ulf
Larsson har funnit att Rydéns första artikel i Arbetet publicerades 1903-04-20.136
Man ser hans signatur relativt ofta på ledarplats, men inget hindrar naturligtvis att
också han har skrivit osignerat ibland. Han arbetade heltid på tidningen från december 1904 till september 1905, alltså under Lidforss första tid som anställd. Som
folkskollärare och livligt engagerad i Malmöpolitiken skrev han gärna om skolfrågorna, inte minst religionsundervisningens vara eller icke vara, den lokala dagspolitiken och det vardagliga riksdagsarbetet, men han breddade så småningom sina
intressen och skrev också signerat om ”unionsfrågan, tullar, egnahemsfrågan och
kommunalsocialismen”. Genom ett fyllnadsval i december 1906 blev Värner Rydén landets yngste riksdagsman.
Under våren 1906 tjänstgjorde Lidforss som huvudredaktör, eftersom August
Nilsson Kabbarp blivit invald i riksdagens andra kammare. Om den tiden skriver
P. A. Johansson: ”Han tog ansvaret för tidningens innehåll så bokstavligt, att han
ansåg sig böra genomse allt som skulle inﬂyta och hans pliktkänsla var så stark, att
han plågades av allt, som måste införas utan att hålla det mått han fann böra upp135
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P. A. Johansson, ”Bengt Lidforss och hans förläggare” i Bengt Lidforss. En minnesskrift, Malmö
1923, s. 147f.
Denna uppgift och de följande är hämtade ur Ulf Larsson, Värner Rydén – en av Brantings
män, Stockholm 2000, s. 21f.

ställas.”137 Som tillförordnad huvudredaktör bör han ha sett det som en huvuduppgift att skriva ledare, och som man ser håller inte Beyers tes fullt ut, eftersom
Lidforss som ledarskribent naturligtvis måste skriva just om sådant som andra tidningar också skrev om. Han skulle formulera redaktionens och partiets ståndpunkt i frågor för dagen. ”För dagen” var för övrigt en stående rubrik på sidan två,
och också där återﬁnner man stundom kortare ledarstick av Lidforss hand.
Det är slående att antalet osignerade texter dominerar allt mer under åren
1905–1907, och detta gäller särskilt under 1906 och de första månaderna 1907. I
artikelförteckningen har många av dessa artiklar försetts med frågetecken, eftersom det är vanskligt att vara säker i varje enskilt fall – förhoppningsvis kan framtida forskning komma vidare.
Allt talar alltså för att Lidforss var mycket aktiv som socialdemokratisk skribent
under dessa år, och denna aktivitet yttrade sig också i framträdanden på möten och
arbete i föreningar, men om verksamheten på Arbetet under denna spännande tid
med regeringskriser och klassmotsättningar av i Sverige sällan skådat slag har Beyer
förvånansvärt lite att säga. Och detta är ju så mycket mer anmärkningsvärt som
Lidforss periodvis var chef på redaktionen. I stället koncentrerar Beyer sitt och läsarens intresse på förvecklingarna kring Lidforss ansökan om förnyad docentur.138
Att Lidforss kan ha skrivit osignerat tycks inte ha fallit Beyer in: ”De första
månaderna av året [1906] hade Lidforss som tillförordnad huvudredaktör varit ﬂitigt verksam i Arbetet men i mars och april blev det allt längre mellan hans artiklar, och under hela maj ﬁnner man i tidningen endast hans förstamajtal, som han
hållit i Malmö, och en dödsruna över Henrik Ibsen.”139 Men med tanke på att
Lidforss kände sig så pressad av sysslan som huvudredaktör är det givetvis fullt förståeligt att han inte tog sig tid för sina vanliga långa och väl genomarbetade artiklar. Ledarstick på knappt en halv spalt har han dock hunnit med.
Som framgår av förteckningen är det inte endast under våren 1906 som de signerade artiklarna lyser med sin frånvaro. Från och med juni var August Nilsson
inte upptagen i riksdagen, men det är ändå samma sak under sommaren, då Lidforss visserligen också hann med en rekreationsresa till östra Tyskland, och även
under hösten och vintern ända fram till våren 1907. Tar man bort de osignerade
artiklarna på listan blir det verkligen inte mycket kvar. Hur mycket han egentligen
skrev under dessa år är inte möjligt att avgöra med säkerhet, då korta texter är svåra att säkert identiﬁera, men det står klart att de långa genomarbetade artiklarna av
klassiskt märke för en avsevärd tid ﬁck stå tillbaka för dagsfrågorna.
Lidforss återﬁck sin docentur enligt förordnande den 10 oktober 1906.140 Ändå
dröjde det märkvärdigt länge innan de längre artiklarna började komma mer regelbundet. Förklaringen är enkel. Så fort det stod klart att Lidforss åter var docent sade
tidningens styrelse upp hans fasta tjänst, utan att ta hänsyn till att docenturen faktiskt var oavlönad – Lidforss ﬁck inte nytt docentstipendium förrän i april 1909.141
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P. A. Johansson 1923, s. 148.
Beyer 1968, s. 321–332.
Beyer 1968, s. 326.
Blomqvist 1992, s. 308.
I ett brev till fadern 1909-04-17 (Lidforsska papperen, LUB) skriver han att han beviljats ett
docentstipendium om 2 500 kronor under tre år – ”den väntar inte för länge, som väntar på
något gott”. Jfr Ragnhild Karlsson 1983, s. 30.
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Hädanefter ﬁck han åter ersättning per spalt, men han klarade sig inte på assistentlönen utan tvingades fortsätta som förut. Då de långa genomarbetade artiklarna
ändå lös med sin frånvaro en lång tid framåt, är det tydligt att han fortfarande skrev
kort och osignerat. En ny utväg öppnade sig emellertid. Han erbjöd Karl Otto
Bonnier en ny bok, Socialistisk journalistik, för vilken han ﬁck ett tusen kronor.142 I
maj bad han dessutom om ett förskott om 300 kronor för kommande arbeten.
Motiveringen var att assistentlönen helt gick till skulder och amorteringar. Han
kände sig helt utsliten, eftersom han hittills hade varit tvingad att försörja sig på
journalistik för att klara sig – detta måste syfta på arbetet med de osignerade artiklarna. Nu sade han sig i stället vilja satsa rejält på att bli professor, och för det behövde han andrum för att också hinna skriva vetenskapliga arbeten.
Socialistisk journalistik kom i maj 1907, men redan i april börjar de signerade artiklarna komma oftare i Arbetet. Så börjar en ny period i Lidforss skriftställarskap.
Han skriver åter signerat och satsar allt mer medvetet på artiklar som kan återanvändas i böcker. På så vis kan han fördubbla sina honorar. Han föreslår Tryckeriaktiebolaget Framtiden att starta bokförlag, och på hösten 1908 är projektet igång.
Den första utgivna boken blir Lidforss egen Naturvetenskapliga kåserier.143
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Jag följer här Beyer 1968, s. 334f.
Om Lidforss och Framtidens förlag, se avdelning fyra, kapitel 13.

2. Landets mest geniale litteraturkritiker

I denna avdelning visas de samverkande förutsättningarna för Lidforss genombrott som publicist och litteraturkritiker under åren 1900–02. Hur skapade han
sin position inom det litterära fältet? Sammantaget blir det en presentation av den
epok han levde och verkade i. För att visa att det fanns ett samspel mellan hans
politiska eller ideologiska överväganden och hans kulturella och litterära vidgas
också horisonten tillfälligt för att betrakta det sociala och politiska livet i Sverige
kring sekelskiftet 1900.
Efter dessa inledande översikter ges analyser av Arbetets position och av Lidforss
första år som publicist i denna tidning, alltså från hösten 1899 fram till hösten
1900, då han kan anses etablerad som publicist, åtminstone inom arbetarrörelsen.
Ett av de viktigare inslagen i analysen av Lidforss position blir hans upptäckt av
poeten Vilhelm Ekelund och det nära publicistiska samarbete som uppstod mellan kritikern och poeten, våren och sommaren 1900. Det är en tid då bägge prövar
sig fram och utvecklas som publicister, prövande genrer och gränser. I avdelningen behandlas också tidiga ställningstaganden till storheter som Verner von Heidenstam, Oscar Levertin, Carl David af Wirsén, Ellen Key, Viktor Rydberg, Karl
Warburg och slutligen K. G. Ossian-Nilsson, det nya poetiska stjärnskottet. Recensionen av dennes andra diktsamling kom 1902, samma år som Lidforss oﬃciellt blev socialdemokrat, så efter denna genomgång är grunden lagd för de följande studierna kring skönhetsdyrkaren och socialdemokraten Bengt Lidforss.

1. Det litterära fältet i Sverige 1880–1910
Översikten börjar i 1880-talets speciella kulturklimat, och samtidigt presenteras
några huvuddrag i Pierre Bourdieus på sociologiska undersökningar grundade
fältteori. Det blir ett översiktligt resonemang kring det litterära fältets utveckling i
Sverige från 1880-talet fram till åren kring sekelskiftet 1900, naturligt nog med utblickar mot det också i Sverige mycket inﬂytelserika litterära fältet i Frankrike,
som ju i sin tur är Bourdieus forskningsobjekt. Här ges också några introducerande synpunkter på utvecklingen under åren närmast efter sekelskiftet.1
Eftersom det handlar om en kortare introduktion har fullständighet inte kunnat eftersträvas, utan framställningen följer huvudaktörerna inom fältet. Men i
själva verket är detta inte missvisande, eftersom fältets utveckling i hög grad styrs
just av detta fåtal dominerande kritiker och författare, vilka sätter sin prägel på såväl beundrare som belackare. Min förhoppning är att själva dynamiken i det litte1

En kortfattad översikt över ”kritikerfältet” vid denna tid ges i Månesköld-Öberg 1998, s. 66f.

59

rära fältets utveckling ska bli tydlig. I litteraturhistoriska översikter behandlas ju
oftast de olika generationerna och de olika skolorna var och en för sig, så att litteraturhistorien liknar parallella tunnlar genom tiden, vilka man får besöka var och
en för sig så att kronologin egentligen fullständigt förrycks. I fjärde delen av Den
Svenska Litteraturen läser man exempelvis om Strindbergsfejden (1910) innan man
ens nått fram till Heidenstams ungdomsdiktning (1888). Här görs i stället ett försök att visa hur fältets aktörer verkar i en samtidighet. De reagerar nämligen på
varje betydande utspel eller insats från annat håll, allt för att skydda sina egna och
sina vänners intressen.

Före sekelskiftet
Under 1880-talet hade det moderna genombrottets författare eller åttitalisterna en
mycket smal plattform av tidningar och kortlivade tidskrifter där de kunde hävda
sin smak och sina teorier. De utgjorde inte en enhetlig grupp. Förutom August
Strindberg räknar man med det unga Sverige och det nya Skåne. Mellan dessa
uppstod snart motsättningar som inﬂuerade det litterära fältets utveckling åtminstone ett par decennier framåt och till sist exploderade i den våldsamma
Strindbergsfejden 1910.2 Den viktigaste publikationsmöjligheten för dessa författare var den liberala Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning.3 Under drygt ett år
(1884–85) stod dessutom Aftonbladets spalter öppna för det unga Sverige, och även
Ola Hansson medverkade där för en tid, men sedan följde en tilltagande repression. Dominerande var de traditionsbundna oscarianerna, som i hög grad behärskade pressen och dessutom Svenska Akademien. De hade ett starkt stöd i Oscar II,
men ”skaldernas konung” skulle senare inte alls stå helt främmande för nittitalets
alstring. Problemet var i stället att han ofta var alltför lojal gentemot Akademiens
ränksmidande sekreterare, Carl David af Wirsén.4
Man kan betrakta individerna i dessa motsatta grupper som medverkande i en
kamp eller ett spel, där vinsten var litterär prestige och framgång, exempelvis på
bokmarknaden. Sådana kämpar ser Bourdieu som agenter eller aktörer i ett speciﬁkt litterärt fält.5 Begreppet fält innebär då att det ﬁnns ett antal människor, som
trots att de är osams i mycket ändå kämpar om något som är gemensamt för dem
2

3

4

Här är inte platsen att utförligt reda ut begreppen, vad gäller dessa olika åttitalsgrupperingar.
Jag får hänvisa den intresserade till den litteratur som översikten grundar sig på, bl.a. Gunnar
Ahlström, Det moderna genombrottet i Nordens litteratur, Stockholm 1947, Karl-Erik Lundevall,
Från åttital till nittital, Stockholm 1953, Karl Otto Bonnier, Bonniers. En bokhandlarefamilj.
Anteckningar ur gamla papper och ur minnet V. Firman Albert Bonnier under det nya seklet,
Stockholm 1956, Per Arne Tjäder, ”Det unga Sverige”. Åttitalsrörelse och genombrottsepok, diss.
(Göteborg), Lund 1982, Per Rydén, Domedagar. Svensk litteraturkritik efter 1880, Lund 1987,
samt Inger Månesköld-Öberg, Ola Hanssons livsdikt. Om mottagandet i Sverige och det sena författarskapet, Stockholm 1998. Dessutom bör särskilt nämnas Den Svenska Litteraturen III och
IV, samt – för personuppgifter m.m. – Nationalencyklopedin, version 2 för PC, Höganäs 1998, i
fortsättningen förkortad NE.
En sammanfattning av situationen och med ﬂer exempel på tidningar och tidskrifter ges i
Claes-Göran Holmberg, Upprorets tradition. Den unglitterära tidskriften i Sverige, Stockholm/
Lund 1987, s. 38f.
Se Alf Kjellén, Bakom den oﬃciella fasaden. En studie över Carl David af Wirséns personlighet,
diss., Stockholm 1979, samt Germund Michanek, Skaldernas konung. Oscar II, litteraturen och
litteratörerna, Stockholm 1979.
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– de är ju alla överens om att litteratur och litteraturkritik är viktiga ting.6 De upprörda diskussionerna hotar därför inte fältets existens som sådant, utan de går
främst ut på att klargöra hur litteraturen och litteraturkritiken bör se ut och vilken
auktoritet olika kritiker ska anses ha, exempelvis när det gäller att rangordna författarna och deras olika verk.
En god beskrivning av ett litteraturkritiskt fält ﬁnner man hos Donald Broady
och Mikael Palme:
När vi vill göra oss en visuell bild av ett fält bör vi inte föreställa oss ett sädesfält eller en
fotbollsplan (även om den senare bilden kan ligga nära till hands), utan hellre ett fysikaliskt (elektromagnetiskt eller optiskt) fält. Ett enkelt sätt att synliggöra ”kraftlinjerna” inom exempelvis litteraturkritikens fält är att – ungefär som laborationen vi alla
minns från skolan när fysikläraren strödde järnﬁlspån i ett magnetfält – studera hur
nya, dvs som regel unga, kritiker tas emot av de etablerade och vilka orienteringsmöjligheter och rörelseriktningar i förhållande till olika poler som fältet tilldelar dem.7
5

6

7

Pierre Bourdieu har nu fått en ganska bred introduktion i Sverige. Flitigast har Donald Broady
varit. Han ägnar sin avhandling åt att reda ut Bourdieus begreppsapparat och skriva dess historia. Det ﬁnns också ﬂera litteraturvetenskapliga undersökningar som tillämpar Bourdieu. De
böcker av Bourdieu som jag främst använt för inläsning är Kultur och kritik. Anföranden av
Pierre Bourdieu (förord Bengt Gesser), Göteborg 1992; Texter om de intellektuella, (förord Donald Broady), Stockholm/Stehag 1992; Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire,
Paris 1992, samt översättningen av den sistnämnda, Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst
och struktur, (förord av Donald Broady), Stockholm/Stehag 2000. Introduktioner jag använt är
Donald Broady, Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska
epistemologin, diss., Stockholm 1990, samt Donald Broady och Mikael Palme, ”Kultursidesvärlden. Inträdet. Om litteraturkritik som intellektuellt fält”, Ord och Bild 1991:4 samt 1992:1.
Tillämpningar på svenskt material ﬁnns i Lena Kåreland, Traditionalist och smakdomare. Eva
von Zweigbergks barnbokskritik under 1940-talet, Uppsala 1997, Inger Månesköld-Öberg, Ola
Hanssons livsdikt, Erik Peurell, En författares väg. Jan Fridegård i det litterära fältet, diss., Hedemora 1998, samt Petra Söderlund, Romantik och förnuft. V. F. Palmblads förlag 1810–1830, diss.,
Uppsala 2000. I detta sammanhang kan också nämnas ett par tidiga försök att skissa ”den litterära institutionen”, nämligen ”Akademikultur och litterär institution på 1880-talet” av Tomas
Forser, Thomas Olsson och Per Arne Tjäder samt Arne Melbergs ”Ludvig Nordström och den
borgerliga realismen”, bägge i Arne Melberg, red., Den litterära institutionen. Studier i den borgerliga litteraturens sociala historia, Stockholm 1975. Det vore intressant att jämföra tankarna
kring ”den litterära institutionen” med Bourdieus fältbegrepp, men jag har avstått från att gå in
på detta. En viktig skillnad tycks vara att de agerande personligheterna och striderna mellan
dessa betraktas på annat sätt i Bourdieu-inspirerade undersökningar. I studien 1975 såg Arne
Melberg visserligen Strindbergsfejden ”som en uttrycklig strid mellan ett huvudsakligen proletärt-radikalt läger och ett borgerligt-konservativt”, men fejden framstod ändå snarast ”som en
skendebatt, eller som reflexer från en reell kamp, eftersom den mest rör personer, ordval och
småsaker” (a.a., s. 219). Det är just dessa ”personer, ordval och småsaker” som hamnar i centrum i min egen undersökning av den stora fejden. Boken Kulturens fält. En antologi redigerad
av Donald Broady, Göteborg 1998, har jag tyvärr uppmärksammat alltför sent.
Lennart Nyberg pekar på den gemensamma uppfattning, med rötter i romantiken, som kan tyckas förena sådana motsatser som C. D. af Wirsén och Bengt Lidforss, nämligen synen på konsten
”som uttryck för människans ’ideala’ strävan och poesin som en väg att nå ’aningarnes blå rymd’
bortom sinnenas värld…” (Nyberg 1996, s. 32.) Detta är riktigt, och samma sak kunde dessutom
sägas om nittitalisterna. Det är bland annat denna starka tro på konstens värde och funktion som
enar dessa motståndare i fältet. Däremot är de djupt oense om hur konsten bör se ut.
Broady, Palme 1991, s. 91.
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De såväl politiskt som kulturellt konservativa oscarianerna, med Wirsén i spetsen, vilka tidigare varit ensamma på parnassen, är fortfarande klart dominerande i fältet
och kämpar för att hindra den radikala åttitalslitteraturen från att få fäste. Men just den bittra kampen om vad som ska anses vara äkta litteratur kan ses som en bekräftelse på att ett självständigt litterärt fält är på väg att etableras. Bonniers gynnar visserligen åttitalslitteraturen, men liksom det unga Sverige har förlaget efter Giftas-processen dragit sig undan Strindberg, som får ses som en position för sig. Fältets aktörer är inte oense om allt, för vissa författare hör till en gemensam kanon, som
Snoilsky och Rydberg bland de levande och Runeberg, Geijer och Tegnér bland klassikerna. Man är också överens om det mest grundläggande – att litteraturen är
värd att kämpa för. Viktiga aktörer befinner sig skenbart utanför fältet, som Brandes, Ibsen, Bjørnson m.ﬂ. i Norden och Zola, Maupassant m.ﬂ. i Frankrike, men deras verk läses i original eller översättning och representeras dessutom genom ställningstaganden i pressen.

Figur 1. Schematisk framställning av det litterära fältet i Sverige cirka 1885 (Endast i avhandlingen viktiga positioner är medtagna.)
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Oscarianernas fortsatta styrka ligger i deras officiella positioner. De företräder den enda officiellt godkända smaken, men litterärt har de redan distanserats. Förmedlande storheter som Rydberg och Snoilsky är nu borta, och professor Karl Warburg, chef för Akademiens Nobelbibliotek, skriver deras biografier. Nittitalisterna är
klart dominerande bland de dominerade, och det är inom deras delfält man finner de starkaste och mest målmedvetna pretendenterna, nämligen Heidenstam och Levertin. Strindbergs position har emellertid åter börjat stärkas, i kraft av de historiska dramerna. Anna Branting uppfattas som en senkommen åttitalist, men samtidigt
är hon en förmedlare och något av en föregångare till tiotalisterna. Ola Hansson har svårt att ens bli publicerad i Sverige. Bengt Lidforss är på väg att bryta sig in och
skapa sig en position. Han tycks vilja lansera den skånska skolan som ett alternativ för arbetarrörelsen. Uppskattningen av Strindberg och Fröding delar han med
denna. Men Social-Demokraten och Arbetet är ännu tämligen marginaliserade, eftersom de inte tidigare har satsat på recensionsverksamhet i någon högre grad. Arbetarrörelsen hyllar socialt engagerade författare, alltså en kvardröjande åttitalistisk smak, förutom ren kampdikt också Rydberg, Strindberg och Fröding i urval. Men
kampdikt räknas knappast till fältet ännu.

Figur 2. Schematisk framställning av det litterära fältet i Sverige cirka 1901 (Endast i avhandlingen viktiga positioner är medtagna.)

Om man översätter ”poler” i beskrivningen ovan med ”positioner” och föreställer
sig att varje sådan position har förmåga att attrahera vissa av fältets agenter och
samtidigt stöta bort andra, så får man en levande helhet där varje ökning eller
minskning av en positions laddning kommer att påverka de övrigas position. Att
åskådliggöra det litterära fältet är naturligtvis problematiskt, och fullständighet
kan aldrig uppnås. Det är viktigt att inse att det handlar om en modell av verkligheten, inte om verkligheten i sig. Jag tar med sådant som behövs för förståelsen
och sådant som utnyttjas senare i avhandlingen, vilket innebär att uppmärksamma läsare kommer att sakna inslag som kan vara väsentliga i andra sammanhang
än de här aktuella. Förhoppningsvis kan framställningen inspirera till diskussioner och fördjupade undersökningar i framtiden. Det litterära fältet beskrivs i ord
men dessa kompletteras successivt med en serie ﬁgurer, som avser att illustrera fältets dynamik under perioden 1885–1910.8 I ﬁgurerna har de starkaste positionerna
markerats med ovaler. Dessa dominerar främst i sina egna delfält, men deras verkningar sträcker sig ut över hela fältet, så till vida att övriga agerande hela tiden förhåller sig till dem, exempelvis genom att hålla med och berömma eller förkasta
och racka ner. Delfälten har markerats med olika geometriska former, vilka kan
följas genom hela serien. Akademiens delfält har exempelvis fått en korsliknande
form. Att detta fält dessutom är kraftigare markerat än övriga delfält i ﬁgur 1 ska
markera dess styrka i förhållande till de övriga. Det unga Sverige och det nya Skåne har ännu inga personliga positioner, alltså ingen enskild kritiker eller författare, som verkligen dominerar över de övriga, även om Gustaf af Geijerstam av somliga uppfattas som en sådan.9 Strindberg är delvis isolerad från övriga åttitalister,
men oppositionen mot Akademien och oscarianerna förenar honom med de övriga, så att vi kan föreställa oss ett gemensamt åttitalistiskt delfält, enligt den dialektiska principen om motsatsernas enhet och kamp. Inbördes är de ofta osams, men
i kampen mot Wirsén är de överens.10 Att en viss agerande placerats på ett viss stäl8
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Bourdieu använder några ﬁgurer i Konstens regler. Jag har inspirerats av dem men sedan kombinerat idéer från boken med ﬁgurer som jag redan tidigare hade gjort över det politiska livet i
Sverige, exempelvis ﬁgur 3 i avhandlingen.
Boken om Lillebror (1900) kom i sin fjortonde upplaga 1903. Den var också mycket populär i
Tyskland, där den sålde 22 000 exemplar. Näst efter Strindberg och Selma Lagerlöf var Geijerstam den svenske författare som ägnades störst intresse i Tyskland under perioden 1870–1914,
ﬁnner Inger Månesköld-Öberg i sin avhandling Att spegla tiden – eller forma den. Ola Hanssons
introduktion av nordisk litteratur i Tyskland 1889–1895, diss., Göteborg 1984, s. 130. Se också
kommentarerna i August Strindbergs Samlade verk 57. Svarta fanor. Sedeskildringar från sekelskiftet. Texten redigerad och kommenterad av Rune Helledey, Stockholm 1995, s. 286. Men
Geijerstams popularitet växte allt mer, medan Strindberg kände sig bortträngd. Strindbergs
häftiga angrepp på Geijerstam i Svarta fanor (skriven 1904, utgiven 1907) hänger samman med
känslan att vara bortträngd ur det litterära fältet och rent av bojkottad av teatrarna, men det
hade sedan länge funnits en rivalitet. Strindberg hade nämligen tidigt intrycket att Geijerstam
ville vara en sorts chef för åttitalet. Se a.a., s. 275ﬀ.
Intressant nog ﬁck osämjan betydelse för de svenska åttitalisternas mottagande i Tyskland.
Den viktigaste introduktören av svenska författare i Tyskland blev nämligen Ola Hansson, och
denne kom att överbetona Strindbergs roll på de övrigas bekostnad. Månesköld-Öberg sammanfattar: ”I sin presentation av ’Unga Sverige’ som grupp trycker Hansson på två omständigheter: gruppens inre splittring – de sammanhölls enbart av trycket utifrån – och Strindbergs
betydelse som banbrytare och förutsättning för gruppens existens och produktionsmöjligheter.” Månesköld-Öberg 1984, s. 130.
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le i ﬁguren är inte alltid betydelsebärande, för ibland måste de helt enkelt placeras
någonstans, men tanken är att dominerande delfält placeras i mitten och litterärt
konservativa – jämfört med andra – tenderar att dra sig åt höger. Nyskapande
opponenter – det litterära avantgardet – hamnar då till vänster om de dominerande. Att den litterära vänstern respektive högern, som man skulle kunna kalla dem,
just under denna tid i stort sett råkar sammanfalla med de motsvarande politiska
och ideologiska positionerna gör att man provisoriskt kan tolka ﬁgurerna som
samtidigt föreställande det politiska fältet (jämför ﬁgur 3).
Agenterna i fältet, alltså personerna, tidningarna och förlagen osv, kan schematiskt synliggöras i ﬁgurerna, medan abstrakta begrepp som Litteraturen och Idéerna får representeras av namnen på agenterna. Namnet Wirsén står alltså inte bara
för personen utan också för en position i fältet, och namnet eller positionen Wirsén sammanfattar då dennes kulturella kapital (bildning osv), hans litterära kapital (erkända framgångar som kritiker och poet), hans sociala kapital (inﬂytande
som han medvetet eller omedvetet utövar i kraft av sina personliga kontakter)
samt hans insatser i spelet (tryckta skönlitterära verk samt litteraturartiklar). Positionen är inte identisk med personen och kan därför besättas av en annan person
om innehavaren dör. Den nye kan då kan dra nytta av den tidigare innehavarens
prestige. Ett typexempel är Fredrik Bööks övertagande av Oscar Levertins position som förstekritiker i Svenska Dagbladet mot slutet av 1907, men helt oproblematiskt är ett sådant övertagande naturligtvis inte.
Den läsande och bokköpande publikens inﬂytande avspeglas endast indirekt i
Bourdieus fältteori, eftersom det främst är fältets agenter som genom sin uppskattning eller sitt avståndstagande skapar de olika positionerna. Men samtidigt är
det naturligtvis så, att ovanligt höga försäljningssiﬀror kan påverka de övriga aktörernas attityder till en viss författare. Popularitet tolkas gärna som tecken på en
mindre soﬁstikerad litterär produkt. Det fenomenet drabbade exempelvis Fröding i hans relation till Levertin och Heidenstam. Att Heidenstam var mindre
populär tycks Levertin faktiskt ha sett som ett sorts kvalitetskriterium.11 Omvänt
påverkades Gustaf af Geijerstams position negativt när han ﬁck sina stora publiksuccéer vid sekelskiftet.12 Bourdieu pekar på liknande tendenser i Frankrike.13
Bourdieu tycks mena att det litterära fältet i Frankrike mer deﬁnitivt började
etableras först i mitten av 1800-talet, då den akademiska smaken för första gången
på allvar utmanades av medvetet smala poeter som Gautier och Baudelaire. Före
fältets uppkomst fanns i stället vad Bourdieu kallar en ”hierarkiserad apparat,
kontrollerad av en kår”.14 Det fanns helt enkelt erkända institutioner och smakdomare som avgjorde rangordningen mellan författarna eller konstnärerna. Dessa
institutioner, ofta benämnda Akademier, värderade genom att dela ut tjänster, förmåner, priser och medaljer. Att själv bli invald i Akademien var den största heder
man kunde tänka sig. Men nu uppstod alltså en opposition mot denna ordning,
och därvid ifrågasattes hela apparaten. Inom den franska bildkonstens fält skapades ”de refuserades salong”, där redan det faktum att verket refuserats av Akade11

12
13
14

Se essän ”Verner von Heidenstams skaldeskap” i Diktare och drömmare, Samlade Skrifter af
Oscar Levertin. Åttonde delen, s. 257f.
Se August Strindbergs Samlade verk 57. Svarta fanor, s. 285f.
Se exempelvis avsnittet ”En bakvänd ekonomisk värld” i Bourdieu 2000, s. 137ﬀ.
Bourdieu 2000, s. 205.
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mien framstod som en sorts garanti för det konstnärliga värdet. Utmanarnas eller
pretendenternas mål var alltså mindre att bli erkända av Akademien och den breda publiken än att etablera en alternativ karriärmöjlighet och genom olika teoretiska resonemang hävda konstens oberoende gentemot makthavare och etablerad
samhällsmoral m.m. Detta är den position som ibland något oegentligt kallas l’art
pour l’art, alltså ”konsten för konstens egen skull”, efter Gautiers mycket snäva
program. Men vad det främst handlade om var att frigöra konsten från det akademiska tvånget, att kasta av sig auktoritetens förlamande tryck och att hävda att det
kunde ﬁnnas andra värderingar och en annan smak, av lika stort eller ännu större
värde än den etablerade smaken. Det är alltså först när Akademiens företrädare
tvingas in i debatten kring vad konst egentligen är som ett självständigt litterärt
fält etableras i Frankrike, menar Bourdieu. I Sverige ﬁnner vi sådana tendenser
redan hos Thomas Thorild under den gustavianska epoken och hos romantikerna
runt V. F. Palmblads förlag i Uppsala på 1810-talet,15 men oppositionen mot Akademien sjunker så småningom undan igen och det är därför först med åttitalet
och nittitalet som det moderna litterära fältet deﬁnitivt etableras.
I Konstens regler ser Bourdieu det väsentliga i det franska litterära fältets fortsatta utveckling främst i den ständigt pågående kampen mellan pretendenter (utmanare) och etablerade. Det som intresserar honom vid en viss tidpunkt i fältets historia tycks mer preciserat vara kampen mellan det aktuella litterära avantgardet,
som utmanar den rådande smaken, och de författare och kritiker ur tidigare avantgarde-grupperingar som redan har hunnit etablera sin smak. Det är en ganska
snäv krets som Bourdieu undersöker, nämligen de som i första hand skriver för
andra författare och för andra kritiker. Detta kallar han den ”rena” produktionen
(”la production pure”). Man kan uttrycka det så att agenterna i fältet samtidigt
utgör den egentliga publiken. Fältet lever sitt eget liv, och varje ny position skapar
sin egen motsats. I opposition till den naturalistiska romanen skapas sålunda den
psykologiska romanen, och svaret på Antoines naturalistiska teater blir LugnéPoes symbolistiska Théâtre de l’Oeuvre. Inom poesin kommer revolutionerna än
snabbare, och efter sekelskiftet talar man rentav om ”den litterära anarkin”. En
”Congrès des poètes” den 27 maj 1901 slutar i tumult och slagsmål, varefter skolorna mångdubblar sig genom att varje poet med ambition bildar en egen skola.16
Ekon från dessa strider når ju stundom Sverige, men i vårt sammanhang är särskilt
att notera att Ola Hansson och August Strindberg periodvis deltog aktivt i den
hetsiga kontinentala utvecklingen, Hansson inte minst som introduktör av nya
idéer och riktningar. Skåne och Lund, med sin närhet till Köpenhamn, Berlin och
den övriga kontinenten, var en lämplig odlingsort för litterära experiment. I
Stockholm fnös man och talade rysande om ungdomligt övermod eller om dekadans och bohemeri.
Bourdieus slutsats i Konstens regler blir bland annat att de nya författarna eller
konstnärerna slår sig fram, trots den etablerade kritiken och trots publiken. Den
verkligt store författaren eller konstnären är oförstådd av sin samtid och skapar
klassiker för en framtida publik, medan bestsellerförfattaren eller salongsmålaren
slår stort i nuet men snabbt blir bortglömd. Det är i sådana fall snarast den ännu
icke etablerade, den modernistiska eller åtminstone elitistiska konstens publika
15
16

Petra Söderlund 2000, s. 30ﬀ.
Jag refererar här från sidorna 190–196 i Bourdieu 2000.
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dilemma som fångat Bourdieus intresse, och det förklarar kanske att han tycks
uppfatta bredare publikframgångar som minusposter när det gäller att summera
en författares litterära kapital. Erik Peurell konstaterar i sin avhandling om Jan
Fridegård att ”[k]valitetslitteratur i massupplagor är svårplacerad i Bourdieus modell, som tycks förutsätta att värdet sjunker om läsarskaran blir för stor”.17 Många
skribenter har dessutom påpekat att Bourdieus undersökningar av det litterära fältet även i övrigt knappast är lättvindigt översättbara till svenska förhållanden, inte
minst därför att de i hög grad speglar det i kulturella avseenden fortsatt starkt elitistiskt präglade Frankrike.18 Så kanske ska man inte hänga upp sig alltför mycket
på Bourdieus resultat, utan mer se vad han gör. Eller som Broady skriver om Bourdieus begreppsapparat: ”De är inte begrepp av den sort som utgör etiketter på observerbara fenomen. De fungerar i stället som redskap för bearbetning av det omedelbart observerbara, ja till och med som tillhyggen som låter forskaren att slå hål
på självklarheten och självtillräckligheten hos de omedelbara framträdelserna.”19
I Sverige har ju utvecklingen under 1900-talet tett sig annorlunda än i Frankrike, men när man studerar svenska förhållanden för hundra år sedan är det inte
svårt att spåra en del likartade tendenser. Det kulturbärande skiktet var nämligen
ytterst tunt, och de som var aktiva inom det litterära fältet var synnerligen få och
hade i stort sett samma, för sin tid exklusiva, bildningsbakgrund. Redan en studentexamen var ovanlig vid denna tid, om vi ser till befolkningen som helhet, och
en akademisk examen var ännu mer exklusiv. Därtill var den kvinnliga delen av
befolkningen av tradition ytterst fåtaligt representerad bland studenter och akademiker. Kvinnorna utgjorde en viktig del av publiken, men det var få kvinnor som
själva agerade på det litterära fältet, med åttitalet som viktigt undantag. Typiskt är
att de kvinnliga modernisterna under 1910-talet ansetts skilja sig från sina manliga
kollegor, så till vida att de egentligen inte hade någon egen tradition att slåss
mot.20 Kulturellt intresserade fanns kanske relativt många, men personer med avancerad litterär smak var så få, att det knappast fanns en tillräckligt stor potentiell
avantgarde-publik för att i längden vidmakthålla oppositionella eller ständigt
nyprövande författarskap. Det var svårt att vara litterärt exklusiv i ett land som
Sverige på denna tid, som ju ännu inte kände biblioteksersättning eller garanterad
författarpenning.21 Vilhelm Ekelunds författaröde kan illustrera denna problematik, liksom Intima teaterns korta levnad. Sekelskiftets framgångsrika utmanare av
den akademiska smaken, nittitalisterna, var visserligen konstnärligt nyskapande i
början, men de var knappast exklusiva i den meningen att de skulle vara svåra för
en lite bredare publik.
17
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Erik Peurell 1998, s. 224.
Man ﬁnner varningar för sådana förenklingar både hos Donald Broady och Bengt Gesser i
deras respektive förord till Bourdieu, och författarna till de svenska undersökningar jag läst
tycks ha varit medvetna om problemet.
Broady 1990, s. 169.
Se Catrine Brödje, Ett annat tiotal. En studie i Anna Lenah Elgströms tiotalsprosa, diss. (Stockholm), Stehag 1998, s. 38f. Brödje menar ändå naturligtvis att kvinnliga modernister ”arbetar
medvetet för att bli delaktiga i en allmän litterär utveckling samtidigt som de för in kvinnliga
erfarenheter i sina verk. [– – –] De använder en modernistisk metod, t.ex. ett överraskande
bildspråk, för att beskriva och bättre uppmärksamma den nya och moderna kvinnans uppgörelse med en patriarkalisk föreställningsvärld” (s. 39).
För en kortare introduktion till denna typ av frågor hänvisas till Johan Svedjedal, ”Den svenska bokmarknaden” i Den Svenska Litteraturen VII, Stockholm 1990, s. 11ﬀ.
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Vid tiden för det förra sekelskiftet, då det litterära fältets agenter var fåtaliga i
Sverige och den samlade läsande publiken inte heller var särskilt stor, var det naturligtvis av största betydelse att vinna den publik som fanns. Normalt kunde detta göras på två sätt, antingen genom att anpassa sig till publiken eller genom att
påverka dess smak i önskad riktning. Kampen inom fältet handlar i hög grad om
detta. Som en tredje och alternativ strategi kan man se folkbildarens möjlighet att
skapa en alternativ litterär publik inom samhällslager som tidigare inte intresserat
sig för skönlitteratur. Detta är den väg som socialdemokratiska intellektuella i hög
grad kom att följa. Samtidigt som skillnader mellan svenska och franska förhållanden redan konstaterats, måste erkännas att man också i Sverige har sett alltför
stora publiksuccéer med skepsis. Fröding har redan nämnts, och en vanlig invändning mot K. G. Ossian-Nilsson, både i ungdomen och senare, var att han skrev för
fort och för populärt. I detta fall var kritiken ibland fullt rimlig, och alltså handlar
det om ett användbart kvalitetskriterium, trots allt. Det bör dock hanteras med
försiktighet. När Ossian-Nilsson väl hade blivit populär bland arbetarna var det ju
en enorm potentiell publik som kunde vinnas. Blev hans diktning sämre för att
han sålde bra? Naturligtvis inte genast, men i längden inträﬀade detta. Nämligen i
den mån han avstod från att experimentera och i stället producerade texter av
samma slag, och i den mån han behövde pengar och producerade texter på ren
rutin. Förnyelse är ett gångbart kriterium på kvalitet i dessa sammanhang.
En annan sorts förmedlare mellan författare och publik än litteraturkritikerna är
ju förlagen och bokhandlarna, vilka oftast måste grunda sin verksamhet på aﬀärsmässiga överväganden och vars agerande därför i längden tvingar de smala författarna att anpassa sig till publiken. Men olika förlag riktar sig till olika publik, och
en författare som framstår som omöjlig på ett visst förlag kan söka sig till ett annat
förlag med en annan publik. Ibland kan förlag öka sitt symboliska kapital genom
att ge ut en smal men erkänd författare.22 Så hände när Vilhelm Ekelund lämnat
Bonniers och i stället publicerade sig på arbetarförlaget Framtiden i Malmö.
Ju starkare en position är desto större inﬂytande har den positionen inom resten av fältet. De agenter som stod under inﬂytande av Wirsén eller delade hans
smak kan sägas tillhöra samma delfält som han, och länge var detta delfält det absolut dominerande inom det litterära fältet. Ett exempel: Ingen allvarligt syftande
kritiker eller författare på 1880-talet kunde ignorera vad Wirsén skrev om Ola
Hansson. Hansson själv kunde man däremot avfärda utan vidare ceremonier, eftersom han ännu inte var etablerad i fältet. En möjlighet vore att helt enkelt tiga
ihjäl honom, men många kritiker fann anledning att markera avståndstagande
just i hans fall. Inte ens Handelstidningens Karl Warburg kunde stödja honom, vilket Lidforss nogsamt har noterat. Å andra sidan ﬁck Ola Hansson under en del av
perioden stöd från vissa kolleger, bland annat den unge Oscar Levertin, vilken
dock i sin tur hade en något problematisk position i fältet. Ola Hanssons namn
22
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”Symboliskt kapital kan betraktas som det mest grundläggande begreppet i Bourdieus sociologi. [– – –] ett mycket allmänt begrepp. Det används av Bourdieu för att fånga in förhållandet
att vissa människor eller institutioner, examina eller titlar, konstverk eller vetenskapliga arbeten åtnjuter tilltro, aktning, anseende, renommé, prestige, det vill säga igenkännes och erkännes som hedervärda, aktningsvärda, sannfärdiga, överlägsna etc. Detta erkännande är ingen individuell angelägenhet utan vilar på gruppers trosföreställningar. Därför kan vi precisera: symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde.”
Broady 1990, s. 171.

representerade därför en tvetydig position.23 En starkare men efter Giftas-åtalet
1884 likaledes tvetydig position innehades av August Strindberg. Som bekant valde både Hansson och Strindberg att ﬂytta utomlands, för att skaﬀa sig positioner
där i stället. Men de skulle bägge senare erfara att en stark position utomlands inte
utan vidare kunde utnyttjas hemma i Sverige.
Carl David af Wirsén hade inträtt i Svenska Akademien 1879, alltså samma år
som Strindberg gav ut Röda rummet, och genom sina talrika recensioner i Akademiens egen Post- och Inrikes Tidningar och den kristna och konservativa Vårt Land,
som etablerades i årsskiftet 1885-86, kom han att bli tidens store smakdomare. Han
publicerade dessutom många av sina dikter där. Hans dominerande position i det
litterära fältet stärktes nämligen av att han var en av de synnerligen uppskattade signaturpoeterna. Deras ideal var en idealistisk realism, som tänktes tjäna tiden och
samhället. Men det var framför allt en inre verklighet de ville skildra, och eftersom
de undvek att behandla sådant som betraktades som anstötligt eller dystert, som
den fysiska kärleken eller proletariatets materiella fattigdom, blev dikterna tämligen söta och idylliska. I motståndarnas och i eftervärldens ögon var de uddlösa och
banala.24 Enligt Lundevall trycktes Wirséns diktsamlingar normalt i cirka 3 000
exemplar, vilket onekligen tyder på popularitet.25 Alternativt kunde man föreställa
sig att det i vissa kretsar hörde till att äga Wirséns senaste bok. Den skulle kanske
pryda salongsbordet helt enkelt. Sanningen är väl en kombination av bägge. Akademien stod för den oﬃciella smaken och var före sekelskiftet den enda instans
som delade ut litterära priser och stipendier – viktiga insatser inom ett litterärt fält.
Det brukar framhållas att Wirsén var småsint och intrigant och att han utifrån sin
post som ständig sekreterare (från 1883) under en lång period kunde styra invalen
till Akademien så att det passade hans egna syften. Särskilt efter sekelskiftet genomdrev han ett ﬂertal mycket ifrågasatta inval. Fram till Oscar II:s död (1907) kunde
han alltid räkna med kungligt stöd när proteststormarna ven. Wirsén uppfattas
gärna som en föraktlig ﬁgur, men det har också påpekats att män som Wirsén och
oscarianerna i övrigt naturligtvis i mycket handlade utifrån sina övertygelser och
att de faktiskt upplevde först åttitalisterna och sedan nittitalisterna som utomordentliga hot mot vedertagna kulturbegrepp och omistliga livsvärden.26 Att Wirsén
kunde agera som han gjorde berodde till syvende och sist på att en stor del av borgerligheten litade på hans omdöme. Hans position dominerade det allmänna medvetandet lika väl som det litterära fältet med dess specialiserade agenter. Han lästes
förmodligen av alla, och inte minst var han en viktig introduktör av fransk och engelsk litteratur. Ett tydligt tecken på hans dominans är just alla de angrepp som motståndarna fann anledning att rikta mot honom. Emellertid tycks hans ställning ha
försvagats efter sekelskiftet och det även bland tidigare anhängare. Att han motarbetade Selma Lagerlöf hade många svårt att smälta.27
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Det är betecknande att Ola Hansson var välkommen att under redaktörens överinseende fortsätta sitt medarbetarskap i Aftonbladet – om han ville skriva anonymt (Rydén 1987, s. 124).
Hans texter kunde alltså duga, men hans namn var förbrukat.
Thomas Olsson, ”De namnlösa signaturerna”, Den Svenska Litteraturen III, s. 147f.
Lundevall 1953, s. 167.
Det ﬁnns kanske anledning att tvivla på att denna typ av äreräddning skulle vara fullt tillämplig i Wirséns fall, eftersom Alf Kjellén, a.a., s. 167f, inte alltid tycks vara övertygad om ärligheten bakom hans agerande.
Kjellén 1979, s. 11 samt not 19 på s. 173.
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Bilden av Svenska Akademien måste nyanseras något. Bland ledamöterna
återﬁnner vi ju också Carl Snoilsky och Viktor Rydberg, vilka knappast var okontroversiella i oscarianernas ögon. Typiskt nog, kanske, är dessa två de enda av tidens äldre författare som i efterhand har kunnat uppfattas som betydande. Man
bör notera att Snoilsky och Rydberg uppskattades också av den unga radikala generationen, alltså av pretendenterna. Hos dem kunde de ﬁnna socialt engagemang och till och med ansatser till tendensdikt – inslag som oscarianerna i sin tur
fann mindre beundransvärda hos dessa annars uppburna diktare.
Eftersom åttitalisterna hade svårt att nå ut genom den periodiska pressen kunde man diskutera om det är möjligt att tala om ett litterärt fält i Sverige vid denna
tid, men man bör snarare se det så att det är nu som det moderna litterära fältet på
allvar börjar växa fram i Sverige. Det var mycket råskällande från de dominerandes
sida, och man bör notera att de dominerades självbild, exempelvis Levertins, för
lång tid framåt präglades av känslan av att inte bli accepterad efter förtjänst. Samtidigt var det ju i hög grad de dominerandes uppmärksamhet som deﬁnierade nykomlingarnas positioner, och i den mån de nya författarna föraktade Wirséns litterära smak kunde ju hans negativa kritik upplevas som en sorts framgång.
Åttitalisternas självbild stämmer möjligen inte helt med verkligheten. Det hävdar i alla fall Karl-Erik Lundevall, som i sin avhandling menar att den yngre generationen i hög grad uppmärksammades av kritiken och att den ﬁck visserligen inte
reservationslösa men ändå tämligen uppskattande recensioner på många håll.28
Här har Lundevall möjligen övertolkat sitt material en smula.29 Viktigare än något
annat var ändå att uppstickarna eller pretendenterna stöttade varandra genom artiklar och recensioner, eftersom de därmed bidrog till skapandet av varandras positioner. Här kom det nya Skånes författare så småningom att känna sig utanför,
och det är onekligen generationskamraternas svek som svider hårdast i Ola Hanssons ömtåliga sinne. Utomordentligt viktigt var annars att åttitalsförfattarna faktiskt i allmänhet kunde publicera sina litterära verk. Författarna i det unga
Sverige, vilka får betraktas som dominerande bland de dominerade, stöddes av
Bonniers förlag, vilket gav ett visst mått av prestige, medan övriga oftast publicerade sig på mindre förlag, stundom på egen bekostnad. Det senare gällde exempelvis Ola Hanssons Sensitiva amorosa, vilken vid utgivningen 1887 vederbörligen
nedsablades av kritiken.30 Strindberg hade svårt att ﬁnna förläggare sedan Albert
Bonnier dragit öronen åt sig efter Giftas-åtalet, och samtidigt drog sig kollegerna i
det unga Sverige undan, för att inte själva ﬂäckas av hans dåliga rykte.
Men åttitalisternas böcker nådde i de ﬂesta fall ändå ut till en intresserad om än
begränsad publik, och att åttitalet dog ut som litterärt fenomen berodde knappast
enbart på det våldsamma motståndet. I stället var det så att många av författarna i
längden hade svårt att förnya sig och att det sociala intresset i vissa fall var mer teoretiskt än praktiskt – man saknade egen erfarenhet av de missförhållanden man
28
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Lundevall 1953, s 178ﬀ.
Per Rydén har pekat på risken att forskaren långt efteråt inte uppfattar det som sägs mellan
raderna, och han menar dessutom att känsliga konstnärer kanske inte tolkar vissa omdömen
på samma sätt som forskaren. Se Per Rydén, En kritikers väg. Studier i Oscar Levertins litteraturkritik 1883–1896, diss., Lund 1974, s. 20f.
Ola Hansson drabbades av en sorts bojkott iscensatt av Nya Bokförläggareföreningen. Slutligen ﬁck han trycka boken hos Österling & Comp i Helsingborg. Se Ingvar Holm, Ola Hansson. En studie i åttitalsromantik, Lund 1957, s. 71. Se också Inger Månesköld-Öberg 1998, s. 16ﬀ.
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skrev om. Undantag var som vanligt Strindberg, som kände de sociala miljöer han
skildrade, samt de kvinnliga åttitalisterna, som ju i mångt och mycket faktiskt var
experter, eftersom de som kvinnor kunde gestalta egna erfarenheter av förtryck
och fördomsfullt bemötande. I ett brev 1888 menar Anne Charlotte Edgren Leﬄer
rent av att åttitalsestetikens minskade popularitet, även bland de radikala, hänger
nära samman med manliga kollegers avundsjuka över de kvinnliga framgångarna.31 Om hon hade rätt kunde det kanske i sin tur förklara den följsamhet som
märktes hos många när Heidenstam och Levertin hissade nya signaler. Bokförlagen var med på noterna, för de ville naturligtvis få fram mer säljande böcker. Man
kan i sammanhanget notera att Levertin, som sedermera blev nittitalisternas ledande kritiker, i viss mån tycks ha undvikit att recensera kvinnliga författare, trots
att han i övrigt försökte täcka den bästa inhemska litteraturen.32
När åttitalister blev nittitalister – det är ju i många fall samma personer – förändrades bilden i ganska hög grad, om än inte fullständigt. Många lämnade verkligheten för fantasiberusning och exotiska äventyr, och nu hade man större lycka
hos publiken, särskilt hos det uppväxande släktet. Paradoxalt nog framstår nittitalisterna som stora realister åtminstone i en bemärkelse, nämligen i synen på konstnärskapet och i viljan att befrämja sina karriärer på ett eﬀektivt sätt. Det var på
bland annat Verner von Heidenstams initiativ som Sveriges Författareförening
bildades 1893. Rätt snart blev Oscar II hedersledamot, vilket får uppfattas som en
markering. Tanken var att man skulle förbättra de ekonomiska villkoren för författarna. Författarföreningens uppkomst är ett viktigt led i författarnas professionalisering och därmed också i det litterära fältets utveckling. Diskussionerna gällde inte minst författarnas rätt till ersättning när deras verk översattes och publicerades utomlands.
Under 1890-talet angrep konsten och litteraturen inte längre de progressiva
ekonomiska krafterna i samhället, alltså den också av de konservativa ifrågasatta
handels- och industrikapitalismen, och då kunde konstnärer och författare ﬁnna
välgörare bland de ekonomiskt välsituerade. Med kulturtidskriften Ord och Bild
(1892) ﬁck nittitalisterna äntligen en stabil konstnärlig och propagandistisk plattform, och när de tog över Svenska Dagbladet (1897) var de redan i full färd med att
försöka mota bort Wirsén från det litterära fältets centrum (ﬁgur 2). Men det blev
en långvarig och mycket hård kamp, för Wirséns och oscarianernas motstånd mot
den nya litteraturen förändrades knappast. Ett bland ﬂera sätt att komma åt just
Heidenstam och Levertin, nittitalisternas förgrundsﬁgurer, var att hävda att de
inte ens behärskade det svenska språket. Att de tog sig stora friheter är ju tydligt,
och även senare har forskarna menat att Levertins språkkänsla nog fallerade
ibland, men för den växande skaran beundrare var detta mindre viktigt, eftersom
det fanns så mycket annat man tjusades av – exempelvis den sensualism som de
ständigt moraliserande oscarianerna fördömde hos Levertin.
Just Levertin blev den som kunde utmana Wirsén. Levertin hade ett stort socialt kapital – man kan exempelvis tänka på hans vänskapliga relationer till allt mer
inﬂytelserika författar- och konstnärskretsar.33 Hans symboliska kapital var också
31
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Ingeborg Nordin Hennel, ”Strid är sanning, frid är lögn”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria 2
Fadershuset, s. 521. Jämför Lönnroth/Delblanc, Den Svenska Litteraturen del IV, s. 73.
Se Per Rydén, En kritikers värderingar. Studier i Oscar Levertins litteraturkritik 1897–1906, Lund
1977, s. 63.
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imponerande, vilket man anar redan när man inser bredden av hans verksamhet.
Han var ju inte bara författare och kritiker, utan samtidigt följde han den akademiska bana som strax före sekelskiftet kröntes med den personliga professuren i
litteraturhistoria vid Stockholms högskola. Wirsén hade knappast kunnat konkurrera med Levertin, om deras villkor varit lika, men som det nu var hade Wirsén
skapat sig en utomordentligt stark position inom det litterära fältet. Han hade
fortfarande stora delar av den allmänna opinionen med sig, han hade kungens
personliga stöd, och genom Akademien hade han inﬂytande över vilka författare
som skulle prisbelönas och stipendieras.
Men nu hade motståndarna resurser att utmana Akademien. Syskonen Bonnier använde en del av arvet efter fadern Albert Bonnier för att strax efter sekelskiftet skapa en stipendiefond som programmatiskt delade ut mer pengar i form av
författarstipendier än Akademien kunde. Stipendiekommittén skulle vara öppen
för att belöna också avvikande röster och den skulle särskilt gynna ungdomen,
stadgade man. Oscar Levertin var självskriven ledamot och det var på dennes inrådan som de första stipendierna gick till bland andra K. G. Ossian-Nilsson och
Vilhelm Ekelund, två skånska poeter som lyckats imponera på stockholmarna och
vars böcker efter debuten kommit att tryckas hos Bonniers.
Ett annat eﬀektivt vapen var att ifrågasätta Akademiens val av pristagare och stipendiater, och inte minst ifrågasatte man dugligheten hos dem som valdes in i
Akademien. Wirsén styrde ju invalen, och resultaten blev i samtidens ögon allt
mer osannolika. Man ansåg att han medvetet undvek att förorda personer som
skulle kunna hota hans egen position, och det var få bland de unga som fann nåd
inför hans ögon.34 Skämttidningarna hade tacksamt stoﬀ i alla dessa förvecklingar. En av höjdpunkterna i striden nåddes när Akademien första gången skulle dela
ut det litterära Nobelpriset. Valet föll då på den franske akademiledamoten Sully
Prudhomme. Detta ska väl främst uppfattas som en artighet gentemot Franska
Akademien, men valet av pristagare väckte ett ramaskri bland de oppositionella.
Kraftfulla protester genomfördes, och återigen var det Levertin som gick i spetsen
för opinionen.35 Man får förmoda att han i hög grad gjorde detta därför att oppositionen hade tilldelat honom den dominerande positionen. Han gjorde alltså det
som hans position i fältet – men också hans eget konstnärstemperament – krävde
av honom. Med tiden riktades allt ﬂer blickar mot honom, han beundrades och
efterbildades. Han ﬁck också motståndarnas blickar på sig, naturligtvis. Samtidigt
ökade kraven avsevärt, för som pretendent till hövdingaskapet inom det litterära
fältet framstod han alltmer som en sorts oﬃciell smakdomare – och som sådan
borde han rimligtvis höja sig över sina personliga sympatier eller antipatier. Han
33
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”Med socialt kapital avser Bourdieu ungefär ’förbindelser’, exempelvis släktrelationer, vänskapsband eller det stöd som före detta elever vid samma elitskola gärna ger varandra.” ”Det
sociala kapitalet bör inte räknas som en underavdelning till det symboliska kapitalet.” (Broady
1990, s. 179.)
När Snoilsky hade dött 1903 ville kungen gärna se en skönlitterär författare som hans efterträdare, men Wirsén hävdade att det inte fanns någon värdig kandidat (Gudmund Michanek,
Svenska Akademien i skämtbilder. En krönika från Oscar II:s tid, Stockholm 1979, s. 368).
Här kunde oppositionen stå enig. Bland namnen ﬁnner man förutom nittitalisterna också
Gustaf af Geijerstam och August Strindberg. Däremot har man tydligen inte bett några lundensare att vara med. Man kan notera att Karl Warburg inte skrivit på. Denne var numera chef
för Nobelbiblioteket och kunde alltså synas lierad med Wirsén.

Tolstojadressen
tillkom på Oscar Levertins initiativ, och det var i stort sett han
som stod för formuleringarna.
Protesten gällde valet av Sully
Prudhomme som förste Nobelpristagare. Ett rimligare val hade
varit Tolstoj, menade opponenterna. ”Som synes är den nya
skolan i konsten och litteraturen
rätt fullständigt representerad genom de 42 undertecknarna”,
skriver K. O. Bonnier i sina minnen (1956, s. 15). Men skåningarna saknades ju i vanlig ordning.
På bilden nedan ser man Levertin i spetsen av ett trettondagsupptåg. Den förste av de tre
vise männen är Heidenstam.
Den svarte stjärngossen från
Morernas land är Strindberg som
tycks vilja dra sitt svärd och rent
av utmana betraktaren. Sist går
Gustaf af Geijerstam som spelar
Judas med penningpungen. (Se
vidare i Michanek, Svenska Akademien i skämtbilder, Stockholm
1986, 56ﬀ.)

Gicken i Nya Nisse 1901:51
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skulle väl inte bli en ny Wirsén? Paradoxalt nog blev den känslige Levertin allt mer
trängd, men nu inte bara ovanifrån utan också underifrån och från sidorna.
Som bekant kom nittitalisternas kamp så småningom att krönas med framgång, även om Söndags-Nisse alltför optimistiskt talade om Carl Davids sista strid
redan 1907. I själva verket höll Wirsén de sista skansarna fram till sin död 1912,
även om hans auktoritet vid det laget var ordentligt skamﬁlad. Han hade exempelvis fått uppleva Selma Lagerlöfs Nobelpris 1909, möjligen tröstande sig med att
det åtminstone stängde vägen för Strindberg. Oppositionen mot Wirsén och Akademien var alltså häftig, men det vore en klar förenkling att påstå att opponenterna för den skull var en enhetlig grupp. Det fanns dessutom en agent på fältet
som tidigt och vildsint opponerade både mot Wirsén och nittitalisterna, nämligen
Bengt Lidforss.

Efter sekelskiftet – en introduktion
Den dominerande smaken – med ”den ständige” Carl David af Wirsén som något
av en överstepräst – hyllade ännu efter sekelskiftet signaturernas romantiska efterklangspoesi, vilken i borgerskapets bokhyllor samsades med de svenska klassikernas samlade verk. Det rörde sig om otaliga volymer, vackert glänsande i rött och
guld, och det kändes förmodligen mindre meningsfullt att komplettera dessa sköna samlingar med den vulgära litteratur som numera publicerades. Det var i det
förgångnas alster man kunde ﬁnna det värdefulla. Kung Oscar II ansågs ännu vara
en stor kulturpersonlighet. Åttitalet som litterär riktning betraktades nu nästan
allmänt vara passé, och inom det kulturkonservativa lägret hyste man ännu hopp
om att också kunna nedkämpa nittitalismen, med dess språkliga korruption och
förmenta immoralism.
Det ansågs ännu vid sekelskiftet djärvt och provocerande av en gymnasist att
beundra Strindberg, Heidenstam och Fröding,36 och det var därför inte alls politisk eller litterär konservatism som ﬁck den unge Fredrik Böök att söka kontakt
med Heidenstam och Per Hallström. Om det var något utöver en ärlig övertygelse
som drev honom, så var det kanske en naturlig instinkt för vad som låg i tiden och
vad som var värt att satsa på inför framtiden. I själva verket förfäktades den nya
smaken allt mer framgångsrikt, i Ord och Bild, där Fredrik Böök började medarbeta 1902, men framför allt i det moderatliberala Svenska Dagbladet, vars ställning
efter övertagandet 1897 på kort tid hade blivit mycket stark inom den kulturella
vänstereliten. De konservativas dagar syntes vara räknade, åtminstone vad gällde
dominansen över det litterära och konstnärliga fältet. Politiskt höll oscarianerna
ännu sina ställningar.
En egenhet hos kulturradikalerna på Svenska Dagbladet var oviljan mot partisammanslutningar. Partipolitik ansågs småttigt och ovärdigt. Mot den materialistiske och särgruppsinriktade partipolitikern ställde man den betydligt mångsidigare och mänskligare ”kulturpolitikern”.37 Det var skamligt att kräva att individer skulle följa partiprogram, och inte minst därför såg man med misstänksamhet
på den socialdemokratiska frammarschen.
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Gustaf Hellström, Det var en tjusande idyll…, Stockholm 1938, s. 33.
Se vidare i Ragnar Andersson, Svenska Dagbladet och det politiska livet 1897–1918, diss., Uppsala
och Stockholm 1952, s. 42ﬀ.
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Svenska Dagbladet dominerade inom vänsterns kulturella delfält och dess galjonsﬁgur var alltså Levertin, medan Heidenstam höll sig mer i bakgrunden, dock
med stort inﬂytande och med stora ambitioner för egen del. Vem som var den
starke på kulturredaktionen framgår kanske bäst av att Böök inte bereddes plats
där förrän efter Levertins förtidiga död 1906, men med hjälp Heidenstam, Hallström och inte minst Ellen Key kunde Böök då relativt snart ta över posten som
försterecensent.38 Under 1900-talets första två decennier kan Svenska Dagbladet
synas följa borgerlighetens allmänna politiska utveckling, på så vis att motsättningarna och markeringarna gentemot arbetarrörelsen blev allt tydligare, men i
själva verket gled den sakta men säkert över till högern.39 Samma kurva beskrevs
av Fredrik Böök, Per Hallström och Verner von Heidenstam. Pådrivande var
Hallström och Böök, medan Heidenstam länge drömde om en egen samlande roll
höjd över dagspolitikens småttigheter. Det blev Strindbergsfejden (1910) som slutligen punkterade denna dröm.

2. Det politiska fältet i Sverige kring sekelskiftet 1900
Också den dåtida politiska scenen kan beskrivas som ett socialt fält, där det pågick
en kamp mellan en höger, bestående av konservativa lantmän, ämbetsmän av olika
slag samt ﬂertalet akademiska lärare, och en vänster, bestående dels av liberaler av
olika schatteringar, dels av socialdemokrater (ﬁgur 3). Den stora vattendelaren i
riksdagspolitiken hade tidigare varit frihandelns vara eller icke vara, därefter blev
det försvarsfrågan, vilken löstes i etapper, men efter antagandet av 1901 års härordning tenderade rösträttsfrågan att väcka de starkaste känslorna. Å andra sidan utökades övningstiden betydligt när värnplikten infördes 1901, och detta i kombination med missnöje över förhållandena på övningsplatserna var bakgrunden till att
de antimilitaristiska stämningarna växte inom den socialdemokratiska ungdomsrörelsen. Dessa inre motsättningar samt det hot som ansåg föreligga från Rysslands
sida gjorde därför militärfrågan fortsatt mycket omdiskuterad. Många bekymrades
över den nya alliansen mellan Ryssland och Frankrike, och den bildade opinionen
tenderade att bli allt mer tyskvänlig, då man såg Tyskland som ett värn mot Rysslands förmenta expansionsiver. Dessa tendenser blev tydligare efter unionssprängningen 1905, då tvisterna med Norge plötsligt avfördes från dagordningen. Men
man måste i detta sammanhang skilja mellan realpolitiskt inriktade svenskar som
Rudolf Kjellén, vilka beundrade kejsaren och preusseriet, alltså den tyska militarismen, och en pangermansk drömmare som Bengt Lidforss, vilken runt sekelskiftet
fantiserade om ett icke-preussiskt Germanien bestående av fritt anslutna stater,
varibland de nordiska länderna tänktes kunna utgöra en inﬂytelserik grupp.40 En
sådan pangermansk stat skulle vara den bästa garantin mot det rysk-franska hotet
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Svante Nordin, Fredrik Böök. En levnadsteckning, Stockholm 1994, s. 77ﬀ.
De tre huvudrubrikerna i Ragnar Anderssons avhandling talar sitt tydliga språk: ”Moderat-liberala år. Tiden 1897–1906”, ”På väg åt höger. Tiden 1907–1911” samt ”För högerns politik.
Tiden 1912–1918”. Man bör observera att det i hög grad rör sig om en ny konservatism, fränare
och högljuddare än vad den gamla konservatismen hade varit.
Jfr Nyberg 1996, s. 30. För Rudolf Kjellén, se exempelvis Staﬀan Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige. Studier i hans nationella och sociala författarskap, Stockholm 1946, s. 64. För
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Figur 3. Schematisk framställning av svenskarnas engagemang och gruppering i
politiska och ideologiska frågor åren efter 1900
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ideal och bekämpar
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Liberaler av olika schatteringar tillhör vänstern politiskt och ideologiskt (se ovan). Samtidigt är
deras grundläggande ekonomiska intressen borgerliga (se nedan). De vill inte avskaffa den enskilda äganderätten till företag osv.
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Arbetarrörelsen vill
införa socialism.
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socialistiska och
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Vänstern som begrepp är bekvämt, men förhållandet mellan socialister och liberaler är labilt
och politiskt handlar det mer om kraftiga tendenser till samarbete i vissa frågor än klara gemensamma ställningstaganden. I andra frågor är man samtidigt bittra motståndare. I många
socialisters ögon framstår liberalerna därför som inkonsekventa och opålitliga. Liberalerna verkar spela under täcket med högern, tycker de. Men i de konservativas ögon förråder liberalerna den gemensamma borgerliga saken, genom att röja väg för de förhatliga socialisterna.
Trängd från alla håll blir den liberale statsministern Karl Staaﬀ (1905–06 och 1911–14, † 1915)
en av Sveriges mest hatade politiker genom tiderna. Efter det demokratiska genombrottet och
den allmänna rösträttens genomförande åren runt 1918 har liberaler och socialister föga gemensamt. Sprickan blir definitiv.
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ansåg Lidforss. Dessa tankar var inte märkvärdigare för honom än det faktum att
de olika europeiska staternas judiska befolkningar hade börjat drömma om att skapa ett nytt Israel. Sionismen hörde logiskt ihop med pangermanismen, för dem
som tänkte i raspolitiska banor. I öster frodades samtidigt panslavismen.
Samtidigt som den sociala och fackliga kampen tycktes hårdna började arbetarpartiet vinna platser i riksdagen, så att det som tidigare enbart varit en utomparlamentarisk och synnerligen ifrågasatt politisk kamp nu leddes in i fåror som var
mer accepterade av de övriga i samhället. Att Arbetsgivareföreningen bildades
1902, som svar på LO:s tillkomst 1898, kan ses som en bekräftelse av att också den
fackliga kampen så småningom skulle kunna rymmas inom det normalas ram,
trots att syftet naturligtvis var att motverka LO:s och fackföreningarnas förment
samhällsvådliga inﬂytande.
Taktisk valsamverkan var vanlig mellan liberaler och socialdemokrater. Bakgrunden var systemet med majoritetsval i enmansvalkretsar. En liberal riksdagsman var mer sympatisk för socialdemokraterna än en konservativ, och genom valsamverkan hade man möjlighet att få majoritet för en gemensam kandidat. I Lidforss hemstad Lund, som bara hade en riksdagsman att tillsätta, ställde inte socialdemokraterna upp med en egen riksdagskandidat förrän 1908. Då var rösträttsfrågan i princip redan löst. Hädanefter skulle man ha allmän rösträtt för män och
proportionella val, vilket i det nya läget gynnade högern, som annars skulle ha
hamnat i minoritet i ﬂertalet valkretsar. Första gången man röstade efter det nya
systemet var 1911. Att rösträtten var allmän för män var för övrigt en sanning med
modiﬁkation, eftersom det fortfarande fanns många krav som skulle uppfyllas för
att man skulle få rösta. Man ﬁck till exempel inte ligga efter med skatterna. Rösträttsåldern hade dessutom höjts till 24 år, vilket utestängde den talrika politiskt
intresserade arbetarungdomen.
Socialdemokraternas frammarsch i riksdagsvalen var trots alla rösträttsrestriktioner explosionsartad. Fram till 1902 var Branting ensam representant, men i valet 1902 ﬁck man in fyra representanter. I 1905 års val ﬁck man tretton riksdagsplatser. I valet 1908 erövrades 34, och med det nya valförfarandet 1911 uppnåddes
64 platser i andra kammaren och dessutom, för första gången, 12 platser i första
kammaren.41 På så vis omdeﬁnierades det politiska och sociala fältet under några
få år, och en ny aktör, den organiserade och socialistiskt inriktade arbetarrörelsen,
hade på allvar etablerat sig – en aktör som fräckt och konsekvent hävdade att politik och ekonomiskt liv hörde nära ihop.
Mot arbetarnas organisering i fackförbund och arbetarkommuner argumenterade de borgerliga i termer av ”arbetets frihet” och ”fackföreningarnas tyranni”,
och den inom arbetarrörelsen så föraktade strejkbrytaren var de borgerliga tidningarnas hjälte. Men därmed blev den ideologiska sprickan mellan de solidaritetsivrande socialisterna och de frihetsdyrkande liberalerna med tiden allt tydligare. Exempelvis undrade borgerligt sinnade vänstermän om inte individen som sådan var hotad inom arbetarpartiet. Skulle inte individerna drunkna i massan?
Inom arbetarrörelsen uppfattades liberalerna ofta som hållningslösa och opålitliga. Dessa splittringstendenser blev inte brännande inom vänstern förrän efter
1906, då en opinion började växa fram som motsatte sig fortsatt samarbete med
41

Siﬀrorna har hämtats från Sten Carlsson, Jerker Rosén, Svensk historia 2 (3:e uppl.), Stockholm
1970, s. 456 och 537.
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den frisinnade f.d. statsministern Karl Staaﬀ. Storstrejken 1909 bekräftade att
sprickan vidgats betydligt, även om Hjalmar Branting fortfarande fann det meningsfullt att fortsätta samarbetet i riksdagen, så länge man kunde få liberalernas
stöd för sina parlamentariska hjärtefrågor. När den allmänna och lika rösträtten
väl införts (1918–21) försvann förutsättningar för denna vänstersamverkan, och
den politiska huvudmotsättningen sammanföll hädanefter med den ekonomiska.
I fortsättningen stod de borgerliga betydligt mer samlade i kampen mot socialisterna, vilka däremot i sin tur numera var hopplöst splittrade i socialdemokrater
och kommunister.
Det labila politiska förhållandet mellan socialdemokrater och liberaler inom
vänstern kan förklara vissa skenbara inkonsekvenser hos Lidforss, exempelvis att
han ena gången kunde hylla den liberale nationalekonomen Knut Wicksell som
orädd radikal för att nästa gång påpeka att dennes radikalism var långt mindre
konsekvent än man i allmänhet ville tro inom arbetarrörelsen. På samma sätt kan
man se förhållandet till Svenska Dagbladets kulturredaktion. Ibland uppfattade
Lidforss den som ett stöd i kampen, men oftare tycks han bekämpa dess uppfattningar. Detta ska inte tolkas som bristande konsekvens och än mindre som svek
mot den radikala saken. Arbetarrörelsen stod ju för ett antiborgerligt alternativ,
och för Lidforss framstod Svenska Dagbladet med åren allt mer som den viktigaste
ﬁenden, också inom det litterära fältet. Med säkert sinne för var det egentliga inﬂytandet över det litterära fältet stod att ﬁnna ignorerade han så småningom Wirsén nästan helt.
Samröret med liberalerna blev med åren en stötesten inom socialdemokratin,
och en partiopposition som ville avbryta samarbetet började göra sig hörd. Detta
var den så kallade Stormklockevänstern med Zeth Höglund i spetsen, samma
grupp som fortsatt drev en mycket intensiv antimilitaristisk propaganda. Branting och hans anhängare uppfattade deras linje som en verklighetsfrämmande
demonstrationspolitik, för så länge man hade nytta av samarbete i riksdagen var
ett sådant lämpligt. Den interna konﬂikten blev akut under första världskriget,
med dess dyrtid och ökande klassförbittring, och partiet splittrades 1917.
Paradoxalt nog hade den jämlikhetsivrande och kollektivistiska arbetarrörelsen
redan från början ett starkt behov av ledargestalter. Ledarna får uppfattas som partiets intellektuella elit, alltså de oumbärliga personer som hade tid och möjlighet
att sätta sig in i de mer teoretiska eller taktiska övergripande frågorna. Inte så få av
dessa ledare hade studerat och åtminstone tagit studentexamen. Studier gav inblick i det borgerliga samhällets funktionssätt och ideologi, och sådant gav självförtroende och pondus i en rörelse där de ﬂesta medlemmarna bara hade några års
folkskola. Andra dugliga socialdemokrater hade själva aldrig haft möjlighet att
studera vidare, men med envishet och intelligens kom de långt ändå. Alternativa
bildningsvägar fanns ju för övrigt. Man ordnade föreläsningar och studiecirklar i
de folkets hus, som till de borgerligas tilltagande förfäran växte upp på allt ﬂer orter. Omkring 1907 skapades också Brunnsvik, som snart blev arbetarrörelsens
egen folkhögskola.
Även om vänsterns älsklingsfråga, den allmänna rösträtten, var den mest laddade och påtagliga frågan ingick den i ett större komplex, en sorts vänsterideologi
som omfattade många av de frågor som var aktuella inom det ideologiska och kulturella fältet. Det gamla oscarianska samhällets ideologi måste bort. I sådana sammanhang kändes inte alls åttitalets krav på ljus och luft som förlegade.
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De konservativa och kungatrogna oscarianerna innehade de oﬃciella posterna
och utövade sitt inﬂytande i det traditionstyngda svenska samhället, vars grundval
var en gammaldags och ofta strängt uppfattad kristendom. Oscar II var deﬁnitivt
en faktor att räkna med inom politik och riksstyrelse. Kungen avgjorde fortfarande
vem som skulle få bli statsminister, och ännu den unge Gustaf V gjorde sitt bästa
för att sätta käppar i hjulet för liberalen Karl Staaﬀ. Kyrkans män hade fortsatt stort
inﬂytande, orimligt stort ansåg man inom vänstern. Lundabiskopen och hovpredikanten Gottfrid Billing var en mycket inﬂytelserik konservativ riksdagsman, och
som universitetets prokansler hade han dessutom avgörande inﬂytande över tjänstetillsättningar och fördelning av docentstipendier osv. Han blev dessutom invald i
Svenska Akademien strax efter sekelskiftet.42 Billing ska en gång ha yttrat att man
dyrkade en avgud vid universitetet i Lund, nämligen vetenskapen!43 Vänstern å sin
sida krävde att universiteten skulle vara fria från allt yttre inﬂytande. Till sist kan
nämnas att utvecklingslärans konsekvenser ännu inte hade genomsyrat det allmänna tänkandet, inte ens vid universitetet. I allmänhet ville man dock tro att den
var förenlig med den bibliska världsbilden, om man nu alls brydde sig om den.

3. Medarbetare i Arbetet
Bengt Lidforss egentliga medarbetarskap i vännen Axel Danielssons tidning Arbetet
inleddes hösten 1899, och det var som den ofta raljerande och rent av cyniske kåsören ”Georg Jonathan” han då framträdde. Registret breddades dock ganska snart,
samtidigt som kåseriernas skämtsamma ton ibland kunde smitta av sig också på
andra texter. Georg Jonathan väckte ont blod på många håll, och i en annars balanserad essä om Ola Hansson i Ord och Bild 1905 tar Fredrik Vetterlund tillfället i akt
att ge en spark åt Lidforss håll. I samband med att han diskuterar åttitalets estetik
hävdar Vetterlund att det inte handlade om realism alla gånger utan om ”brutalism
– hela den tidsanda, som kanske bäst fått kött och blod af Arne Garborg i en bland
’Trætte Mænds’ ﬁgurer, i det väl skildrade konglomerat af mycken oaptitlighet, som
där heter Georg Jonathan”.44
Eftersom Lidforss vid sekelskiftet ännu var relativt okänd uppträdde han i Arbetets spalter med pretendentens självklart högljudda anspråk, och resultatet lät
inte vänta på sig. Hans mer eller mindre medvetna strävan tycks gå ut på att skapa
sig en egen och annorlunda position inom ett anmärkningsvärt vidsträckt publicistiskt fält. Karakteristiskt för denna position är att gränserna mellan politik, naturvetenskap, kristendomskritik samt kulturkritik och litteraturkritik tycks upphävda, men att han uppträder med den sakkunniges självsäkerhet, också när han
går ganska långt in i ett speciﬁkt problemområde. Han skriver oftast avväpnande
elegant, och redan från början andas hans artiklar en till synes självklar auktoritet,
vilken retar gallfeber på motståndarna.
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Gottfrid Billing var skåning, född i Göinge 1841. Han blev professor i praktisk teologi i Lund
1881 och utnämndes till biskop i Västerås stift 1884. År 1898 blev han biskop i Lund. Det väckte
uppmärksamhet, inte minst i Lidforss kretsar, att han bestämt avböjde utnämning till ärkebiskop år 1900.
Enligt Arbetet 1908-03-11 hade Billing fällt detta yttrande i samband med en diskussion kring
Lidforss.
Fredrik Vetterlund, ”Ola Hansson”, Ord och Bild 1905, s. 186.
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De speciﬁka förutsättningarna
Det är av vikt att notera att Lidforss introducerades som Arbetets medarbetare redan av tidningens legendariske skapare, den sydsvenska arbetarrörelsens hövding,
Axel Danielsson. Denne placerade Lidforss allra första texter på ledarplats och
gjorde på så vis Lidforss delaktig av sin egen auktoritet. Bourdieu skulle säga att
Danielsson konsekrerade, alltså bekräftade eller upphöjde, Lidforss. Denne förklarades därmed värdig att tolka redaktörens, tidningens och rentav partiets tankar
eller känslor. I efterhand kan det synas som om Danielsson utsåg sig en tronföljare,
och det känns därför fullt följdriktigt att Lidforss framträdde under sin egen paradsignatur – B.L. – just med en dikt som uttrycker sorgen över den fallne vännen och
medkämpen. Symboliskt nog skedde detta i det nya seklets första nummer av Arbetet.45 De två stroferna ﬂankerade Danielssons namn och porträtt, överst på andra
sidan – första sidan var reserverad för annonser och föreningsnotiser. Undertill
fanns August Nilssons nekrolog, vilken nära nog fyllde sidans sju spalter. På den
kvarvarande platsen hade man placerat en minnesdikt skriven av Henrik Menander, som var Arbetets utrikesredaktör, men som mest var känd som en av den svenska arbetardiktens pionjärer. Det var Menander som hade skrivit texten till ”Arbetets söner” (1885) och det var han som senare skulle översätta ”Internationalen”
(1902), något som han lär ha uppmanats till av Danielsson och Lidforss.46 Denna
gång hamnar Menander dock i skymundan för Bengt Lidforss, som också talar för
partiet, men inte på det inom arbetarrörelsen vanliga, deklamatoriska viset, utan
från hjärtat och på ett enkelt och personligt sätt. Lidforss använder en för arbetarrörelsen typisk bild när han preciserar tiden för vännens död till ”gryningstimman”. Det är ännu bara gryning i Sverige, men när dagen kommer ska den bli en
arbetarrörelsens dag. Trots den stora sorgen har man inte veknat, säger dikten, och
inte tappat modet. Danielssons arbete ska fortsättas och fullbordas:
Sorg
30 December 1899

Ditt verk skall gro och spira
som friska gräsen
och en gång rikt i vajande blomning gå.
Men vildskogsfriska ﬂäkten
från ditt väsen
skall aldrig mer vår kvalmtyngde ande nå.
Ej har vårt sinne veknat,
ej modet brustit,
men nu i gryningstimman oss tycks ändå:
som hade världen bleknat
och skiftat färgen
den dagen då ditt hjärta höll upp att slå.47
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Den aktuella sidan ﬁnns avbildad i Axel Uhlén, Arbetet 1887–1937. Minnesskrift, Malmö 1937,
s. 117.
Jan Svärd, Henrik Menander. Arbetets son. Skalden – Korkskäraren – Tidningsmannen – Organisatören, Malmö 1992, 106. Menander ska ha sjungit ”Internationalen” på franska under Tuakotteriets sammankomster.
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Hjalmar Branting lät trycka av dikten i Social-Demokraten, liksom han tidigare
tagit in de första Georg Jonathan-kåserierna. Lidforss rätt att tala å hela partiets
vägnar erkändes av den svenske arbetarhövdingen, och därmed förstärktes också
hans position på Arbetet. Inom arbetarrörelsen ﬁck han dessutom rykte om sig att
vara poet.48 Av Danielsson hade han introducerats som publicist för arbetarrörelsen, och nu hade hans värdighet bekräftats av Branting. Arbetarrörelsens spalter
stod därmed öppna för hans insatser. Frågan var bara hur han skulle utnyttja sin
nyvunna position.
Den som formellt och i det praktiska vardagsarbetet kom att överta Axel Danielssons plats var dennes redaktionssekreterare August Nilsson, som riksdagsman senare känd som Kabbarp. Tidningens styrelse hade hoppats på ett mer känt
namn på redaktörsstolen. Bland andra frågade man Hjalmar Branting och Hallands-Postens Viktor Larsson samt den borgerlige nationalekonomen och sociologen Gustaf Steﬀen, som var knuten till Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning.
Vidare kontaktades den namnkunnige borgerlige radikalen, docenten och sedermera professorn i nationalekonomi, Knut Wicksell. August Nilsson påpekade
själv i tidningen hur svårt det var att ersätta Axel Danielsson, då ju läsekretsen var
van vid att deras redaktör var ”ett geni och en hjälte”. Själv var han intetdera, menade han. Det blev i stället Bengt Lidforss som ﬁck ikläda sig dessa roller. Man kan
säga att den position som Axel Danielsson skapat sig på det publicistiska fältet
kom att fyllas av två personer, vilka sedan hade att utveckla den vidare. Lidforss
blev ansiktet utåt och gavs uppseendeväckande stor frihet i Arbetets spalter, vilka
emellertid administrerades och gavs vardagsfyllning av August Nilsson.
Då redaktören inte utnyttjade tidningens ledarplats alla dagar i veckan kom
många av Lidforss artiklar, även recensioner, att tryckas på ledarplats, vilket naturligtvis gav dem extra auktoritet. Förfarandet skulle närmast institutionaliseras genom åren, och därmed bekräftades det om och om igen att han skrev som företrädare för arbetarrörelsen. För övrigt avtrycktes hans artiklar – alternativt refererades och citerades de – tämligen ﬂitigt genom åren, inte bara i Social-Demokraten,
utan också i exempelvis Ystads-Bladet Aurora och göteborgska Ny Tid. När Fredrik
Ström startade Folket i januari 1906, lät han typiskt nog redan i andra numret på
ledarplats trycka av en B.L.-artikel under rubriken ”Socialdemokrati och nationalism”.49
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Tyvärr insmög sig två fel när dikten avtrycktes i den postuma volymen Socialistisk journalistik
ur Bengt Lidforss’ efterlämnade skrifter. Tredje delen. Från universitetslivet och lärdomsstaden,
Malmö 1923, s. 181. Ordet ”vajande” på tredje raden har där blivit ”svajande” och femte radens
”från” har blivit ”ifrån”.
I Fredrik Ströms Arbetardikt i kamptid, Stockholm 1941, tas Lidforss dikt självklart med (s.
26). Det var faktiskt inte oförtjänt. Svante Nordin noterar att dikten också hade gjort ett ”outplånligt intryck” på den unge Fredrik Böök, då Vilhelm Ekelund en gång läste upp den ”vid ett
blött samkväm”. (Svante Nordin, ”Bengt Lidforss och Fredrik Böök” i boken I idéhistoriens
virvlar. Festskrift till Rolf Lindborg, Kungshult-Eslöv 1991, s. 148.) Ännu fyrtio år senare kunde
Böök vid ett tillfälle skriva ned den ur minnet, påstår han. Att han fortfarande i sin minnesbok
skriver just ur minnet är tydligt, eftersom man ﬁnner inte mindre än fem avvikelser från originalet i hans egen version. Dock ingen som förändrar rytmen eller betydelsen. Böök genomför
annars en ﬁn liten analys av dikten. Se Fredrik Böök, Rannsakan, Stockholm 1953, s. 117-120.
Folket 1906-01-05. Samma dag avtrycktes en nyårsdikt av K. G. Ossian-Nilsson. Den 5 maj
publiceras en vårdikt av Emil Kléen, och den 11 maj trycker man av Bengt Lidforss Första majtal.
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Hur snabbt Lidforss blivit etablerad som arbetarledare framgår av Fredrik
Ströms memoarer. Denne blev ju själv en betydande politiker – på 1910-talet var
han partisekreterare hos socialdemokraterna, för att senare bli en av de ledande
inom Sveriges Kommunistiska Parti. Liksom Zeth Höglund bröt han dock med
kommunismen och återvände till SAP. Men han var också författare och en framträdande kulturpersonlighet inom arbetarrörelsen, och inte minst därför har kontakterna med Lidforss sitt särskilda intresse.50 Han var tidigt en varm beundrare av
Lidforss. Som ung student i Göteborg 1902 tillhörde han den radikala ﬂygeln i
den frisinnade föreningen vid Högskolan. Han och Zeth Höglund fann dock
snart att ”liberalismen låg i själatåget”, som han skriver, och menade att ”den nya
revolutionen måste bli en arbetarnas sociala revolution”. Det var August Palm,
Hjalmar Branting och Bengt Lidforss som ”var den nya revolutionens ledare i vårt
land”, ansåg de bägge vännerna.51 Ström brevväxlade faktiskt med Lidforss under
denna tid. Först tycks det ha gällt upprättande av radikala studiecirklar. Ett samarbete kom till stånd med D.Y.G., och sedan spreds samarbetet, så att Ström anser
sig kunna tala om ”en ringa föregångare till A.B.F.”.52 Ström ﬁck också med sig
Bengt Lidforss och D.Y.G. för en insats i den uppmärksammade ”ﬂädieaﬀären”.53
Lidforss höll ett föredrag i Arbetareföreningen i Göteborg den 15 februari 1903.
Redan då bör Ström och han ha träﬀats, och man kan förmoda att det var dessa
kontakter som föranledde Ström att söka plats på Arbetets redaktion vårvintern
1903. Platsen gick dock till Henrik Bergh, en ung Lundaakademiker som tillhörde
Lidforss litterära krets.54
Lidforss var den som deﬁnitivt fäste arbetarrörelsens ögon på Ström och Höglund. Det skedde i samband med att de tre talade vid Första maj-demonstrationerna i Göteborg 1903, och detta var en dag som Ström och Höglund aldrig glömde. I Arbetet hyllade Lidforss dem efteråt som en ”tapper ungdom, utan fraser och
patos, men med en vilja af stål och i ögat ett stänk af diktarens fjärrblick”.55 I sina
memoarer skriver Höglund: ”Med detta betyg på ﬁckan av guden B.L. kände vi
oss redo att kunna trotsa världen.”56 Fredrik Ström minns samkvämet med Lidforss och de lokala arbetarledarna samma kväll: ”Bengt Lidforss höll här stående
på ett bord ett lysande tal för den sociala revolutionen. Han omfamnade de få studenter, som gått med i tåget, och läste dikter av Ola Hansson”.57 Det var just vid
denna tid som Socialdemokratiska ungdomsförbundet hade bildats, och till Frams
första nummer (1 maj 1903) hade Ström lämnat ett bidrag, som Lidforss observerat. Under pseudonymen Fredrik Brand hade Ström dessutom med en dikt i par50

51
52
53

54
55
56

57

82

Om Fredrik Ström kan man läsa i Håkan Bengtssons avhandling Konfrontation och försoning.
En studie i Fredrik Ströms romanserie Rebellerna, diss., Göteborg 1992. Bengtsson behandlar
dock inte Ströms relationer till Lidforss.
Fredrik Ström, Min ungdoms strider, Stockholm 1940, s. 107.
Ström 1940, s. 108.
Ström 1940, s. 114: ”En frisinnad bonde, Carlsson i Flädie, hade vägrat låta sina barn undervisas i ’den schartuanska religionen’ i skolan, de tvingades med våld härtill och på grund av olika
förhållanden (böter m.m.) såldes Carlssons hemman exekutivt på auktion till underpris.”
Uhlén 1937, s. 134.
Georg Jonathan, ”Intryck från Göteborg”, Arbetet 1903-05-09. Också avtryckt i Ny Tid.
Zeth Höglund, Minnen i fackelsken. Härliga tider 1900–1911, Stockholm 1951, s. 35. Höglund
skriver bland annat följande om Lidforss: ”Han var som ett sprakande fyrverkeri. Hans djärva
konversation, hans anspråkslösa och vänskapsfulla hållning försatte oss i ett glädjerus.” (ibid)
Ström 1940, s. 119.

titidningen Första Maj detta år.58 Lidforss tycks i fortsättningen ha fungerat som
Ströms mellanhand eller rådgivare, att döma av följande passus:
I [Frams] första nummer hade jag skrivit en kampsång. Bengt Lidforss omfamnade
mig nu under kollationen tre gånger för denna enkla dikts skull och bad mig fortsätta att skriva. Under signaturen St. George publicerades också en del stämningsdikter
i Fram, och Lidforss sände till tack kort med allehanda lundasignaturer. Men då jag
skrev en artikel om K. G. Ossian-Nilsson, bad han mig ”vänta och se”. K. G. OssianNilsson vart dock snart en av ledarna för det nya ungdomsförbundet.59

Just i maj 1903 råkade Lidforss i konﬂikt med skalden angående den skånska konsten och litteraturen, och det kan vara misstämningen efter denna våldsamma
konfrontation som avspeglas i brev till Ström. Man observerar annars att Lidforss
har uppmuntrat Ström att fortsätta att skriva, och det framgår också i memoarerna att Lidforss berömde den planerade diktsamlingen Mosaik, vilken dock refuserades både av Bonniers och Ljus förlag. I stället gavs den så småningom ut på
Frams förlag.60
Lidforss var förvisso inte socialdemokrat när han började sin karriär i Arbetet
runt år 1900. Han blev medlem först hösten 1902, och många av hans tidiga bidrag har inte någon uttalad socialistisk tendens utan är snarare fortsatt radikala
eller allmänt förargelseväckande, vilket i mångas ögon kunde vara samma sak.
Men detta förringar inte betydelsen av hans första år som medarbetare i Arbetet.
Medarbetarskapet i en arbetartidning gav en tydlig indikation på var hans sympatier stod att ﬁnna, och när han så småningom framträdde som mer uttalat socialistisk skribent, senast hösten 1902, var han därför redan etablerad som socialdemokratisk publicist. Viktigast för partiet var säkert hans position som känd radikal
vetenskapsman och docent vid universitetet. Här var det Lidforss som kunde dela
med sig av auktoritet och skänka värde åt partiet. Hans medarbetarskap i sig, men
naturligtvis också hans alltid välformulerade artiklar, blev under dessa första år en
tydlig bekräftelse på arbetartidningen Arbetets värde som publikation. Beyer ger
en livfull beskrivning av situationen:
När [August Nilsson] lät Bengt Lidforss härja som han ville i spalterna hade han fullt
klart för sig, att dennes medarbetarskap skänkte tidningen en glans och ett läsvärde,
som hans egen torra och nyktra penna inte kunde ge den, och var tacksam över detta
medarbetarskap. Han visste också vad det betydde för arbetarnas självkänsla att en
berömd vetenskapsman skrev i deras tidning. Man glömde inte på redaktionen att
sätta ut titeln docent, när Bengt Lidforss’ namn förekom i en notis.61

Från 1903 kom en del av Arbetets politiska ledare att skrivas av Värner Rydén, och
signaturerna B.L. och V.R. var därefter de som syntes oftast på ledarplats under
denna Arbetets deﬁnitiva storhetstid.62
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Fredrik Brand, ”En sång om folket på – folkets dag”, Första Maj 1903, s. 13.
Ström 1940, s. 120.
Ström 1940, s. 178f.
Beyer 1968 s. 189f.
Axel Uhlén, Arbetet 1887-1937. Minnesskrift, Malmö 1937, s. 145. Se också Ulf Larsson, Värner
Rydén – en av Brantings män, Stockholm 2000, s. 21f.

83

Arbetet redovisade med stolthet sina stigande prenumerationssiﬀror under åren
1900–08, och eftersom man var inne i en kraftigt stigande upplagespiral fanns
rimligtvis ingen anledning att överdriva – siﬀrorna var talande i sig. Vid tiden för
Axel Danielssons död trycktes 6 800 exemplar. I en annons den 15 maj 1901 utropas stolt: Arbetet ”utgår dagligen i 8 500 exemplar!”63 Redan den 4 juli redovisas
siﬀran 9 000 prenumeranter, och den 1 oktober sägs upplagan vara uppe i 9500 exemplar. Tidningen är nu näst störst i Skåne. Endast billighetstidningen Skånska
Dagbladet är större.64 Den 20 januari 1902 sägs upplagan vara över 10 000. Ett
halvår senare (1 juli) redovisar man en upplaga på 11 000. Ökningen fortsätter och
måndagen den 5 december 1904 redovisas i en lång tabell över utlämningsställen
att Arbetets upplaga numera överstiger 18 000 exemplar. Då har man nyligen sänkt
priset kraftigt och dessutom startat söndagsbilagan Framtiden, vilken ingår i priset. I slutet av 1905 ligger man nära 20 000 och 1907 når man 28 000. Toppnoteringen 30 000 redovisas kring årsskiftet 1907–08, och sedan upprepas denna siﬀra
faktiskt under hela 1908, 1909 och in i 1910, samtidigt som man slutar precisera
hur många exemplar som skickas till olika orter. Man ska alltid vara försiktig med
upplagesiﬀror, särskilt om de är hämtade från tidningen själv. Vid jämförbara tidpunkter stämmer de länge mycket bra med Sven Tollins siﬀror, vilka redovisas i
tabell 1, men när arbetarrörelsen under åren 1908 och 1909 råkade i allt större svårigheter rasade upplagan uppenbarligen. Att antalet exemplar skulle ha legat så
högt som 30 000 ännu i början av 1910 är inte riktigt. I Axel Uhléns jubileumsbok
från 1937 noteras tvärt om en nedgång från 28 000 till 24 000 redan i början av
1909. Och för slutet av detta år, efter storstrejken, anger Uhlén den mycket låga
siﬀran 19 300.65
Men fram till 1908 var det alltså en typiskt uppåtgående spiral: ökande publikintresse gav ökad upplaga som gav tillströmning av annonser, så att man allt oftare
ﬁck komplettera den fyrsidiga tidningen med ett så kallat B-nummer. Därmed
ﬁck man allt bättre ﬁnanser och kunde sänka prenumerationspriset. Under perioden 1899 till 1905 nära nog halverades prenumerationskostnaden för Arbetet.66
Dessutom lyckades man göra sig fri från alla lån och blev i stället långivare till andra, exempelvis till Ny Tid (Göteborg), Smålands Folkblad (Jönköping) och
Ystads-Bladet Aurora. Man lånade ut pengar till fackföreningar och kooperativa
föreningar. Andra låntagare var Malmö arbetarkommun samt Folkets hus, både i
Malmö och på Limhamn. Vid ett tillfälle hjälpte man Brunnsviks folkhögskola
med lån. Man gav dessutom bidrag till vissa verksamheter, bland annat till lantarbetarnas organisationer, som växte fram med starkt stöd i Arbetets spalter och dess
månadsbilaga Lantarbetarbladet, startad i mars 1908.67 Självklart stödde man de
socialdemokratiska kvinnoklubbarna och även ungdomsförbundet.68
Publicistparet August Nilsson och Bengt Lidforss hade gett Arbetet en nytändning, men exakt vad de betydde för försäljningsframgångarna är vanskligt att av63
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Siﬀrorna i texten är alltså hämtade direkt ur Arbetets spalter, till skillnad mot siﬀrorna i tabellen.
Rydén 1987, s. 103.
Uhlén 1937, s. 130f.
Uhlén 1937, s. 131.
Pär-Erik Back, ”Sekelskiftets tidning som kampanjorgan”, En verklig folktidning. Arbetet 18871962, Malmö 1962, s. 82.
Alla uppgifter om lån och bidrag har hämtats från Uhlén 1937, s. 132f.

Tabell 1
Några tidningars upplageutveckling under perioden 1900–1920. Alla siffror hämtade från Sven
Tollin, Svensk dagspress 1900–1967, Stockholm 1967, utom den för Arbetet 1907, som hämtats
från Uhlén, och siffrorna för Socialdemokratiska ungdoms-förbundets månadstidning Fram,
vilka hämtats från Bengt Brundins artikel i Litteratur och samhälle. I vissa fall har siffror från
ett närliggande år fått anges.
Tidning / År

1900

1905

1907
28 000

Arbetet (Malmö)

8 000

19 900

Soc. Dem. (Stockholm)

7 700

14 000

Ny Tid (Göteborg)

(1904) 8 500

Aurora (Ystad)

(1904) 4 000

Sk. Socd. (H-borg)

1915

1920

22 400

17 450 24 500

18 900

28 000 26 000
(1917) 18 400
4 500

4 500

(1908) 4 500

Fram (månadstidning)

17 000

SDS (Malmö)

(1906) 6 000

Sv. D. (Stockholm)
DN (Stockholm)

1910

32 000
20 000

22 000

40 000

20 000
(1909) 8 600
(1908) 40 000
38 000

(1918) 18 000

20 000

56 000
62 000 69 000

göra, inte minst eftersom åren efter sekelskiftet över huvud taget var en framgångens tid för arbetarrörelsen. Antalet partimedlemmar var endast 7.000 år 1894,
men cirka 28.000 redan år 1897, 44.000 vid sekelskiftet och över 70.000 våren
1906, alltså en tiodubbling på tolv år.69 Särskilt i Skåne var partiet mycket starkt,
och det var också i Skåne som den våldsamt expanderande ungdomsrörelsen ännu
hade sitt naturliga centrum, då såväl riksstyrelsen för ungdomsförbundet som redaktionen för dess månadstidning Fram satt i Malmö. I själva verket tycks det ha
varit en vanlig uppfattning att Malmö, där rörelsen ursprungligen startade, var
den svenska arbetarrörelsens egentliga centrum. Arbetet gynnades givetvis av allt
detta och framgången för tidningen ledde i sin tur till ytterligare framgång för rörelsen, eftersom den nådde ut allt bättre. Arbetet lästes för övrigt också ivrigt av
många studenter och lärare vid universitetet. Lidforss uppmärksammade kampanjer verkade som en stark magnet på läsarna, och en förvånande stor mängd
exemplar ﬁck sändas till andra orter.70 Expansionen gick snabbt. År 1903 hade
man 55 utlämningsexpeditioner på andra platser än Malmö. Tre år senare hade
man inte mindre än 149, av vilka den mest avlägsna låg i Härnösand.71 Men natur69
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Siﬀrorna hämtade ur Hjalmar Branting, Socialdemokratiens århundrade II, faksimilupplaga,
Stockholm 1988 (originalupplaga 1906), s. 483.
Enligt uppgifterna i Arbetet den 5 december 1904 var alltså den samlade upplagan över 18 000
exemplar. Man hade 1198 enskilda postprenumeranter, förmodligen tidningsredaktioner och
prenumeranter på orter som saknade utdelningsställen, som Göteborg och Stockholm osv. I
Malmö sägs upplagan överstiga 8 000. På expeditionen i Lund delar man ut 1175 och i Helsingborg 969. Till medelstora skånska orter, som Eslöv, Lomma och Kristianstad, skickar man till
utdelningsstället 329, 276 respektive 271 exemplar, allt noga angivet. Några exempel utanför
Skåne: till Karlskrona skickas 249, Halmstad 172, Kalmar 127, Huskvarna 79 och Örebro 40
exemplar.
Uhlén 1937, s. 132.
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”Carl Davids sista strid”, enligt Edvard Forsström i Puck 1907-02-28. Heidenstam i karolinermundering tycks vara den självklare ledaren. Strindberg svänger en knölpåk. (Se vidare
i Michanek 1986, s. 147f.)

ligtvis hämmades denna utveckling i längden genom etableringen av allt ﬂer lokala arbetartidningar runt om i landet. Arbetarna uppmanades att stödja sin lokala
arbetartidning.
Arbetet var arbetarrörelsens största och mest spridda tidning, men tidningens
stigande upplagesiﬀror berodde alltså i hög grad också på yttre omständigheter.
Inte minst märks sambandet då arbetarrörelsen började få motgångar. Fackföreningsrörelsen ﬁck ökade svårigheter i kampen mot de allt bättre organiserade arbetsgivarna, som oftast hade regering och myndigheter bakom ryggen, och på
grund av den hårdnande attityden från borgerligheten – man noterar bland annat
ett ökande antal tryckfrihetsåtal från 1907 – började arbetarrörelsen att tappa
medlemmar och sympatisörer från och med 1908. Storstrejken följande år accelererade denna tillbakagång. I efterverkningarna av denna sjönk de fackligt organiserades antal nästan till hälften mot 1907. Det socialdemokratiska partiet förlorade mer än så, då 78 000 av 133 000 medlemmar försvann. För Malmö arbetarkommun var det ännu värre. Antalet medlemmar sjönk från 14 000 år 1907 till 4 415
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två år senare. Alltså försvann två partimedlemmar av tre! För Arbetets vidkommande såg det trots allt betydligt bättre ut. Upplagan sjönk visserligen från 28 000 till
18 000 (1912), men på många håll var det värre. Bottennoteringen kom 1915 med
en upplaga på 16 800. Rekordårens siﬀror nådde man inte åter förrän 1932.72

Kulturkritikern
Mycket av det som Lidforss skrev skulle kunna kallas kulturkritik i vid mening.
Han diskuterade och populariserade många sorters naturvetenskap, men därvid
diskuterade han också livs- och världsåskådning liksom samhällsfrågor. Dessutom
gav han sig frejdigt in i specialiserade ämnesområden som ﬁlosoﬁ, litteratur och
teologi. För honom hängde alla dessa företeelser naturligt samman, men att han
verkade inom ﬂera av specialfälten samtidigt gjorde honom unik.73 Det fanns visserligen ett vittomfattande publicistiskt fält, synliggjort genom Publicistklubben,74 men specialiseringen bland publicisterna var stor, och var och en värnade i
allmänhet om sitt inrikespolitiska fält, sitt ﬁlosoﬁska fält, sitt teologiska fält, sitt
litterära fält osv. För att bli accepterad och därmed insläppt i det publicistiska fältet måste man bejaka specialiseringen och hålla sig inom sitt eget revir, men det
gjorde inte Lidforss. Naturvetaren krävde att bli insläppt också i andra fält, och
han lyckades med detta genom att angripa specialisterna på deras eget område och
därigenom tvinga dem till polemik. Dock kan man diskutera om han verkligen
blev accepterad överallt. I högertidningarna var detta knappast alltid fallet. Motståndarna betraktade honom som utanförstående, och detta hängde delvis ihop
med att han skrev i ett socialistblad. Å andra sidan föraktade Lidforss i allmänhet
allt vad högerpress hette, och ibland uttryckte han tvivel om journalistkåren över
huvud. I förordet till boken Socialistisk journalistik (1907) säger han sig frukta ”att
många af pressens män ej ens torde vilja erkänna dessa alster som journalistik,
bland annat därför, att hela framställningen, från första raden till den sista, är besjälad af en respekt för sanningen, som måste väcka den mondäne yrkesjournalistens liﬂiga antipati”. Sådana överdrifter provocerade naturligtvis, och inom vida
kretsar tenderade Lidforss värderingar och avvikande frågeställningar att göra honom omöjlig. Detta dilemma delade han med andra socialdemokratiska skribenter, men anspråken och frenesin gjorde insatserna unika i sammanhanget.
Några sammanfattande deﬁnitioner kan nu vara på sin plats. Det existerade ett
publicistiskt fält, men detta bestod i hög grad av agerande inom helt skilda fält, alltså ämnesspecialister som mest hölls samman av det faktum att de samtliga publicerade sig i pressen. Lidforss insatser på detta publicistiska fält benämner jag kulturkritik och fattar då ordet i den vida mening som diskuterats ovan. Däremot fanns
det inget egentligt kulturkritiskt fält, vilket tydligast yttrar sig i att det ännu inte
fanns några kultursidor, och förutom Lidforss fanns det heller inga riktigt mångsi72
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Uhlén 1937, s. 188f.
Som Carl-Henning Wijkmark påpekar i sin uppsats om Bengt Lidforss var det vanligt på
1600-talet, och fortfarande på 1700-talet möjligt, att göra ”en insats inom båda kulturerna,
den konstnärligt-humanistiska och den tekniskt-vetenskapliga”. Men redan på 1800-talet
”blev det kärvare med kommunikationen, man tillhölls att välja rum om man inte ville bli utsparkad ur båda” (Författarnas Litteraturhistoria. Den andra boken, s. 244).
Publicistklubben bildades 1874 och var en viktig samlingspunkt för pressmän. Här kunde viktiga frågor diskuteras, exempelvis vad som skulle betraktas som god publicistisk sed. (NE)
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diga debattörer. Däremot kan den mångsysslande Lidforss sägas utnyttja Arbetets
ledarplats som en sorts föregångare till kultursidan. Typiskt för situationen är ändå
att hans olika insatser måste riktas mot skilda specialiserade fält och att han därvid
tenderar att välja ut en eller ett par motståndare inom vardera fältet, oftast de dominerande positionerna, vilka får representera också de övriga agenterna. Det är därför hans attacker kan verka så personliga. Ett av dessa specialiserade fält är det litterära fältet, och Lidforss insatser inom detta fält kallar jag naturligtvis litteraturkritik. När jag i det följande diskuterar Lidforss försök att etablera sig i fältet avser jag
ofta både det publicistiska fältet och det litterära. För att bryta sig in i det större fältet måste han nämligen ta sig in i något av de specialiserade fälten och det råkade bli
det litterära. Att han lyckades hänger delvis ihop med att han lurade litteraturhistorikerna att diskutera ﬁlosoﬁ med honom. Där var de inte lika hemmastadda.
Typiskt för Lidforss kulturkritik efter sekelskiftet är att den tycks ingå i själva
livsprojektet. Han levde som få andra ett oﬀentligt liv. Han bildade aldrig familj
och hade under långa tider inget eget hem, utan bodde till en början bokstavligen
på Botaniska institutionen. Senare var han ofta inackorderad. Den utåtriktade
verksamheten var hans livsluft, och sedan han blivit socialdemokrat var det – förutom artikelskrivandet – förenings- och föredragsverksamhet som i hög grad fyllde vardagskvällar och söndagar. Man bör minnas att allt han skrev, med visst undantag för åren 1905–1906, tillkom efter avslutat dagsverk som forskare och lärare
på institutionen.
Slutligen ska påpekas att arbetarrörelsens framgångar skapade en ny publik,
den klassmedvetna och kunskapsgiriga arbetarpubliken, vilken hade helt andra
mål och förväntningar än den borgerliga. Här fanns en betydande potential, inte
minst bland alla de unga män och kvinnor som nu i allt större skaror trädde fram
som lokala intellektuella krafter i fackklubbar, ungdomsklubbar och arbetarkommuner. Socialdemokratin var en del av det moderna projektet, och i längden kunde ingen publicist undvika att deﬁniera sin egen position i förhållande till dess representanter. Inte minst Lidforss var en nyckelperson i detta sammanhang.
Lidforss hade en egenhet som präglade hans framfart livet igenom, nämligen den
att han i debatter ofta ansåg den egna ståndpunkten vara den enda rimliga, medan
motståndarnas bevisligen var falsk. Detta var en attityd som kanske kunde vara
rimlig i naturvetenskaplig debatt, exempelvis i darwinistens kamp mot förlegade
tänkesätt, men som ibland ﬁck märkliga konsekvenser i den sociala eller kulturella
debatten. Att olika sociala grupper kan ha skilda intressen, och att detta inte nödvändigtvis eller enbart bottnar i snäv egoism, det ville Lidforss inte riktigt inse.
Han hemföll gärna åt teorier om korruption och konspiration. Inte ansåg väl
Fredrik Böök i sitt hjärta att Heidenstam – och alltså inte Strindberg – var Sveriges
främsta författare, och inte kunde han vara ärlig när han 1909 ställde Per Hallström över Vilhelm Ekelund? Böök var en beräknande streber som endast agerade
för sin egen vinnings skull, ansåg Lidforss. Han var dessutom ganska övertygad
om att de borgerliga tidningarnas litteraturkritiker stod i maskopi med varandra
och då inte minst med Svenska Dagbladets Oscar Levertin, som i egenskap av jude
i sin tur misstänktes förvrida den svenska allmänhetens sunda germanska smak.
Var för övrigt inte hela den svenska litteraturen i händerna på judar? undrade han
i svarta stunder. Extrema positioner som dessa gjorde Lidforss polemik eﬀektiv
och beundrad – eller hatad, och därmed ineﬀektiv! Vilket som gällde i det enskilda
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fallet berodde på läsarens bakgrund. Å andra sidan kan man notera att när den till
ytterlighet konservativa och kristliga tidningen Vårt Land startades 1884–85 var
spetsen, bland åtskilligt annat, riktad både mot kapitalismen och mot judarna.75

Litteraturkritikern
Lidforss speciﬁka investeringar inom det litterära fältet är omfattande och olikartade. Allt sedan tonåren på 1880-talet har han läst mängder av modern litteratur,
främst svensk, dansk och norsk, men också en hel del tysk. Inom äldre litteratur
känner han naturligtvis klassikerna. Särskilt brevskrivaren Tegnér är stor för
honom, liksom Runeberg. Av utländska klassiker är Heine och Goethe stora
namn. Ändå är det påtagligt hur samtidsﬁxerad Lidforss är. Han ser ogärna bakåt.76 Det är i frontlinjen man ﬁnner honom, här liksom inom naturvetenskapen.
Och typiskt nog är det de unga eller oetablerade författarna han vill stödja. Han är
informerad om fransk litteratur och erkänner något motvilligt dess betydelse,
men han utger sig aldrig för att vara kännare. Anglosaxisk kultur är inte alls hans
starka sida.
Lidforss hade samma bildningsbakgrund som många av motståndarna inom
fältet. Han kom från ett intellektuellt och relativt välbärgat professorshem, där
faderns ord var lag och borgerliga eller oscarianska värderingar dominerade, trots
att familjens ungdomar med tiden gjorde uppror mot många av det gamla samhällets värderingar. Annars var ju äldste sonen till en början ytterst välartad. Han
slarvade inte med studierna och ﬁck därför en gedigen bildning. Han blev med
tiden en av de främsta vetenskapsmännen inom sitt fack, men samtidigt var han
som publicist ytterst medveten om, att han för egen del inte kunde göra anspråk
på absolut vetenskaplighet inom humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner. Han underbyggde därför gärna sina resonemang med fakta och synpunkter, och detta ur den adekvata litteraturen.
Viktigt är att han hade unika erfarenheter från den konstnärliga och litterära
världen. Han kände många framstående kulturpersonligheter personligen, vilket
normalt sett kunde ha räknats som ett betydande socialt eller kulturellt kapital,
men många av dem levde utomlands och/eller var ännu mer eller mindre misskända: Strindberg, Przybyszewski, Munch, Dehmel, Obstfelder, Jørgensen… För att
nu inte tala om ungdomsvänner som de redan före sekelskiftet bortgångna skånska författarna Kléen och Wallengren. På hemmaplan stödde och inspirerade han
nu i stället nya konstnärer och poeter, som Ernst Norlind, Vilhelm Ekelund och
Anders Österling i en första omgång och Theodor Tufvesson och Gösta AdrianNilsson (GAN) i en andra. Med tiden blev även dessa män uppmärksammade
kulturproﬁler, och alla dessa relationer sammantagna representerade ett rätt betydande, men ännu i stort sett vilande kulturellt och socialt kapital. Däremot saknade Lidforss, liksom många andra skåningar, i betydande grad de rätta kontakterna
uppe i Stockholm, och detta hade naturligtvis sin avgörande betydelse för en
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Vårt Land spelade enligt Gunnar Ahlström ”rollen av en svensk Kreuzzeitung i kamp mot kapitalism, bourgeoisie, judendom, kosmopolitism och frihandel till försvar för tronen, altaret,
svärdet och spannmålstullarna”. (s. 147)
Helt följdriktigt ger Erik Vendelfelt inledningen till sin avhandling underrubriken ”Leva i
nuet” (s. 1).
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svensk publicist.77 Detta förändrades något efter bokdebuten 1904. Att Bonniers
gav ut hans bok var viktigt i sig, men det blev dessutom modernt i vissa kretsar att
göra visit hos Lidforss i Lund när man var på väg ner till kontinenten. Det var aldrig svårt att truga på honom en middag på Grand, som passande nog ligger nära
stationen. En litteraturpolitiskt intressant koppling mellan Lidforss och Strindberg uppstod faktiskt på så vis via mellanhänder som Algot Ruhe78 och Henning
Berger.79 Dessa i sin tur hade kontakter med Albert Engström och Hjalmar Söderberg, som Lidforss inte personligen tycks ha träﬀat, och alla fyra umgicks med
Strindberg under åren 1906–10.80 Som nyblivna stockholmare kunde även Artur
Möller och Gustaf Hellström förmedla bilder från det lundensiska bohemlivet till
sina unga författarkolleger.
Lidforss hade också ovänner. Vissa med tiden inﬂytelserika personer hade han
nämligen tidigt brutit med, och senare kom han i våldsam konﬂikt med dem.
Artur Möller var en av dessa. De farligaste ﬁenderna i pressen var emellertid
K. G. Ossian-Nilsson och Fredrik Böök, medan Möllers främsta insats var att
fungera som den förres informatör i saker som gällde Lidforss och hans krets.
Ossian-Nilsson, Böök och Lidforss framträdde alla vid sekelskiftet och hade tydliga ambitioner att uppnå dominerande positioner. Ändå var deras tillvägagångssätt helt olika, liksom resultaten av deras mödor. Ganska snart blev de samtliga
dödliga ﬁender.
Lidforss hade funderat på en skönlitterär karriär och detta kan verka förbryllande, för i själva verket tycks han ha skrivit få rent skönlitterära texter. Ett icke
bevarat utkast till ett drama, ett antal egna dikter, några översättningar eller bearbetningar av andras dikter, det är tydligen allt. Förklaringen tycks vara att Lidforss
hade svårt att skriva ren ﬁktion, att fabulera. Men det hindrar inte att han hade ett
visst rykte också som diktare, inte minst inom arbetarrörelsen, där man livligt beundrade minnesdikten över Axel Danielsson. Men man bör framför allt komma
ihåg att hans kåserier och essäer faktiskt har klart skönlitterära kvaliteter.81
Att han själv var något av en diktare säger en del om honom, och det är heller
ingen ovanlig bakgrund för en kritiker. Tvärt om var det ytterst vanligt åren efter
det förra sekelskiftet. Därtill kommer att ﬂera av de agerande var litteraturhistoriker. Oscar Levertin var tidens mest inﬂytelserika kritiker, men ursprungligen var
han ju känd som skönlitterär författare och därtill blev han professor i litteratur77
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historia. Lidforss var själv vetenskapsman, men det fanns starka krafter som till
varje pris ville få bort honom från universitetet, och det märkliga är egentligen att
han alls orkade hålla sig kvar. I själva verket var det med inkomsterna från publicistiken som han kunde hålla sin forskar- och lärarkarriär ﬂytande.
För att belysa bakgrunden till Lidforss höga uppfattning av konsten ska här göras
en kortare sammanfattning av hans ﬁlosoﬁska uppfattning, nykantianismen. Han
var sedan tonåren lidelsefullt intresserad av både religiösa och ﬁlosoﬁska frågor,
och hans tankar har utförligt behandlats av Axel Herrlin, som var vän med Lidforss.82 I modern tid har särskilt Rolf Lindborg intresserat sig för denna sida av
Lidforss verksamhet.83
Herrlin menar att diskussionerna i Lund i ”väsentlig mån” bestämdes av ”de
allmänna riktlinjerna i 80-talets vetenskapliga och litterära liv”. Men dessutom
hade ”den Lundensiska idésfären sina bestämda särdrag”, tillägger han. Dessa ﬁnner han uttryckta hos A. U. Bååth, Victoria Benedictsson och Ola Hansson, alltså
de första representanterna för vad som kallats den skånska skolan. När det gäller
vetenskapen betonar Herrlin att ”i Uppsala ﬁlosofer och naturvetare den tiden synas hava vandrat skilda vägar”, medan det i Lund rådde ”en påtaglig intressegemenskap”.84 Lidforss satte sig tidigt och mycket grundligt in i tidens ﬁlosoﬁska
och vetenskapliga frågor.85 Han tog under hela sitt liv hithörande frågor på mycket stort allvar och hans tankevärld utvecklades vidare allt eftersom det framkom
nya vetenskapliga rön. Han kritiserade vid ett ﬂertal tillfällen den ytlighet han
fann hos vissa ledande svenska kulturpersoner vad gäller dessa ting. Detta är en del
av bakgrunden till hans kritiska inställning till storheter som Heidenstam och
Levertin, vilkas tankar han i allmänhet fann alltför grunda. Samtidigt som de
gjorde anspråk på att ha genomfört en renässans inom konsten stod de i livsåskådningsfrågor kvar på förlegade ståndpunkter, ansåg Lidforss. Han tänkte då bland
annat på den resignerade och närmast deterministiska materialism som Levertin
ibland kunde uttrycka mot slutet av sitt liv. Som ofta ansåg sig Lidforss sitta inne
med den enda rimliga lösningen. I framtiden kan den naturligtvis behöva justeras,
insåg han, men i nutiden gällde den. Här är det naturvetarens kunskapssyn som
slår igenom. Humanisten står ju för det mesta öppen för att kunskap innehåller
moment av tolkning och att olika tolkningar ofta är möjliga av samma fenomen.
De vitt skilda tolkningarna av Oscar Levertins livsgärning kan anföras som ett bra
exempel på detta. Heidenstam å sin sida anklagade Lidforss för att stå kvar på åttitalets förlegade ståndpunkter, men detta är knappast heller rättvisande. I fallet
Levertin kan anföras att denne sällan tog ställning till diktarnas livsåskådningar,
och enligt Per Rydén berodde detta oftast på en tydlig önskan att förhålla sig neu82
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tral i icke-estetiska frågor. Det är humanistens inställning. Livsåskådningar hörde
dessutom till det privata, och därför borde de vara särskilt skyddade. Själv framstår
Levertin strax före sekelskiftet som vetenskaplig materialist, men inte ens här vill
han binda sig hundraprocentigt, menar Rydén.86
Mycket kortfattat kan Lidforss sägas vara darwinist och dessutom påverkad av
Herbert Spencers utvecklingsﬁlosoﬁ, även om han inte instämmer i allt. Han är
ateist men tror inte på den mekaniska världsuppfattningen, då han inte är determinist utan utgår ifrån att människan har en fri vilja och alltså kan påverka sitt liv
och förändra sin verklighet. Han hade för egen del tidigt gjort upp med de deterministiska och pessimistiska sekelskiftesattityderna, och det är därför man kan
tycka att hans litteraturrecensioner förebådar den tiotalistiska litteraturriktningen, med dess optimism och viljedyrkan.87 Liksom Spencer anser han att samhällslivet bör präglas av altruism. Det är viktigt att utvecklingen styrs i goda banor, och
efter sekelskiftet har han övertygats om att samhällsutvecklingen måste gå i socialistisk riktning, eftersom en tillbakagång annars synes hota. Oﬃciellt, och i sin
grundläggande övertygelse, var Lidforss utvecklingsoptimist, vilket inte hindrade
honom från att uttrycka tvivel om sakernas dåvarande tillstånd. Att den pågående
och klart förnimbara samhällsutvecklingen i västerlandet i sig inte var särskilt positiv var en uppfattning som Lidforss delade med andra. Många trodde ju att det
skulle gå riktigt illa, och inte minst bland de konservativa fanns en avgjord olust
inför kapitalismens framfart. Även de bekymrades över proletariseringen av massorna, och i själva verket var en pessimistisk syn på utvecklingen vanlig bland intellektuella. Däremot var man oense i diskussionen om något över huvud taget
kunde göras, och i så fall vad. Det man kallat nittitalisternas ”livsglädje” kan tolkas som ett ”låt oss leva – trots allt!”. Beyer har haft svårt att hantera det faktum att
Lidforss privat kunde uttrycka pessimism och förtvivlan, stundom till och med
vad gäller arbetarna och socialdemokratin, men detta var naturligtvis inte ovanligt
bland arbetarledare. Sitt eget privata liv upplevde Lidforss naturligt nog som tämligen eländigt många gånger.
Efter 1880-talet hämtade Lidforss sina starkaste utländska inﬂytelser från Tyskland, liksom många andra i Lund. Kunskapsteoretiskt tog han avstånd både från
rent idealistisk ﬁlosoﬁ och ren materialism, och i stället anslöt han sig till nykantianismen. Denna hävdade med Kant att det ﬁnns gränser för vad vetenskapen kan
förklara, gränser som endast kan överträdas av konstnärerna, med deras visionära
eller intuitiva förmåga. Paradoxalt nog tycks Lidforss alltså betrakta konsten som
en sorts kunskapskälla. Det var bland annat därför han ställde dikten så högt. Med
hjälp av den kunde man tycka sig tränga längre in i tillvarons mysterier, utan att
därför behöva hänge sig åt metafysiska eller religiösa spekulationer kring en annan
värld än den givna. I uppsatsen ”B.L. som bokgranskare” (1923) har hans vän
Lännart Ribbing formulerat dessa sammanhang:
Dikten som frigörare, dikten som hälg och fäst har av få hälsats så som av B. L. Han
visste väl, var vetenskapen har sina gränser; det har han många gånger tydligt fram86
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hävt. Mot dogmatisk ﬁlosoﬁ och religion ställde han sig avvisande. Men längtan efter metafysik kände han starkt; denna trånad ville han alltid vårda som människans
bästa arvedel. Men för honom ägde endast dikt och konst – icke vetenskap och religion – vingbredden, som kräves för att stiga mot blå rymder. Här går gränsskälet
mellan honom och åttiotalet tydligare i dagen än eljes.88

Att Lidforss inställning så deﬁnitivt skulle skilja sig från åttitalets stämmer inte
helt. Han följer Ola Hansson, och denne var ju trots allt åttitalist, om än av speciellt slag. Men det väsentliga är att Lidforss lyckas förena sin radikala kultur- och
samhällsuppfattning med en utomordentligt stark tro på konsten som frigörare,
inte bara i fest utan också i vardag.
Lidforss skönhetsdyrkan dominerar fullständigt Beyers framställning om litteraturkritiken. Kurt Aspelin accepterade denna bild. Han noterar visserligen att
Lidforss var nykantian men tolkar tydligen detta enbart negativt. Lidforss ideologi sägs vara ”en blandning av positivism och kantianism, vilken som överbyggnad” har ”en till skönhetskult förklädd metafysik”.89 Men det är missvisande att
knyta nykantianismen samman med positivismen på detta sätt, eftersom den förra uppstod som en motvikt mot den senare.
Nykantianismen var mycket populär bland radikaler i Lund och inspirerade
också socialistiska akademiker i Tyskland på Lidforss tid.90 Rörelsen går främst
tillbaka på den tyske ﬁlosofen och språkmannen Friedrich Albert Lange (1828–
1875) som ursprungligen var borgerlig radikal men som med tiden snarast kom att
uppfattas som socialdemokrat. I det av Hjalmar Branting utgivna tvåbandsverket
Socialdemokratiens århundrade framstår han som en föregångsman inom tysk arbetarrörelse, även om författarna beklagar att han inte tog steget fullt ut i sin ﬁlosoﬁ.91 Lange blev nämligen aldrig anhängare av den materialistiska historieuppfattningen. I stället gick han tillbaka till Kant. Stötestenen var just materialismen
som natur- och världsuppfattning. Materialismens världsbild var fullt gångbar
inom naturvetenskaperna, menade Lange, men materialismen kan inte formulera
en tillfredsställande ”metafysisk åsikt om världens innersta väsen”.92 Så snart vi
försöker tänka oss ”tinget i sig” kläder vi nämligen detta i tankar som är helt beroende av det vi uppfattar med våra sinnen. Metafysiken kan därför aldrig bedrivas
som vetenskap. Däremot driver människans metafysiska behov henne att fullt legitimt söka sig bortom det vetbaras gräns med hjälp av konsten. Etisk och religiös
idealbildning hör därmed inte hemma inom vetenskapens värld utan inom diktningens. Alf Ahlberg skriver: ”Lange tror sig med denna uppfattning, som respekterar vårt vetandes gränser men på samma gång erkänner idealbildningens nödvändighet och berättigande men förlägger denna till diktens sfär, kunna nå fram
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till en fredlig lösning av striden mellan religion och vetenskap.”93 Lidforss var
skönhetsdyrkare av stora mått. Som socialdemokrat hoppades han på en konstens
och kulturens renässans i det socialistiska samhället. Han bekämpade kristendomen på alla tänkbara sätt, men han förnekade inte människans metafysiska behov,
och att konsten och särskilt poesin för honom framstod som den framtida människans ersättning för religionen är uppenbart.

De första artiklarna
Medarbetarskapet i Arbetet började ganska trevande. Det kom i genomsnitt någon
text i månaden från och med oktober 1899, och det var då främst ur den lokala lundensiska krönikan som stoﬀet hämtades. Redan i de första kåserierna ﬁnner vi teman som han skulle vara trogen, delvis samma som mötte redan i artiklarna i Upsala Nya Tidning åren 1890–92. Liksom den gången vill Lidforss förmedla vad som
tilldragit sig i den sydsvenska stifts- och universitetsstaden, och i det första kåseriet,
den 8 oktober, ﬁnns skämt som drabbar de skandinavistiska talarnas personligen
ofarliga men till synes djärva och passionerade skåltal, här drivs med en lundensisk
prästman som dömts till tre år och fem månader för förskingring, och i samband
härmed drabbas också andra kyrkans män i Lund. Samtidigt utdelas några godmodiga slängar åt den lundensiska lokalpressen, Lunds Dagblad och Folkets Tidning.
Dessa tidningars läsare har i den felande prästen fått ett härligt samtalsämne, noterar Lidforss. Men det ﬁnns också blickar utåt i detta första kåseri, och redan nu
ﬁnner man ett par slängar åt Svenska Akademien och Carl David af Wirsén.
I kåseriet en månad senare (1899-11-08) börjar Lidforss med prästskandalen,
men sedan leder hans litterära intresse honom åter in på det litterära fältet. Det
har slagit honom att den dömde prästen, som naturligtvis gjort sig omöjlig inom
Svenska kyrkan, under fängelsevistelsen helt naturligt kommer att genomgå en
omvändelse till de frireligiösas skara, och att denna omvändelse i så fall torde kunna bli både sensationell och inkomstbringande. Därifrån har Lidforss tankar gått
till en annan sensationell omvändelse. ”Betrakta fallet Strindberg”, skriver han:
Under två decennier skänkte denne man oss de stoltaste diktverk vår litteratur eger,
och under denna tid lefde han mestadels i landsﬂykt, beundrad af få, smädad af de
ﬂesta. Då kommer plötsligt, man vet icke hur, omvändelsens dag. Det är en mycket
originell omvändelse, den sker under sparkar och spjutkastning som vore det en
krigsdans, men det är nu i alla fall en omvändelse. Och strax ändras signalerna öfver
hela linjen: nu är Strindberg ej längre den tvetydige talangen från åttitalet, nu är han
verkligen den geniale skriftställaren, den väldige skalden hvars storhet till och med
erkännes af – Nya Dagligt Allehanda!

Omvändelsen har alltså gett Strindberg en helt ny position i det litterära fältet.
Plötsligt räknas hela hans författarskap som genialiskt, inte bara själva omvändelseböckerna. Men detta måste i sin tur påverka de andra litterära storheternas positioner. Underförstått är att det nu måste bli kamp om förstarangsplatsen igen.
Lidforss ﬁnner att Strindberg numera till och med förekommer i Ord och Bild,
alltså nittitalisternas tidskrift, vars septemberhäfte innehåller inte mindre än tolv
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”utmärkta Strindbergs-bilder med förklarande text af Hellen Lindgren”. Av detta
bör de övriga svenska diktarna lära. ”Herr Ola Hansson och fru Laura Marholm,
alltid vakna och intresserade, ha redan dragit sina slutsatser, omvändt sig och blifvit goda katoliker i ett katolskt land.” Men här hemma har skalderna ännu inte
tagit steget, ”de ﬂaxa fortfarande i mystik och nyidealism som ugglor i skorstensrör”. Men varför tveka?
Där går ju t.ex. hr Heidenstam, ett förstklassigt Stockholmsgeni, och blir litterärt
distanserad af nykomlingen Strindberg. Hr Heidenstam har ju dock i sin ungdom
skrifvit hädiska dikter till försynen, han är alltså fullt berättigad till omvändelse.
Hvarför töfva? Skall man göra i patriotism och nationalkänsla måste man stå på
kristlig grund, annars går det inte här i gamla Sverge.

Slående i detta tidiga kåseri är sålunda att Lidforss till synes inte gör skillnad på
Strindberg, Hansson och Heidenstam, de drabbas alla av samma löje – den senare
utan rimligt skäl, för övrigt. I det fortsatta skriftställarskapet, däremot, höjdes de
två förstnämnda ofta till skyarna, och då stundom på den senares bekostnad.
Mot slutet av kåseriet ﬁnner vi ett embryo till den stora kampanjen mot Oscar
Levertins förment ödesdigra dominans inom det litterära fältet. Lidforss ﬁnner att
också denne är
fullt omvändelseberättigad, ty han har i sin ungdom pläderat ifrigt för ateismen och
ännu för ej länge sedan förhärligat Lucretius och Nietzsche. Han har ju, det är sant, i
sin lyrik drifvit åtskillig ﬂirt med jungfru Maria, men för oss nordbor är detta icke
nog. Handen på hjärtat, herr Levertin! Vill ni öfvertyga oss svenskar om att ni är en
svensk skald och inte bara en judisk professor, så omvänd er ordentligt för tusan. Det
tjenar ni mera på än att skrifva Strindbergskritiker à la C.D.W.

Här ﬁnner vi redan kritiken av Levertins Strindbergsbevakning och jämförelsen
med Wirsén, men det som är mest frapperande är naturligtvis det rasistiska utfallet. Människor med fördomar blir ofta snäva i tankegången, och det hände också i
Lidforss fall. För ateisten Lidforss förefaller det egendomligt att också en jude kan
vara ateist. Men ännu egendomligare är det med en judisk ateist som skriver om
jungfru Maria.94
Normalt sett är det sina läsare Lidforss tilltalar i sina texter, men ibland ﬁnner
man ett ”vi” i texten, ett vi som då oftast står för ”vi skåningar” eller ”vi socialdemokrater”. Läsaren ingår då i gemenskapen och en för skribenten och läsaren gemensam motståndare pekas ut, oftast någon ”uppsvensk” skribent eller någon
skåning i det borgerliga lägret. Motståndaren omtalas ändå i tredje person, som
”Hr Heidenstam” eller ”Lunds Dagblads redaktör Emil Ander” osv. Modellen för
samtalet kan sägas vara ”de andra mot oss”. Men i de citerade raderna om Levertin
vänder sig Lidforss plötsligt direkt till Levertin. Här blir samtalsmodellen ”Ni och
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vi andra”. Och det ﬁnns ytterligare en skillnad, för här är det inte arbetarrörelsens
medlemmar som är ”vi”, utan hela svenska folket. Levertin tilltalas alltså direkt
och visas därefter bokstavligen ut ur den svenska folkgemenskapen. Han betraktas
som en främling i sitt eget land, han är ”bara en judisk professor”!
Att Levertin kallades till en personlig professur i litteraturhistoria vid Stockholms högskola gjorde Lidforss uppbragt, eftersom han själv och ﬂera av hans radikala vänner var så motarbetade i sina akademiska karriärer. Troligen såg han Levertins professur som en bekräftelse på dennes anpassning till det borgerliga samhälle, som han själv med åren allt skarpare fördömde. Från att ha haft en bohemisk framtoning under 1880-talet hade Levertin därtill utvecklats till en klädsnobb, som av till Högskolan tillskyndande damer inte endast beundrades för sina
föreläsningar utan också för sina eleganta halsdukar.95

4. Vilhelm Ekelund introduceras och en kritiker föds
Lidforss serie litteraturrecensioner i Arbetet inleddes den 4 april med recensionen
av I skilda färger, den vårkalender där Vilhelm Ekelund gjorde sin debut. Här ﬁnner vi också Lidforss karakteristiska uppskattning av den skånska skolan. Just i
denna artikel får dock de äldre skånska diktarna stå tillbaka för nykomlingen. Lidforss levde alltid i nuet och tycks ofta ha varit beredd att tolka nya tecken till det
bästa. Recensionen börjar som följer:
De skånska diktarna synas i raskare tempo än andra dödliga följa den allmänna lagen
att ”födas, förödas och dö”. A. U. Bååth, hvars sång i förstone lät ”som ur ängars
dimma en vipas vårskri i marskvällens dunkla timma” har redan lämnat det jordiska
och stiger med hvarje år som akademisk lärka allt högre mot stjärnorna. Ola Hansson, som för ett tiotal år sedan i Notturno gaf oss skåningar den känsligaste, intimaste poesi vi äga, är vorden katolik, och hvad värre är, har genom mångårig vistelse i
utlandet blifvit så främmande för sitt eget språk, att hans vers stundom låta som
otympliga öfversättningar från tyskan. Emil Kléen, den rikaste anden av dem alla,
dör vid trettio år, upprifven av sjukdom och nattvaka. Axel Wallengren, som vanligen brukade nämnas i detta sammanhang, har i grunden föga gemensamt med de
föregående: hans styrka låg i en snabb och träﬀsäker uppfattning af kälkborgar-komiken samt i hans fantasirika galghumor. Som lyriker har han knappt åstadkommit
mer än ett tiotal vers, som man minnes, och dessa vers kunde likaväl ha skrifvits i
Sundsvall eller i Berlin; det speciﬁkt skånska, som man trodde sig spåra hos Wallengren, var icke äkta, utan hämtat ur andra hand.96

Man lägger märke till att Lidforss i denna artikel inte polemiserar mot den uppsvenska kritiken. Här är det i stället de äldre skånska diktarna som får utstå tämligen hård kritik. Vid publiceringen av artikeln i bokform, 1904, fann Lidforss anledning att nyansera eller modiﬁera sina omdömen.97 Ändringarna visar att Lid95
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Carl Fehrman, Oscar Levertin, andra upplagan, Stockholm 1964, s. 55.
Arbetet 1900-04-04.
Lidforss publicerade alltså endast valda och bearbetade delar av recensionen i Fragment och
miniatyrer, Stockholm 1904 (s. 224ﬀ). I bokens andra upplaga, Malmö 1912, har hela recensionen tagits in och då direkt från tidningen, så att det blir de ursprungliga formuleringarna som
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forss velat mildra sina hårda ord. Under mellantiden hade också mycket hänt. Ola
Hanssons av Lidforss och Ekelund högt skattade Dikter på vers och prosa hade publicerats 1901, och samma år hade Axel Wallengrens Skrifter kommit ut. I versionen 1904 sägs det nu förmildrande att Hanssons dikt låter som ”öfversättningar
från någon stor tysk skald”, vilket ju inte är så illa egentligen. Nu ifrågasätts inte
alls äktheten i Wallengrens skånskhet. Den märkliga passusen om Sundsvall och
Berlin är struken och den humoristiska prosan uppvärderas när det nu sägs att
”hans icke-humoristiska prosaproduktion är mestadels skäligen matt”. Å andra
sidan tonas Emil Kléens andliga överlägsenhet ned betydligt. Nu anses han endast
ha varit ”till anden kanske den mest utpräglade lyrikern af dem alla”. Den ende
som inte får sitt omdöme korrigerat är A. U. Bååth. För Lidforss var denne död
som diktare, och talet om Bååth som ”akademisk lärka” hade till och med aktualiserats 1903, i samband med att skämtpressen spekulerade kring vem som skulle få
äran att efterträda Carl Snoilsky i Svenska Akademien.98 Viktigt att inse är att Lidforss ursprungliga formuleringar rimligtvis var retoriskt överdrivna och att de
skulle bli fullständigt missvisande ryckta ur sitt sammanhang. Han ville ofta ha
kontrast när han skrev, i detta fall för att framhäva det nya. Följande fann han
dock inte anledning att modiﬁera: ”Bååth – korrumperad akademiker, Ola Hansson – förtyskad katolik, Kléen – död, Wallengren – död, det är kontentan af den
skånska diktarskolans årsberättelse från nittiotalet. Det låter icke uppmuntrande,
men skalder äro en gång för alla oberäkneliga väsen”.
I recensionen av I skilda färger tar Lidforss sig tid med samtliga fyra poeter, men
det är uppenbart att han inte skulle ha gjort detta med samma iver om det inte
varit något alldeles speciellt med en av dem. Man frapperas av den till synes självklara auktoritet som recensionen utstrålar. Mauritz Krook, medarbetare i Lunds
Dagblad, avfärdas tämligen respektlöst, medan Alfred Fjelner och Nils P. Svensson
(Qvidam Qvidamsson) behandlas med något större hänsyn. Det är inte osannolikt, att den senare ”med tiden kan bli en framstående essayist, men det är knappast troligt, att han som skald kommer att vinna annan än akademisk berömmelse”.99 Men allt detta är ändå enbart preludier:
Den fjärde av de fyra kalenderförfattarne, herr Vilhelm Ekelund (Ove), har föga gemensamt med de andra. Han är skald i hvarje tum, och skulle han hålla hvad han lovar, kommer hans namn en gång att få den klang, som är förmenad oss andra dödliga.

Med dessa ord hälsas den diktare vars namn sedan för alltid kommit att förknippas med Lidforss. Ekelunds dikter hör till genren ”naturstämningar från skånska
slättbygden”:
Genren är icke ny, och området kan synas begränsadt; men inom denna sfär rör sig
herr Ekelund med den underbara säkerhet, som utmärker sömngångaren och geniet,
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återges. Det måste ha skett av förbiseende och man ska säkerligen inte läsa in någon bestämd
avsikt, men resultatet blir faktiskt en skenbar återgång till de förklenande omdömena om
Hansson och Wallengren.
Germund Michanek 1986, s. 106ﬀ.
Den fortsatta karakteristiken av Qvidam Qvidamsson har litteraturhistoriskt intresse eftersom
Gustaf Hellström skulle komma att använda den tämligen oförändrad som B.L.:s omdöme
om Stellan Petréus poesi i romanen En mycket ung man (1921).
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och öfver hela hans diktning ligger stilla och klar den borne konstnärens kraftmedvetna ro. Hans produktion är en organisk värld för sig, där hvarje dikt är som en sällsynt ört, framvuxen ur dolda djup efter lagar, som vi icke känna. Man kan minnas
plantor med starkare doft, med fagrare färger, rikare blomning, men man förstår, att
gent emot denna diktning vore kritiska vinkar och vänliga råd något lika meningslöst som att vilja förädla liljekonvaljer med trädgårdssax.100

Lidforss bemöter nu i förväg tänkta invändningar. Hans uppfattning kan kanske
”synas öfverspänd, och en och annan litteraturvän kommer kanske härvid att erinra om de anknytningspunkter, som kunna påvisas mellan herr Ekelund och
hans föregångare i skånsk diktning, Ola Hansson och Emil Kléen.” I så fall kunde
man erinra om att sådan påverkan är vanlig i världslitteraturen, menar Lidforss.
”Men allt detta är onödigt. Den som har sinne för det individuella i konsten, märker ögonblickligen att släktskapen mellan Kléen och Ekelund är skäligen illusorisk” (s. 226). Ekelunds dikt saknar exempelvis det ”fosforskimmer av feberhet
sensualism” som fanns hos Kléen från första stund. Lidforss vill ändå inte släppa
jämförelsen utan citerar ett par textställen där man till och med ﬁnner överensstämmelser i ord. Därpå följer den dräpande kommentaren: ”Likheten är ju påtaglig och kommer utan tvifvel att med sakkunskap påpekas af våra litterära gonokokker” (s. 227). Vilka dessa litterära gonorrébakterier tänks vara framgår inte,
men uttrycket kunde kanske tolkas som snävt syftande på litteraturhistorikerna –
Lidforss betraktade ogärna litteraturhistoria som vetenskap. Men troligtvis syftar
det på samtliga agerande inom det litterära fältet, varför man i förstone kunde tro
att Lidforss för sin del inte alls vill räkna sig dit. Men då han själv är den förste att
påpeka samstämmigheten mellan Kléen och Ekelund tycks hela demonstrationen
i stället gå ut på att visa att han, Bengt Lidforss, mycket väl kan göra de jämförelser
som de andra eventuellt kan göra, men att han för sin del inte fäster något avseende vid sådana ytliga likheter, eftersom olikheterna är ännu påtagligare. Sedan tonar han ned polemiken och blir själv lyrisk:
Det hvilar, som man ser, öfver den Oveska diktningen ett märkligt drag af behärskning och harmoni; man tycker sig stå inför ett temperament, för hvilket det fullgångna vårlifvet är för bullersamt och högsommarens frodiga färgprakt för massiv, men
som med sin rika känslighet lefver med i förvårens spröda skiftningar och höstens
genomskinligt själfulla klarhet. Och denna förﬁnade känslighet är icke en drifhusblomma på degenerationens grund, utan framstår som produkten af en rent organisk utveckling. Man märker detta redan på språket, som med all sin rika och diskreta nyansering icke ett ögonblick tenderar åt det monströsa eller sjukliga. (s. 228)

Till denne unge poet står nu den sydsvenska diktningens hopp, och recensionen
avslutas med följande framsynta ord:
Den skald, vi härmed antydningsvis velat presentera, är i detta ögonblick nitton år.
Han har sålunda lifvet för sig, och huru lifvet kommer att fara fram med honom och
hans diktning vet ingen. Skall han bli den skald, vi skåningar redan ett par gånger
trodde oss äga, men som alltid snappades ifrån oss, när vi minst anade det? Låt oss
100
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Bengt Lidforss, Fragment och miniatyrer, Stockholm 1904, s. 225.

hoppas! Hoppet kostar intet, men det roar människan och lär ju äfven förädla
henne.

Lidforss använde hela sin auktoritet för att skapa en position för poeten Vilhelm
Ekelund. Detta var kanske gott och väl, men problemet var att denna auktoritet
ännu inte var särskilt stor utanför de radikalas krets. Den som verkligen hade auktoritet i den svenska allmänhetens ögon och som därmed kunde fastställa att Vilhelm
Ekelund var en lyriker att räkna med, det var Oscar Levertin. I ett efterhandsperspektiv och med facit i hand kunde man beundra Lidforss litterära spårsinne, och
på så vis kom Levertins erkännande av Ekelund att samtidigt innebära ett indirekt
erkännande av Lidforss. På Arbetets redaktion stod detta klart ganska tidigt, men
det var först i och med publiceringen av Lidforss inkännande och framsynta Ekelundartiklar i den uppskattade boken Fragment och miniatyrer, 1904, som den bildade allmänheten – och inte minst de övriga agerande på det litterära fältet – ﬁck upp
ögonen för Lidforss kapacitet som kritiker. Naturligtvis påverkades också de unga
intellektuella inom arbetarrörelsen. Fredrik Ström, exempelvis, skrev en starkt beundrande recension av Fragment och miniatyrer i Social-Demokraten. Vid den tiden
stod Ekelunds namn högt i kurs bland ett fåtal införstådda beundrare, men försäljningssiﬀrorna var dåliga. Ekelunds samlingar gavs ännu ut på Bonniers och han
hade fått förlagets författarstipendium redan första året det delades ut.
Enligt hittillsvarande uppfattning skulle det dröja två och ett halvt år, till recensionen av Melodier i skymning i oktober 1902, innan Lidforss åter skrev en recension
av Vilhelm Ekelunds diktning. Men det ﬁnns i Arbetet ytterligare en artikel som
bör tillskrivas Bengt Lidforss. Det är den relativt korta anmälan av Vårbris, som
publicerades i Arbetet den 8 maj 1900. Detta var Ekelunds första egna diktsamling,
bland annat innefattande de dikter som förekom redan i kalendern I skilda färger.
Under den korta tid som förﬂutit sedan Lidforss recenserade denna hade Lidforss
och Ekelund redan hunnit bli nära vänner. Tillsammans företog de exkursioner,
inte minst den kända fotvandringen från Simrishamn till Stenshuvud, vilka skulle
komma att inspirera diktaren till ett ﬂertal av dikterna i den nästföljande samlingen, Syner (1901).101 Att Lidforss under sådana omständigheter avstod från att recensera den senare samlingen har man lätt att förstå, men denna personliga koppling till dikternas tillkomst var ju inte för handen när Vårbris kom ut, våren 1900,
varför Lidforss förmenta tystnad borde ha verkat mer förvånande. I själva verket
var han alltså inte tyst, även om det är tydligt att den personliga relationen redan
gjort situationen känslig. Recensionen undertecknades nämligen inte med den
vanliga signaturen utan med den ärkeskånska, sedan aldrig återkommande, signaturen ”Truls Skåneson”.102 Lidforss tog inte med denna recension i Fragment och
miniatyrer, och det är väl därför den inte tidigare uppmärksammats. Kanske ansåg
han den alltför kort och obetydlig jämfört med de övriga.
Den korta recensionen bär rubriken ”Vårbris. En skånsk diktsamling”, och här
återﬁnner man tankegångar från den tidigare recensionen men också tankar som
är nya men som skulle återkomma senare hos Lidforss. Ledmotivet är det skånska.
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Upplysande härvidlag är de dateringar som Ekelund införde i det exemplar av Syner som han
förärade Lidforss. Se Algot Werin, Vilhelm Ekelund 1880–1908, Lund 1960, s. 418, not 83.
Man kan erinra sig att Truls är hjältens förnamn i Ola Hanssons roman Resan hem.
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Efter att ha påmint om vårkalendern I skilda färger konstateras ”med glädje, att de
anslag till skånsk lyrik vi i den nämnda publikationen påträﬀat, här ytterligare och
fullödigare klinga igen”. Det sägs auktoritativt att sedan Ola Hanssons Notturno
”ingen med ﬁnare förståelse tolkat vårt skånska landskaps egendomligheter”. För
att illustrera detta citeras ett par strofer ur ”Vår vid Skånes kust”. Typiskt för Lidforss skriv- och tänkesätt är ett stycke som detta, där den förra recensionens tal om
”höstens genomskinligt själfulla klarhet” försiktigt varieras:
Betecknande för herr Ekelunds lyrik är den förkärlek han lägger i dagen för den tidiga vårens och höstens klara genomskinlighet och dess stämning af bidan och ro. Det
är något af denna viddernas ro och mystik öfver hela hans diktning, en ro, som verkar välgörande och ger en aning om hans skaldenaturs djup och rikedom.

Men också som skildrare av ”skånskt folklif och folknaturel” står Ekelunds poesi
”på höjden med hvad som i denna genre producerats af hans föregångare, här närmast A. U. Bååth”. Nu citeras dikten ”Skördefest”, bland annat en strof som citerades redan i artikeln om I skilda färger, och det är inte utan att man anar en strävan att framställa Ekelund som folklig och lättillgänglig. ”Man formligen hör genom stroferna trampet och klappret af de dansandes steg”, sägs det:
Det hvirﬂar rundt i hets och ﬂäng,
i vilda språng, i bukt och sväng
med stim af skratt och rop.
Och ﬂickorna ha stass och band,
men pojkarne fått tår på tand
och tralla allihop.
Det går i svaj likt säf i vind
och takets bjälkar runga,
det ﬂammar hett i blick och kind
och fasta barmar gunga.

I Vårbris ﬁnns några prosalyriska texter, och Lidforss reaktion inför dessa är anmärkningsvärd. Här bör man för övrigt notera att recensenten för ett ögonblick röjer sitt personliga engagemang genom att glömma att använda sitt formella ”herr”:
En sida som är värd att beaktas i Vilh. Ekelunds produktion är hans små stämningsstycken på prosa, bland hvilka vi särskildt nämna den lilla skissen ”Armod”. Det skulle förvåna oss om ej författaren i en framtid som novellist och berättare kommer att
göra fullt ut så goda saker som han visat sig mäktig på den bundna formens område.

Att den socialt engagerade prosadikten ”Armod” särskilt framhålls är onekligen
intressant. I recensionens avslutning dyker ett annat viktigt Lidforss-tema upp,
här möjligen för allra första gången, nämligen uppsvenskarnas vanligtvis bristande förståelse och sydsvenskarnas särskilda ansvar för den skånska konsten:
Vi sydsvenskar ha så mycket starkare skäl att ta vara på våra diktare som uppsvenskarne i allmänhet visa en sorglig brist på förståelse af såväl skånsk natur som
diktning, något som just i dessa dagar fått ett eklatant bevis i Ola Hanssons helt visst
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af starka skäl dikterade anhållan att bli löst från svenskt medborgarskap. För oss skåningar innebär detta ett gif akt för framtiden att icke visa oss ljumma, när det gäller
att i handling understödja våra egna söners konstnärliga produktion.
Och vill publiken uppmuntra en skald, som ger ut en vacker diktbok, så ges det
tydligen endast en utväg: att köpa boken.

Här betonas alltså den skånska publikens ansvar att stödja den skånska konsten.
Men kritikerna har också ett ansvar, och här har Lidforss som bekant en tendens
att skylla den skånska konstens alltför klena framgångar på den uppsvenska kritikens ljumhet eller, som han gärna vill ha det, dess dumhet.

5. Firma Ekelund & Lidforss
Lidforss introducerade Vilhelm Ekelund på Arbetets redaktion och från mitten av
maj ﬁnner man då och då en text signerad Vilhelm Ekelund eller V.E. i tidningens
spalter. ”Att V.E. är Vilhelm Ekelund kan inte betvivlas. Men stilen och andan i
dessa artiklar, särskilt den försmädliga ’Skalder i Svenska akademien’, är snarast
Bengt Lidforss’”, skriver Algot Werin i sin Ekelund-monograﬁ. Han påpekar dessutom att artiklarna ”visar en orientering i dansk samtidslitteratur som man har litet
svårt att tro den unge Ekelund om”.103 Werin skriver försiktigtvis att det kan tänkas
att dessa artiklar ”är resultatet av ett samarbete mellan Ekelund och Lidforss. Ett
samarbete som gick ut på den yngres journalistiska fostran – väl också på förstärkande av den gemensamma kassan.”104 Beyer ger en tänkvärd bild av det fruktbara
samarbetet när han skriver att man ”får intrycket, att mästaren och hans lärling arbetat i samma verkstad”.105 Något liknande skedde faktiskt i ytterligare ett par fall.
Kampdiktaren Leon Larsson recenserades entusiastiskt av Lidforss 1906 och
1908. Under 1907 introducerades skalden av Lidforss på Arbetets redaktion. Man
placerade dikter på ledarplats men publicerade också recensioner och någon artikel av hans hand.106 En mera känd skribent som samarbetat med Lidforss på likartat sätt är den unge Fredrik Böök. Denne berättar i sin minnesbok Rannsakan hur
han som ung ”radikal och oppositionell” smittades av Lidforss polemiska humör:
”Lidforss stack i handen på mig en nyligen utkommen bok av en kyrkoherde, som
han kanske hade en gås oplockad med, och han uppmanade mig att skriva en tidningsartikel om den. Jag gjorde det också.”107 Böök arbetade förmodligen självständigt med artikeln, men avgörande i sammanhanget är naturligtvis att det var
Lidforss som stack till honom boken, vartill kommer att han mycket väl förstod
vad som väntades av honom. På liknande sätt kan det ha fungerat mellan Lidforss
och Ekelund under denna första tid.
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Werin 1960, s. 68. De aktuella artiklarna har sedermera publicerats i Vilhelm Ekelund, Den
ensammes stämningar. Artiklar och dikter 1898–1910, Lund 1984.
Werin 1960, s. 69.
Beyer 1968, s. 188.
Bidrag i Arbetet av Leon Larsson hösten 1907: Dikter 31/8 (lpl), 11/10(lpl), 3/12, 18/12 (lpl).
Recensioner 17/8, 18/10, 1/11. En artikel den 12/10.
Fredrik Böök, Rannsakan, Stockholm 1953, s. 129f. Artikeln i fråga publicerades i Nyaste Kristianstadsbladet 1901-02-13 och ﬁnns avtryckt i Hans Holmberg, Fredrik Böök och Kristianstad,
Kristianstad 1983, s. 55f.
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Man har naturligtvis anledning att vara försiktig med att använda artiklar signerade ”V.E.” som underlag för en framställning om Bengt Lidforss. Samtidigt
skulle det vara orimligt att inte kommentera dem. De fyra första styckena i artikeln om Karl-Erik Forsslunds Storgården. En bok om ett hem (1900-05-14) påminner om Lidforss både vad gäller värderingar och stil, och det förefaller rimligast att
tolka detta som inﬂytande från honom. Så visar artikeln inte endast god förtrogenhet med den tidigare produktionen, utan av formuleringarna att döma har
den ursprunglige meddelaren dessutom läst Forsslunds debutbok redan då den
kom ut, vilket verkar mindre sannolikt att Ekelund gjort. Förklaringen kan vara
att de två kumpanerna diskuterat igenom författarskapet tillsammans, med resultat att Ekelund gjort Lidforss läserfarenheter till sina.
Medan Ekelund skrev sitt, prövade Lidforss sina egna vingar – inte minst anar
man en strävan att utröna var gränserna gick i Arbetet. Vad var möjligt att skriva,
vad kunde man få in i denna respektlösa arbetartidning? Tre dagar efter signaturen
V.E.:s artikel om Forsslunds Storgården ﬁnner vi i Arbetet litteraturartikeln ”Dikter av Lennart Hennings” (1900-05-17), där Lidforss möjligen slår personligt rekord i smaklöshet. Om han hade signerat artikeln ”Georg Jonathan” och låtit den
passera som kåseri hade man haft något lättare att smälta den, men av någon anledning valde han denna gång sin vanligtvis mer seriösa signatur ”B.L.” I vilket fall
som helst förklaras artikeln nog bäst som resultat av vårlig skrivglädje i ﬁrma Ekelund & Lidforss.108
Det är knappast en tillfällighet att det ﬁnns ett tematiskt samband mellan de
två artiklarna. Hjälten i Forsslunds roman tillbringar sin studietid i Uppsala, men
enligt referatet blir han besviken: ”Han har drömt sig de unge med öppna själar
och spänstig gång, och han mötes af grunda och närsynta ögon, där misstänksamheten och afunden stå på lur.” I Lidforss artikel är det just en representant för det
unga Uppsala, pseudonymen Lennart Hennings (Ruben G:son Berg), som hamnar i blickpunkten. Den kåserande litteraturartikeln börjar med en verbal motsvarighet till skämttidningarnas karikatyrer:
Det är vår, isarne ha brustit, och för fulla segel styra diktarne ut till hafs. Fint skurna
snipor, luftiga skonare och stolta galeaser glida för förliga vindar bort mot horisonten, ut mot Ryktets och Odödlighetens fjärrblå öar. Och ut från stranden sticker äfven en roddbåt, tung och paddlande och upp till relingen lastad med hvarjehanda
gods: erotik, Upsalaﬁlosoﬁ, linddoft, rimnöd, tvifvel, trots, Weltschmerz o.s.v. Det är
ett helt litterärt pantlånekontor, som styr ut till hafs, och fastän skalden-roddaren,
herr Lennart Hennings, omsorgsfullt parfymerat bagaget med äkta Levertinpatchouli, spårar man dock genom hela poesin den pikanta doften av brukade manskläder.
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Valet av signaturer är vacklande hos bägge. Signaturen ”Truls Skåneson” förekom som nämnts
under artikeln om Ekelunds diktsamling Vårbris (8/5). Ett kåseri om lundakarnevalen (25/6) är
undertecknat ”Georg Jonathan”. Annars använder Lidforss signaturen ”B.L.”, utom i ett fall då
han uppträder som naturvetenskaplig auktoritet och väljer att underteckna ”Bengt Lidforss”. Å
andra sidan ﬁnner vi, förutom fem artiklar signerade ”V.E” (14/5, 2/6, 13/6, 21/7 samt 27/7), två
texter signerade ”Vilhelm Ekelund”. Av dessa är den ena en prosaskiss (”Skånsk östkust” 28/5),
som med annan titel (”Ett landskap”) införlivades i diktsamlingen Syner (se Werin s. 68), och
den andra en recension av en dansk bok (1/8). Den synnerligen försmädliga artikeln ”Kristi
fullhet” (28/6), där biskop Billing förhånas, är försiktigtvis osignerad.
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Ty det ﬁnns i hela den Henningsska diktsamlingen, som dock lär vara representativ för det unga Upsala, icke en tanke, icke en syn, icke ett intryck, som ej hundratals
gånger förut satts på prent, det ﬁnns knappast en bild, som är författarens egen. Det
högsta han når, är att som i dikterna Linddoft, Fyrväppling, En vinterdikt, Ålderdom o.s.v. hos läsaren frammana bilden af herr Levertins trånsjukt blaserade judefysionomi. Men medan herr Levertin äfven i sina svagaste dikter bevarar den judiske
gentlemannens intelligens, låter herr Hennings sitt hjärteblod, ”det strömmande
friska”, sprudla fram i ett lyriskt sammelsurium som detta:
Känn lindarnes doft. På din kind och din panna
nu månskenet fäster sitt frostiga smink,
men skuggorna mörkt öfver ögonen stanna.
Af ditt minspel jag fångar en glimt, en blink.
Känn lindarnes doft!
På knä vid din toft
i varsel och ängslan jag drömmer dig död.
Men med kinden i brand
från skuggornas land
jag förnimmer din kärlek i linddoftens glöd.109

Den studentikosa avrättningen av diktsamlingen är ännu längre men avslutas på
följande uppseendeväckande, men för skribenten mindre hedrande sätt. Emil
Sommarin har i sin minnesbok upplyst eftervärlden om att den tvåkrona som
nämns var det pris som Lunds lättfotade damer begärde för sin ynnest:
Två kronor har denna lyrik kostat oss. Vi äro icke giriga, och vår privatförmögenhet
är obegränsad, men ändå, det är med ett visst vemod vi tänka på denna tvåkrona,
som skulle råka ut på litterära afvägar i stället för att i vårens tid få uppfylla sin naturliga bestämmelse. (Lk, s. 30)

Sommarin var en av de få inom arbetarrörelsen som verkligen engagerade sig i
prostitutionsfrågan. I boken Studenter och arbetare från 1947 är han fortfarande
upprörd över hur föga man beaktade allvaret i denna fråga: ”I arbetarpressen berördes den oftast lättsinnigt och ej sällan med slippriga historier eller mer eller
mindre tvetydiga kvickheter.”110 Sommarin var starkt påverkad av det reforminriktade brittiska Fabian Society och hade förhoppningar om att man skulle kunna
lagstifta bort prostitutionen. Lidforss ansåg att detta inte vore möjligt i dåtidens
kapitalistiska samhälle, och detta gjorde Sommarin upprörd. I boken anför han
Lidforss cyniska skämt som ett exempel på arbetarrörelsens likgiltighet i just denna fråga, men när Nils Beyer kommentar tvåkronan blir han kategoriskt och påstår att uttalandet skulle vara ”betecknande för Bengt Lidforss’ sociala likgiltighet
109
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Recensionen trycktes om i Litteraturkritik 1916, och citatet ﬁnns på s. 27f. I fortsättningen av
avhandlingen ges hänvisningar till denna bok inom parentes direkt i texten (i detta fall Lk, s.
27f ). Citaten återger ändå artiklarnas originaltext ur Arbetet, vilket bland annat innebär att
den gamla stavningen används i förekommande fall. Arbetet gick över till den nya stavningen
i månadsskiftet maj-juni 1906.
Emil Sommarin, Studenter och arbetare. Minnen av skånsk arbetarrörelse och lundensisk radikalism, Lund 1947, s. 66.
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vid denna tid”.111 För detta påstående ﬁnns alls ingen täckning, men eftersom han
inte nämner sin källa har läsaren ingen möjlighet att kontrollera bakgrunden.
Utan att vilja försvara Lidforss in absurdum vill jag påpeka att hela denna recension uppenbarligen var tänkt som ett skämt och att Lidforss redan från början föll
in i sin cyniska kåseristil. Att rent generellt tolka uttalandet som ”social likgiltighet” blir därför missvisande. Dåligt omdöme är rätta beteckningen.
Det är sannolikt att signaturen Lennart Hennings uppmärksammades på lundensarnas artiklar. Han bestod nämligen vårkalendern I skilda färger och Ekelunds Vårbris en ganska snål dubbelrecension i augusti samma år.112 ”Äfven med
fara att varda beskyld för partiskhet mot det unga diktande Lund kan jag ej ﬁnna
dess ofvanstående produkter inge några egentliga förhoppningar”, inleder han sin
genomgång av studentkalendern. Bäst ﬁnner han en av Alfred Fjelners dikter
vara. Om Vilhelm Ekelund ﬁnns också visst hopp, noterar han. Visserligen är
skaldens ”skånska bilder något tröttande och epitet och liknelser sökta och icke
funna”, men ”det ﬁnns i alla fall iakttagelser och sympati”. Ekelund behandlas
alltså ytterst snålt, och det kan knappast vara en tillfällighet att Hennings plötsligt
påminner sina läsare om att Karl-Erik Forsslund debuterade i en uppsaliensisk
studentkalender. Året var 1892, men den kalendern är fortfarande mycket bättre,
påstår recensenten, och detta trots att det redan är så pass länge sedan den publicerades. Ekelunds samling Vårbris avfärdas på några tämligen intetsägande rader,
varefter Hennings roar sina läsare med ett referat av en liten skrift, som sägs komma från Ystad och innehålla ”ett inte alldeles oberättigadt skämt med den skånska
diktningens ord. Ola Hansson nämnes som den egentlige upptäckaren, Emil
Kléen som den andre i ordningen af ord-uppﬁnnarna, medan nuets unga skalder
sägas lefva på efterskörd.” Att konkurrensen mellan Lund och Uppsala var levande
är alltså tydligt, men samtidigt får man konstatera att recensenten i Upsala Nya
Tidning använde ett värdigare språk än kollegerna i Arbetet hade använt.
Något som möjligen inte uppmärksammats tidigare är att Ekelunds Vårbris
hade fått relativt välvillig kritik av Wirsén i mitten av maj.113 Ändå tog sig både
Ekelund och Lidforss anledning att angripa Svenska Akademien. Man ﬁnner signaturen ”V.E.” under artikeln ”Skalder i Svenska akademien” (1900-06-13), vilken
skrevs med anledning av att biskop Billing hade valts in i denna församling. Texten handlar emellertid om ett par andra ledamöter av Akademien. Om tonen i
denna artikel kan följande avsnitt vittna:
Detta är äkta svensk, inhemsk poesi, ärlig och ﬂärdfri samt genomandad af en gudsfruktan, till hvars pris man icke ﬁnner bättre ord än detta att den är svensk, ursvensk.
Naturen, gud och kärleken (den etiska): detta är ämnena för herr Rudins sångmö.
Hans vers når en ledighet och en charme, om hvilka det är svårt nog att gifva en fullt
nog exakt föreställning.
111
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Beyer 1968, s. 190.
Lennart Hennings, ”I skilda färger [– – –].Vårbris [– – –], Upsala Nya Tidning 1900-08-11.
Wirsén recenserade Lennart Hennings Dikter och Ekelunds Vårbris i en artikel i Post- och Inrikes Tidningar 1900-05-19. Algot Werin tycks inte ha uppmärksammat denna recension, men
han noterar senare att Wirsén bedömde både Melodier i skymning och Elegier sympatiskt men
också lite tveksamt. Ekelund ﬁck Akademiens stipendium på 600 kronor år 1903. I ett brev
till Ekelund angående ”den ständiges” recension av Elegier ﬁnner Lidforss att Wirsén är ”en
rätt komisk djäfvel! […] grundtonen i den ständiges litania är dock beundran och pietet”. Se
Werin 1960, s. 71f samt not till sidan 71.
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Sannolikt har vi här att göra med parodi på svensk litteraturkritik anno
1900. Samma sak gäller följande avsnitt:
Hvad som ger herr Ehrenheims vers
dess förnämsta tjusning är en viss
egen gratie, hvilken är som gjuten in
i strofen och hvars väsen äfven skickligare pännor än vår anspråkslösa
förgäfves mödat sig med att söka ge
ett fullt adekvat uttryck åt. Det är ett
visst sväfvande ogripbart något, en
viss doftﬁn, trånadsdjup mystik öfver hans poesier, något till hälften
sorgset aningsfullt och till hälften
ljust lyckofullt.

Invalet i Akademien är också bakgrunden till ”Kristi fullhet”, en osigLidforss talar i Stockholms Folkets hus i
nerad vidräkning med det skånska
december
1904. Enligt bildtexten är han
prästerskapet och dess biskop. Den”ytterligt förskönad” på bilden, som tecknats
na artikel räknas sedan länge till Lidav signaturen Th.J (Thorolf Jansson) i det
forss satiriska pärlor, och att det är
socialdemokratiska skämtbladet Karbasen
han som har skrivit den behöver man
1904-12-24. I detta tal förlöjligade Lidforss
heller inte betvivla.114 Skribenten har
biskop Billing, bland annat genom att citera
tittat in till det nyligen timade skåndennes utläggning om att Kristus är full av
ska prästmötet och ﬁnner att det
nåd. Detta skulle komma att kosta honom
bland de skånska prästerna ﬁnns ”en
docenturen.
bestämd, om ock fåtalig intelligensaristokrati”. Dessa tycks betraktas
som en sorts prästerlig ”vänster” – intelligens och radikalism tenderar att sammanfalla i Lidforss värld. Det motsatta gäller också. Här tar Lidforss också tillfället i akt
att aktualisera den pågående debatten kring medfödda och förvärvade egenskaper
– formas människan av arv eller miljö? Bägge möjligheterna hålls öppna:
Den motsatta polen, eller om man så vill, den yttersta högern bland stiftets prästerskap representeras i eminent grad af professorerna Holmström och Bring. Betecknande för båda är deras oerhörda dumhet, men deras väsens skiljaktighet ligger däri,
att hr Brings dumhet är förvärfvad, hr Holmströms däremot medfödd.

Läsaren serveras därefter en längre utredning kring de bägge professorernas dumhet, vars sakinnehåll är att Holmström på prästmötet föreslagit att man skulle begränsa möjligheten att åka järnväg på söndagarna, så att folk i stället kunde bevista
högmässan. Brings dumhet sades bevisad i och med att denne på samma möte
114

Arbetet 1900-06-28. Artikeln medtogs i den postumt utgivna tredje volymen i serien Socialistisk journalistik III: Från universitetslivet och lärdomsstaden, 92ﬀ.

105

vittnat om änglarnas ingripande i hans privata liv. Men därefter kommer kåseriets
huvudpoäng. Skribenten kastar sig med äkta skadeglädje över en av hovpredikanten och nyinvalde akademiledamoten biskop Billings predikningar, nämligen den
som handlar om att Kristus är full av nåd. Därvid ges bland annat följande kostliga citat:
”När Kristus är full af nåd, så att i honom icke är någon brist på nåd, hvilken skulle
medföra, att någon människa i något läge skulle behöfva någon nåd, hvilken ej funnes hos Kristus, utan i honom är nådens fullhet, så är det visst, att aldrig i mänsklighetens historia någon punkt kan komma att ﬁnnas, där ej i Frälsaren den nåd ﬁnnes
som människan i det läget behöfver.”

Fler roande citat serveras i artikeln, men här ska bara återges de förolämpande
kommentarer som åtföljer dem:
Är det en afsigkommen kolportör, som producerat detta otympliga svammel? Nej,
det är en af de aderton i Svenska akademien, Lunds universitets prokansler, herr biskop Billing. [– – –]
Man behöfver egentligen icke höra mera, för att kunna bilda sig ett omdöme om intelligensen hos den man, som endast har sitt ekonomiska sinne att tacka för att han
ej blir svenska kyrkans öfverhufvud.

Lidforss är här infamt elak och respektlös, och man frågar sig onekligen om han
inte insåg att den typen av skriverier i längden måste slå tillbaka på honom själv.
De avhånade professorerna Bring och Holmström satt ju i det konsistorium som
hade att bevilja förlängning av hans docentstipendium, och biskopen hade stort
inﬂytande över universitetet i egenskap av dess prokansler. Ser man artiklarna som
mer eller mindre medvetna insatser i det spel som går ut på att skapa positioner
inom ett fält blir saken mer begriplig, men i rättvisans namn bör tilläggas att Billing inom konservativa kretsar var ansedd som en mycket duglig kraft. Han var en
av de ledande i riksdagens första kammare och hade personliga relationer till statsministern och regeringen. Han var således en man med avsevärt inﬂytande, vilket
Lidforss så småningom skulle få känna in på bara skinnet. Emellertid ville Lidforss ha debatt i viktiga kultur- och samhällsfrågor. Han ifrågasatte det etablerade,
och han ville ha en ny sakernas ordning. Han hade kommit att höra till dem som
starkast hävdade den enskilde universitetslärarens åsikts- och yttrandefrihet och
han kämpade ivrigt för universitetets frigörelse från kyrkans förmynderi.115 Religionens inﬂytande över det vetenskapliga tänkandet var fortfarande alldeles för
stort, enligt Lidforss förmenande, och hans provokativa insatser är i hög grad ämnade att tvinga fram sådana missförhållanden i ljuset.
Sammanfattningsvis kan sägas att Lidforss introducerade Ekelund som medarbetare i Arbetet och att de aktuella artiklarna har tillkommit under en intensiv period av produktiv samvaro. De har sannolikt skrivit de olika artiklarna var och en
för sig, men samtidigt har de påverkat varandra – ibland under uppsluppen skämtan över konkurrenter inom fältet, ibland under seriösa diskussioner. Inte minst
115

Se Göran Blomqvist, Elfenbenstorn eller statsskepp? Stat, universitet och akademisk frihet i vardag och vision från Agardh till Schück, diss., Lund 1992, s. 303ﬀ.
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har Lidforss kunnat tipsa om vidare läsning. Man får uppfatta artiklarna som insatser i spelet. Syftet – förutom det vällovliga intresset att stärka den gemensamma
kassan – var att etablera de bägge skribenterna på tidningen Arbetet och hos dess
läsekrets, men det handlade också i hög grad om att göra markeringar gentemot
ett antal personer eller företeelser. Det fanns alltså allvar bakom insatserna, trots
allt, och samtidigt var Ekelund sysselsatt med att skriva dikter till sin kommande
samling.
Skribenternas intagna positioner kan knappast karakteriseras som socialistiska,
snarare radikala eller rentav rabulistiska. Men artiklarna hade ändå en prestigehöjande eﬀekt, såväl för tidningen som för skribenterna. Det avgörande i det sammanhanget var förmodligen att docenten Bengt Lidforss och den lovande skalden
Vilhelm Ekelund valde att skriva i Arbetet. Vad de skrev hade då underordnad betydelse, så länge det var intressant eller roande. I gengäld skapade tidningen en
socialistisk nimbus kring dessa författare, trots artiklarnas ideologiskt diﬀusa
innehåll.
Det är lätt att ifrågasätta dessa insatsers värde. Normalt sett borde det ha höjt
tidningens status på det kulturella fältet att en docent och en ung lovande poet
valde att medverka. Dock bör vissa av artiklarna ha varit olämpliga som insatser i
kampen på fältet. Att jämföra en dålig ﬂicka från Lund med en förment dålig diktsamling från Uppsala och dessutom antyda att man föredrar den förra, kan inte
bidraga till att öka det symboliska kapitalet. I stället kunde det tyda på att Lidforss
inte förmådde urskilja de riktiga frågeställningarna, att han inte hörde hemma i
fältet över huvud taget. Men allt var inte fel. Angrepp på Svenska Akademien hörde till den radikala traditionen, och just åren efter sekelskiftet skulle denna institution få utstå mycken smälek i samband med valen av Nobelpristagare i litteratur. Men en av de skarpaste kritikerna av Akademien var Svenska Dagbladets Oscar
Levertin, och när Lidforss angriper denne, den främste radikale kritikern i den
främsta radikala tidningen, så måste detta uppfattas som mycket uppseendeväckande. Att angripa kulturradikalerna från vänster ansågs nog på många håll vara att
föra in politiken på ett fält, där den inte alls hörde hemma.116 Det bör dessutom ha
uppfattas som taktiskt felaktigt, eftersom den gemensamma konservativa ﬁenden
stärktes om den radikala fronten splittrades. Dessa skriverier bör därför ha vållat
avsevärd irritation.
Lidforss kunde tyckas bryta mot fältets regler, och på sätt och vis befann han sig
ännu utanför. Den position han aspirerade på existerade ännu inte, och de etablerade vägrade honom inträdesbiljett genom att ignorera det han skrev. I själva verket var tidningen Arbetet ännu i mångas ögon endast ett obskyrt litet socialistblad,
och om inte annat kunde motståndarna hävda att de obildade arbetarna ändå inte
förstod vad artiklarna handlade om. Men saken är mer komplicerad än så, för Arbetet och Bengt Lidforss var i full färd med att omdeﬁniera hela det publicistiska
fältet. En arbetartidning måste också kunna vara något att räkna med i debatten,
menar de. Så långt kan man förstå strategin att skriva provocerande, men återigen
måste man fråga sig om antisemitism och glåpord mot biskopar och andra ansedda män verkligen kunde bidraga till en statushöjning i den bildade allmänhetens
ögon. Det är knappast troligt. Däremot höjdes Lidforss och Ekelunds status inom
116
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den sydsvenska arbetarrörelsen, vilket innebär att Lidforss stärkte sin redan tidigare etablerade position inom arbetarrörelsens delfält. Dessutom var artiklarna populära bland akademiker i Lund.
Samtidigt får noteras att dessa hårda omdömen inte gäller alla artiklar ens under denna period. Recensionerna av En vårkalender och Vårbris, exempelvis, har
helt seriös karaktär och detsamma kan sägas om en artikel daterad 30 juni 1900,
nämligen recensionen av Gustaf Björklunds Om döden och uppståndelsen från celllärans synpunkt.117 Detta är tungt vägande insatser i spelet. Beyer menar visserligen med viss rätt att angreppet på Björklund i första hand återigen gällde ”Levertin, som råkat begå blundern att berömma boken”, men ser man närmare efter
ﬁnner man att det inte bara är ”professorn vid Stockholms högskola herr Oscar
Levertin” som kommer i skottgluggen, utan också andra, som exempelvis ”professorn vid Göteborgs högskola O. E. Lindberg” och kyrkoherden S. A. Fries.118 Och
det är inte bara personerna och deras positioner Lidforss vill åt, utan också de publicerande bladen: ”den liberala Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning”, ”den af
Letterstedtska föreningen utgifvna och af professor Montelius redigerade Nordisk
Tidskrift” och slutligen Oscar Levertins Svenska Dagbladet, ”kulturbladet par préférence”. Utförligheten i dessa presentationer visar att det är viktiga positioner på
det publicistiska fältet som Lidforss vill komma åt. Se vilken struntbok dessa förmenta auktoriteter har mage att berömma i dessa ledande publikationer. De förstår ingenting av det de läst, men de besitter ändå aktade positioner!
Vad Björklund försöker göra i den recenserade boken är att jämka ihop den
moderna vetenskapen med kristendomen, för att därmed kunna ge ”en universel
och fullständigt tillfredsställande världsförklaring”, citerar Lidforss, som ﬁnner hela
projektet befängt. Björklund tycks inte ha den blekaste aning om den moderna
vetenskapens resultat, ﬁnner Lidforss. Han saknar de nödvändiga förkunskaperna, exempelvis vittnar vissa av hans yttranden ”om en så grof okunnighet i kemi,
att han i detta ämne utan förbarmande skulle kuggas i studentexamen”. Det är
inte enbart Gustav Björklund som avfärdas med dessa utfall. Viktiga aktörer inom
det kulturella fältet drabbas också, eftersom de inte har tillräckliga kunskaper i
naturvetenskap för att kunna genomskåda bokens ytlighet. Wirsén hörde till beundrarna av Björklunds bok, och han utverkade till och med ett understöd till
honom från Akademien.119 Lidforss var emellertid skoningslös: ”Det skulle ej ha
fallit oss in att så pass utförligt uppehålla oss vid detta arbete, som bitvis gör intryck af att härröra från en sinnesrubbad person, om det ej af den svenska kritiken
redan ﬁrats som ett kulturelt evenemang.” För den som syftade till att skapa sig en
position inom det publicistiska fältet gällde det som synes att undergräva andras
auktoritet och underbygga sin egen. Att växa på andras bekostnad. Men för Lidforss var det lika viktigt att bekämpa fördomar och föregivet vetenskapliga villfarelser.
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Omtryckt i Bengt Lidforss, Vetenskap och världsåskådning, Malmö 1917.
Lidforss tycks ha haft ett gott öga till den sistnämnde. Se artikeln ”Kyrkoherde S. A. Fries och
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6. Inga levande väsen (Heidenstam)
Bengt Lidforss beundrade aldrig Verner von Heidenstam på det nästan allt ursäktande sätt som han beundrade Strindberg, Fröding och Ola Hansson. Han såg
visserligen skaldens förtjänster, men han fann dem överskattade. I boken Mitt
gamla Lund omtalar Paul Rosenius ett tillfälle då man i Tua-kotteriet läste högt ur
Hans Alienus, då nyss utkommen: ”Bengt syntes ej helt vara med i begeistringen.
Han höll mera på Strindberg, som inte älskade Heidenstam. Men [Adolf ] Strömstedt reste sig och sade: ’den skalden tömmer jag en bägare för. Två stora diktare
ﬁnns det i gamla Sverige tak för under samma himmel!’”120 Men att försöka försona åttital och nittital var aldrig Lidforss linje. För den exakte naturvetaren i honom fanns det ofta alltför oskarpa konturer i nittitalets fantasiskildringar.
Vad Lidforss närmare hade att säga om Heidenstams Hans Alienus upplyser
inte Rosenius om, men allt talar för att dennes synpunkter stod i samklang med de
tankar som framfördes i Upsala Nya Tidnings osignerade recension av romanen i
maj 1892.121 I själva verket är det troligt att det var Lidforss själv som skrev recensionen. Bland annat den karakteristiska stilen, visserligen ännu ej fullt utbildad, talar för detta.122
Recensionen inleds med konstaterandet att Heidenstam i sina programskrifter
med ”något stora och braskande ord” förkunnat ”annalkandet af en ny konst”.
Realismen avfärdades som ”skomakarerealism”, men, sades det enligt vår recensent, ”nu skulle det bli ’was anders’ – en gladare konst var tidens lösen och den stora omstöpande tanken”. Recensenten hade nu förväntat sig att Heidenstam i sin
nya bok skulle uppfylla löftena om en ny konst, men han har blivit besviken. Om
man ser närmare på invändningarna ﬁnner man att skribenten kräver realism också i fantasiskildringarna, annars blir de inte övertygande. Ett exempel är kritiken
av skildringen av Hans Alienus kärlek till två unga damer:
Mig synes denna skildring vara synnerligen svag; hur hans kärlek kommer och hur
den går är fullkomligt oförklaradt och inte ger heller hjälten några tecken ifrån sig,
som skulle kunna tyda på att hans tycken äro annat än af den allra efemeraste natur.
Men det är tydligen ej författarens mening att så skall vara förhållandet.

Artikelförfattaren kräver klarhet och tankereda och kritiserar verket utifrån ett
tämligen stelt och snusförnuftigt synsätt:
Inte heller i denna omgifning [det gamla Babylon osv] är nu Alienus fullt lycklig.
Han är en främling hvart han kommer. Men häri ligger, så vidt jag kan förstå, en
ofärdig eller motsägande tankegång, ty i första delen är framställningen sådan, att
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Paul Rosenius, Mitt gamla Lund och andra minnen, Lund 1952, s. 35.
”Böcker. Werner von Heidenstam: Hans Alienus”, UNT 1892-05-30.
Det var Nils Beyer som uppmärksammade Lidforss medarbetarskap i UNT (dec. 1890–nov.
1892). Han noterar den aktuella recensionen och menar att det ”möjligen” är Lidforss som
skrivit också den (Beyer s. 442, not till s. 83). Lidforss brukade oftast signera sina artiklar, men
i början av 1890-talet var det fortfarande vanligare att litteraturrecensioner var anonyma än att
de var signerade. (Se Rydén 1987, s. 122f.) I det här fallet var det känsligt, och i sådana fall avstod Lidforss ibland från signatur.
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man ovillkorligen bibringas den tron, att den moderna tiden enligt författarens mening har skulden. Nu visar det sig sålunda ej vara fallet och det åsyftade intrycket
försvagas eller uteblir.

Det är ett sorts logiskt vetenskapligt synsätt som tycks ligga bakom kritiken och
detta märks ännu tydligare när recensenten uppehåller sig vid författarens negativa syn på den moderna tiden och den moderna vetenskapen. Att dessa inte skulle
kunna skänka individerna lycka är inte sant, ”ty om det förhåller sig så som författaren menar, att vår lifs lycka [sic] är mera ofullkomlig nu än någonsin, så ligger
skulden knappast hos vetenskapen”. Författaren tycks inte ”ha blick för mer än ett
slags lycka, framför allt den vegetativa belåtenhetens”, sägs det, och han förbiser
därvid att det kan ﬁnnas andra sorters lycka, exempelvis ”förklarandets eller vetandets lycka”.
Recensenten är kanske inte motståndare till Heidenstams litterära program
som sådant. Här förekommer i alla händelser inget absolut avståndstagande från
det nya och inget absolut vidhållande vid det gamla. Kritiken går i stället ut på att
Hans Alienus, trots många levande partier, inte förmår uppfylla ”de löften, som
programskriften på sätt och vis gaf oss”. Romanen håller inte som konstverk, ens
om man bedömer den efter författarens eget program:
Hans Alienus är en ﬁlosoﬁsk roman, en allegorisk roman, men när tankarne undersökas, så äro de för underhaltiga, och när allegorien skall visa sitt innehåll, så ﬁnnes ej
något sådant. Det är ett skal som intet innehåller och som till och med kunnat vara
mera vackert än det är.

Även om Hans Alienus-recensionen är något kantigt och okänsligt skriven innehåller den synpunkter som skulle återkomma i Lidforss mognare alster, och det är
inte minst därför jag attribuerar den till honom. Den första signerade artikeln om
Heidenstam är recensionen av Sanct Göran och draken i augusti 1900. Här tycks
Lidforss försöka hålla en lämpligare nivå på argumenteringen, jämfört med vad
han tillät sig under våren samma år. Dock spårar han ur på slutet.
Liksom den åtta år äldre artikeln i Upsala Nya Tidning inleds denna med ett
resonemang utifrån Heidenstams stridsskrift Renässans. Författaren skrev där om
den unge och lovande författaren Fotografman, som ﬁck kritik för att gardeslöjtnantens språkbruk i en av hans noveller långt ifrån var fångat på kornet. Kanske är
denna kritik riktig, menade Heidenstam, men det förringar inte bokens värde
som konst – det konstnärliga värdet ligger alltså i något annat än enbart fotograﬁsk trohet. ”Helt visst beror konstvärdet på något annat än blott fotograﬁsk trohet”, medger Lidforss, men ändå ligger det mycket i kritiken mot herr Fotografmans gardeslöjtnant. Om man väljer att skildra en gardeslöjtnant, så bör man
känna till en sådan så väl, att man inte låter honom ”svärja som en smålandsgymnasist”. Och varför? Jo, annars kan publiken ”med fog draga per analogiam den
slutsatsen, att författaren öfver hufvud icke behärskar sitt ämne, och att hans ﬁgurer icke äro lefvande väsen utan uppkonstruerade marionetter” (Lk, s. 32).
Lidforss ﬁnner att Heidenstam i detta fall tycks hysa ”samma liberala åsikter
som för tio år sedan”: ”Hans människor äro icke normala väsen af kött och blod,
utan verka som somnambula medier, hvilka alla suggererats att tänka och tala
Heidenstamskt.” Betänkligt är detta redan när han skildrar unga studenter från
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1830-talet, men ”rent af barock blir situationen, när man möter nyss utsluppna
pensionsﬂickor, som på Heidenstams klangfulla och manliga språk förfäkta Heidenstamska tänkesätt”. Vad Lidforss önskar är tydligen ett mer realistiskt skrivsätt, för denna överdrivna uppfattning om den poetiska friheten, denna ”licentia
plusquam-poetica”, som Lidforss får till det, ”vanställer i betänklig grad stora partier af Heidenstams senaste arbete”. Och recensenten beklagar detta då han annars
”till en viss grad” sympatiserar med ”den tendens, boken vill lancera” (Lk s. 33).
Att Lidforss talar om ”tendens” i Heidenstams bok tycks inte vara ironiskt menat. Tendensen i Sanct Göran och draken, som Lidforss har uppfattat boken, ligger
på det erotiska planet och är tvåfaldig. Den första aspekten som Lidforss behandlar är ”den gamla meningen att ingen kan tjäna två herrar, så att den som böjer knä
för Eros därigenom gör sig omöjlig för högre värf ”. En av berättelserna handlar
nämligen om en spåman som straﬀas då hans kärlek till en kvinna fått honom att
svika sin mission som spåman. Förmodligen utan att förkasta tanken i sig ﬁnner
Lidforss ”hela styckets tendens lida af en viss Ibsensk öfverspändhet. Goethe, Heine, Byron och många andra ha ju haft åtskilligt med Eros att skaﬀa, men torde väl
ändå ha funnit nåd för Apollons ögon” (Lk s. 34).
Den andra aspekten kan enligt Lidforss ”formuleras som en protest mot den
erotiska anarkism, enligt hvilken varje vaknande kärleksdrift är helig och bör få
löpa linan ut utan afseende på om etiska eller sociala magter därvid kränkas” (Lk s.
33). Radikalen Lidforss förordar knappast den fria kärleken, men han förordar
inte heller avhållsamhet. Bägge dessa extremer, den fria kärleken som livsﬁlosoﬁ
men också asketismen som livsstil, tycks väcka mycket starka, ja närmast hatiska
känslor hos honom. I berättelsen ”Sanct Göran och draken” sviker en av personerna sin vän och begår äktenskapsbrott med dennes hustru, vilken tydligen är med
på noterna. Detta ser Lidforss som exempel på fri kärlek. En annan berättelse
handlar om en man, Erik, som inte kunnat gifta sig med den kvinna han älskat,
eftersom hon är förlovad och sedan gifter sig med hans bror. Han har aldrig avslöjat sin kärlek för henne, men på äldre dagar har han ständigt bordet dukat även för
henne. När han har vänner hemma håller han till och med tal till den tomma stolen. Detta ﬁnner Lidforss ”icke blott omanligt, det är narraktigt” (Lk s. 38).
När Lidforss fortsätter recensionen får man ett starkt intryck av att han kommit i obalans och att han tappat spåret. Tidigt i artikeln skrev han ju att han ”till
en viss grad” sympatiserade med bokens tendens, men det tycks han nu ha glömt,
och resultatet blir att han återigen faller ur ramen och skriver saker som man absolut inte förväntar sig i en recension. Och återigen gäller det Oscar Levertin. Lidforss hatfyllda angrepp på denne är inte vackra, men de måste inte desto mindre
analyseras och förklaras. Recensionens slutavsnitt bör läsas i sin helhet:
Boken är tillegnad herr Oscar Levertin. Denna tillegnan får utan tvifvel sin rätta belysning, om man erinrar sig, att äfven herr Levertin är en ifrig knäböjare för den kärlek, hvilken endast existerar som dröm. I sina Nya dikter besjunger han denna sin
drömda kärleksidyll, och han nöjer sig icke som hr Heidenstams hjälte med en tom
plats vid middagsbordet, han drömmer äfven om deras sängkammare, som ”är ett
riktigt litet brudgemak med öfverfyllda blomsterkorgar på väggarne och två ljusblå
slingor, som man ser hvart man blickar. Vid taket, öfver de hvita herrgårdsmöblerna,
ända till spegelramen, öfveralt slingra dig de två ljusblå linierna, förfölja hvarandra,
mötas och famnas”.
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Hvilken skär symbolik!
Och i hvilken praktfull bengalisk belysning te sig icke dessa skära drömmerier, då
herr Levertin slutligen utbrister:
”Och dock, du verklighetens egen nyckfulla och nödbjudna lycka, gå icke min
dörr förbi. Det är blott därför att du icke kommer och jag är ensam, som jag leker
med bilder och syner och med dem söker besticka min längtan.”
Ja, högt ärade herr Erik Heidenstamsson, är det inte så? –
Den ”fria” kärleken, sådan den där och var ﬂorerar med vänsvek, hundﬂirt och
preventiv är en vidrig ting. Och dock, är den i grunden stort vidrigare än denna platoniska räf- och rönnbärs-erotik, som redan länge haft sin diktare i herr Levertin,
men hvars fana nu äfven höjts af en Werner von Heidenstam?123

Visst är det Heidenstams dedikation av boken till Levertin som är anledningen till
att recensionen över huvud taget kommit att skrivas,124 men formuleringarna är så
våldsamma och till synes så oförklarliga, att man lockas att spekulera i vilka mörka
skuggor i Lidforss omedvetna det kan ha varit som gav sig till känna på detta egendomliga sätt. En sannolik delförklaring är att boken rört vid de fortfarande öppna
såren efter den misslyckade relationen med Dagny Juel (1893), som ju mycket riktigt hade gift sig med en annan, nämligen poeten Stanislaw Przybyszewski.125
Under en kortare period efter deras giftermål tycks Lidforss till och med ha levat
tillsammans med dem i ett uppslitande ”ménage à trois”.126 Denna och andra
misslyckade kärleksupplevelser kan förklara hans upprördhet i recensionen. Han
har utifrån egna erfarenheter identiﬁerat sig med personerna i boken och skrivit av
sig sin smärta. Den kärleksolycka som drabbade honom i sextonårsåldern kom,
både enligt syskonens och hans egen uppfattning, att inverka på hela hans fortsatta liv. Efter att Signe Laurell sagt nej till förlovningen slöt han sig till sina manliga
kamrater. Så småningom upptäckte han att han inte bara attraherades av vackra
och intelligenta kvinnor utan också av dito unga män. Lidforss förälskelser tycks i
hög grad vara självbespeglande. Märkligt därvid är att han vid läsning tycks ha
kunnat förälska sig i en ung poet enbart genom läsupplevelsen, alltså utan att ens
ha hunnit träﬀa honom. Den första olyckliga kärlekshistorien utspelade sig i
Värmland, och han associerade den faktiskt själv med värmlänningen Frödings
olyckliga öde. Det sker i ett brev till vännen Karl Petrén sommaren 1894, endast
ett halvår efter brytningen med Dagny Juel: ”Ett stort hål i Frödings lif tycks vara
att han aldrig haft någon besvarad kärlek… Det är nog också anledningen till att
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Litteraturkritik s. 38f. Jämför Lönnroth/Delblanc del IV s. 72.
Beyer 1968, s. 190.
Om denna uppslitande tid kan man läsa hos Erik Vendelfelt. Dagny Juel Przybyszewska har
ägnats en biograﬁ av den polska författarinnan Ewa K. Kossak: Irrande stjärna. Berättelsen om
den legendariska Dagny Juel, Stockholm 1978. Vad gäller relationerna mellan Dagny Juel och
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mitt lif blifvit snedvridet, och att det aldrig kommer att bli hvad det annars kunnat blifva.”127
Levertins Nya dikter, där den i Heidenstamrecensionen citerade texten ingår,
publicerades just under den period (1894) då känslorna till Dagny Juel Przybyszewska fortfarande var labila och minnena av Signe Laurell alltså åter dök upp.
Det är därför möjligt att Lidforss ursprungligen läste Levertins Nya dikter i samma upprivna sinnesstämning, som nu kommit över honom vid läsningen av Heidenstams bok, och att den arme Levertin i sak var helt oskyldig har inte hindrat
Lidforss från att avreagera sig på honom under skrivandet av recensionen. Lidforss arbetssätt var ofta sådant att han hade en artikels huvudinnehåll klart för sig
i huvudet när han började skriva. Han skrev sedan artikeln rakt igenom och utan
att ändra mycket i efterhand.128 Risken med detta skrivsätt var att oväntade associationer kunde leda honom på delvis nya spår, men i efterhand kan detta tvärt om
synas lyckligt för forskaren, som då kan följa tanken i själva dess födelseögonblick.
Beyer skriver att vissa av Lidforss litteraturrecensioner kan uppfattas som ”kamouﬂerade självbekännelser”, och innebörden torde vara att Lidforss i sådana fall
helt enkelt övergick till ett skrivande av skönlitterär karaktär: ”All den livsleda och
ensamhetskänsla, som han dolde för världen, och som aldrig kom till synes i hans
radikala journalistik, ﬁck utlopp i hans litterära uppsatser.”129 Det kan ändå tyckas
föga genomtänkt att Lidforss hänvisar till en så pass inaktuell diktsamling, när
han vill angripa Levertins bild av kärleken. Denne var nämligen änkling när diktsamlingen skrevs, men han hade gift om sig just året 1899. Ur erotisk synpunkt var
dock det nya äktenskapet synnerligen olyckligt,130 varför Lidforss analys av den
uppgivne erotikern Levertin ändå kan sägas ha varit träﬀande. Det är ett egendomligt och, som jag tror, utomordentligt betydelsefullt drag hos Lidforss att han
i sina angrepp på Levertin gärna tycks associera till dennes kärlekslyrik. Här fanns
tydligen en öm punkt.131
Var nu Sanct Göran och draken en så dålig bok? Samtiden tyckte inte det, och
efter Karolinerna hade ett nytt Heidenstam-intresse börjat märkas. Detta medförde
efterfrågan också på hans äldre böcker, så att Bonnier nu sålde slut på den första
upplagan av Vallfart och vandringsår. Det hade tagit tolv år att sälja 1 500 exemplar.132
I Nordisk Tidskrift skrev Lennart Hennings (Ruben G:son Berg) en femsidig beundrande artikel om Sanct Göran och draken, vilken avslutas med att boken sägs vara
”rik på stolta och gripande scener. Den är af en betydelsefullare och större gestaltning än ﬂertalet af dagens arbeten och den erinrar genom sin majestätiska och likväl
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Se kapitlet ”Resignation” i Björn Julén, Hjärtats landsﬂykt. En Levertin-studie, Stockholm
1961, s. 186ﬀ.
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K. O. Bonnier 1956, s. 90.
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glödande kraft om den konst, som vi med vördnad ge epitetet klassisk.”133 I en ännu
fylligare artikel i Ord och Bild beklagar Hellen Lindgren kritikerns tunga uppgift i
detta fall, eftersom ”de begreppsmässiga orden och formlerna äro alldeles otillräckliga att återberätta det intryck boken ger af samlad kraft och enkelt patos”.134 Även
Oscar Levertin beundrade Sanct Göran och draken, och Björn Julén menar i boken
Hjärtats landsﬂykt att dess motiv, motsättningen ”mellan känsla och tanke, mellan
sinnlighetens sfär och det andliga livets distans”, var ytterst vanligt hos tidens författare. Han nämner förutom Heidenstam också Tor Hedberg, Hjalmar Söderberg
och August Strindberg. Hos Fröding och Karlfeldt tog sig motsättningen andra uttryck, men den fanns där, konstaterar Julén.135 Intressant är att Hellen Lindgren
säger sig ha noterat ”att på vissa håll den nya boken ’Sankt Göran och draken’ betraktas som ett kätteri mot den sinnliga kärleken och som aﬀall af författaren från en
mera konstnärlig, det är uttydt: en mera frisinnad uppfattning”. Tydligen var det en
bok som berörde många och som mötte många skilda reaktioner.
En som var synnerligen entusiastisk över Sanct Göran och draken var den sjuttonårige Fredrik Böök, som en dryg månad före Lidforss hade recenserat boken i
Nyaste Kristianstadsbladet.136 Böök, som sedan länge var en stor beundrare av Heidenstam och Levertin,137 hade inte ord nog att uttrycka sin begeistring över den
nya boken. Han ﬁnner inledningsvis att Heidenstam är ”de stora tankarnas, de
stora ordens man”. Recensionen är naturligtvis ärligt menad, även om den kan
tyckas panegyrisk i överkant, men den kan samtidigt uppfattas som en stort upplagd insats av en ung pretendent, som vill göra sig bemärkt inom den litterära fältet. Den realistiskt sinnade Böök fann det lämpligt att skicka artikeln direkt till
Heidenstam. Den beundrade skalden, som ju hade stora tankar om sig själv och
sin produktion, fann sig utmärkt i lovsången, och därmed inleddes en vänskap
som ﬁck vidsträckta och svåröverskådliga följder, både för Böök personligen och
för det svenska litterära fältets utveckling under de följande decennierna.138
Böök beundrade nittitalisterna, medan Lidforss åtminstone oﬃciellt hade väldigt lite till övers för dem, med Fröding som klart lysande undantag. Böök å sin
sida satte Heidenstam före Fröding.139 Det är för övrigt väl känt att Levertin och
Heidenstam såg Fröding som alltför folklig i sin framtoning, och det var naturligtvis detta drag, förutom de rent sociala dikterna, som gjorde Fröding intressant
också för arbetarrörelsen. Lidforss smak och nittitalisternas gick alltså avgjort isär,
och detta yttrar sig bland annat i att de faktiskt tycks läsa texterna helt olika. Den
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stora skillnaden synes vara att Lidforss mer eller mindre underförstått underkänner symboliken och i stället kräver mer realism, exempelvis i människoskildringen. Samtidigt är detta uppseendeväckande, eftersom Lidforss i andra sammanhang framstår som en stor beundrare av symbolistisk litteratur. Det är emellertid
inte de symbolistiska greppen i sig som han underkänner hos nittitalisterna utan
deras brist på realism i detaljen. Paradoxalt nog tycks Lidforss alltså kräva realism
också inom symbolismen. Ett utpräglat fabulerande utan förankring i verkligheten är förkastligt för honom. Hans invändning mot nittitalisterna kunde provisoriskt formuleras så, att deras variant av symbolismen inte fungerar, eftersom den
inte är trovärdig. Jag kommer att utveckla denna tanke i nästa avdelning.
Böök för sin del har inga invändningar, han läser texterna symboliskt och är
nöjd också med människoskildringen: ”Berättelsen verkar alltigenom symbol genom det typiska i anläggning och utveckling, men med hvilket skälfvande lif röra
sig likväl ej dessa mänskor”, skriver han. Och medan Lidforss helt underkänner
texten ”Guds födelse”, och räknar den till ”den sortens tillfälliga kollapser, som
utan vidare kan förlåtas en poet af Verner von Heidenstams rang”, ﬁnner Böök
detta stycke vara ”det mest glänsande i hela boken”. Inte ens genren tycks man
vara överens om, Lidforss benämner den ”ett dramatiskt utkast”, medan Böök
skriver att det ”är en dikt, som måste läsas, ej beskrifvas.” Recensionens slutstycke
förtjänar att citeras i sin helhet:
”Karolinernas” författare har utsikter att blifva nationalskald. Det grubblande i hans
lynne såväl som det imposanta, glänsande, medryckande i hans framställningskonst
är typiskt för äktsvenskt lynne. Och något djupare, praktfullare, härligare än Sanct
Göran och draken har han aldrig diktat och ingen annan svensk skald.

När Böök senare under året skriver en essä om Heidenstam i Illustrerad Svensk
Tidskrift tycks han ha Lidforss anmärkningar i åtanke. Han sätter fortfarande
Sanct Göran och draken lika högt. Heidenstams prosa klingar nästan som vers, förklarar han bland annat, ”hvad under då om han någon gång förledes att låta personerna i sina noveller väl mycket tillägna sig hans eget glänsande språk”. Men så får
också personernas öden ”mytens, sagans eller de bibliska berättelsernas sublima
räckvidd och eviga perspektiv”, ﬁnner Böök.140

7. Carl David af Wirsén kontra Ellen Key
I ett kåseri den 30 augusti 1900 tog Lidforss ställning till den kontrovers som uppkommit mellan Carl David af Wirsén och Ellen Key. Angrepp på Wirsén var legio
vid denna tid, och som framgått hade Lidforss tidigare under året ironiserat över
invalen till Svenska Akademien. Angreppen var viktiga eftersom de så att säga ingick i deﬁnitionen av Lidforss position i det litterära fältet.
Wirsén hade publicerat en uppmärksammad skrift med titeln Ellen Key’s lifsåskådning och verksamhet som författarinna, där han förärade henne epitet som ”patentfjolla” och ”väderhöna”. I denna tvekamp var det Ellen Key som hade Lidforss
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öra. I kåseriet som är signerat Georg Jonathan möter vi åter en verbal motsvarighet till skämttidningarnas karikatyrer. Lidforss beundrar Ellen Keys orädda och
entusiastiska radikalism och ser henne framför sig som en upptäcktsresande i idéernas värld, svävande ”fram genom den fria tankens blånande rymder” i luftballong, ”då och då med kraftig stämma varskoende verkligheten om hvad hon skådar däruppifrån”. Här följer ett porträtt som lyser av beundran för denna märkliga
kvinna:
Hon eger något af den dådkraftiga entusiasm och den sangviniska oförvägenhet,
som utmärkt nordpolsexpeditören Andrée, och i sin ärliga, blossande lidelsefullhet
minner hon stundom om den ryske hjälten,
som kysste och som slog ihjäl
med samma varma själ.
Hennes varma hängifvenhet för den sak hon kämpar för och hennes renhjärtade
hat till lumpenhet och dumhet äro båda utstrålningar från en inre värme, den själsvärme och medelpunkt, som enligt Göthe måste glöda i människans bröst, om icke
Apollons blick skall glida henne kall förbi. Medan för det stora ﬂertalet skribenter
alla teorier äro grå, eger Ellen Key hvad man skulle vilja kalla ﬁlosoﬁskt färgsinne: för
henne är tankens värld ej en färglös skuggvärld, utan ett i tusen nyanser skiftande
spel, där lifvets friska färger bjärt sticka af mot det utlefdas kraftlösa blekhet.141

Akademiens ständige sekreterare, herr Wirsén, hade Lidforss inte mycket till övers
för, utom möjligen för psalmdiktaren: ”Det är endast när han diktar salmer, som
hr Wirséns ande, ren och skär som en dufva, höjer sig till de himmelska boningarne”. Annars är Wirsén nog så jordbunden, menar Lidforss.
Wirsén uppfattades av många som en förföljare av den moderna litteraturen,
men dennes meningsfränder såg situationen från andra hållet – de menade att det
var Wirsén som var den förföljde. Sådana tankar var tacksamma att raljera över,
och också här sker det i karikatyrbildernas anda:
Medlemmarne af franska akademien, hvilken en gång varit ett mönster för vår svenska inrättning för snille och smak, föra som bekant hederstiteln De odödlige. Det kan
dock ifrågasättas, huruvida någon af de franska akademikerna verkligen gjort sig förtjänt af epitetet odödlig i den grad, som vår egen utmärkte akademiker hr Wirsén.
Det är snart tjugo år sedan han korsfästes af Strindberg i Nya Riket, och hvilka lidanden har han sedan icke fått utstå på sin via dolorosa! Omhvärfd af ett ständigt stenrägn från den frisinnade pressen har han hudﬂängts af Arvid Ahnfelt, kindpustats av
hr Hjalmar Söderberg, knifskurits af hr Levertin, spottats i ansiktet af hr Alkman
och försvarats af hr Wetterlund. Man kan dö för mindre.142

Lidforss tar avstånd från Wirsén med allra största tydlighet, men däremot kan
man knappast säga att han är helt glasklar i sitt ställningstagande till Ellen Key. I
valet mellan de två kombattanterna ﬁnns i och för sig inget tvivel, för det är tydligt
att han anser att Key är överlägsen i alla avseenden. I kåseriets avslutning anar man
141
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ändå att han har invändningar mot hennes resonemang i vissa fall. Wirsén kan
inte hota Ellen Key, men om det trädde fram en radikal ung ”äfventyrare utan
hänsyn och pietet” men med ”sinne för det logiska tänkandets estetik”, och i den
händelse ”denne unge slyngel ﬁnge lust att pröfva sina krafter mot en del af de
Ellen Key’ska tankeslottens grundvalar – då skulle möjligen en olycka kunna inträﬀa”, skriver Lidforss.
Textstället är utomordentligt intressant, för här tycks man bokstavligen kunna
följa Lidforss tankar i spåren. Vem den ”unge slyngeln” är behöver man inte tvivla
om. Det är naturligtvis Lidforss själv. Vilka hans invändningar skulle kunna vara
får man dock aldrig veta, för plötsligt tycks kåsören inse att det, i det inﬂammerade debattläge som råder, varken kan gynna den radikala saken eller honom själv
att ifrågasätta Ellen Key. Han slår därför till reträtt, och trots att han gjort sig känd
och ökänd för sin ofta svidande slutkläm avrundar han kåseriet om Ellen Key på
följande tämligen avslagna sätt: ”Men utsikterna för att en sådan ung äfventyrare
skulle uppstå bland vår svenska ungdom äro ju för närvarande mycket ringa.”
I detta kåseri deﬁnierade Lidforss sig alltså som motståndare till en bakåtsträvare som Wirsén men som anhängare av en framtidskvinna som Ellen Key. Det var
viktigt. Men Wirsén kan inte uppfattas som Lidforss huvudﬁende efter sekelskiftet, utan det var Oscar Levertin som nu utsattes för de allvarligaste och mest frekventa angreppen. Däremot var Wirsén även i fortsättning huvudﬁende för nittitalisterna, något som ju striden mellan Wirsén och Ellen Key tydligt illustrerar.143
Just Oscar Levertin var den mest aktive i kampen mot Wirsén och Akademien,
och en vecka före Lidforss kåseri hade han i en stort upplagd essä granskat Wirséns
pamﬂett mot Key.144 Detta var ett eﬀektivt sätt för Svenska Dagbladets ledande kritiker att stärka sin egen position i fältet. I själva verket tar Levertin och nittitalet
deﬁnitivt över dominansen inom fältet under dessa år. Akademien kommer man
skenbart ännu inte åt, men samtidigt som dess oﬃciella symbolvärde står kvar
minskar dess betydelse för den litterära utvecklingen allt mer.
Den position som Lidforss var på väg att bygga upp till vänster i fältet stod alltså
inte bara i motsats till den gamla skolan, till Posttidningen och Vårt Land, utan den
motsatte sig allt tydligare också den nya, den som verkade i Svenska Dagbladet,
Handelstidningen och Ord och Bild. Ibland kunde insatserna i kampen sammanfalla, som i detta fall, men trots att hans kåseri om Ellen Key deﬁnitivt kunde uppfattas som ett stöd för Levertins position bryr sig Lidforss inte ens om att nämna dennes insats. I andra sammanhang brukade han i sådana fall anknyta till sina meningsfränder, och att han inte gör det i fallet Levertin tyder åter på att han inte vill
inordna sig inom dennes del av fältet utan vill skapa sig en självständig position.
En man som tydligen kände ytterst stort behov att markera avståndstagande mot
Wirsén var den unge Fredrik Böök, som i en i sammanhanget ganska sen artikel
(1902-01-04), skriven med anledning av att Wirsén låtit ge ut sina Kritiker, i stort
sett upprepar de ﬂesta negativa synpunkter som förekommit mot denne under de
senaste åren.145 Därav ﬂera som man också återﬁnner hos Lidforss. Böök markerar
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till att börja med sitt suveräna förakt för Wirsén genom att helt frankt deklarera
att han inte läst hela den tjocka boken, men detta inte av kvantitativa skäl utan av
kvalitativa. Han tror för övrigt inte, ”att någon sant ärlig mänska vill ge sig sken af
att ha läst allt hvad där står tryckt. Ty där står mycket.” Man orkar helt enkelt inte
läsa allt eftersom Wirsén är ”en i alla afseenden klen skriftställare”. Det principiellt
viktigaste avsnittet tar upp samma tema som Lidforss gjorde ovan, nämligen ”den
förföljde Wirsén”. Man kan för övrigt tycka att Böök resonerar i sant Bourdieusk
anda:
Man talar stundom om Wirséns ärlighet och oräddhet, och jag får erkänna, att man
någon gång är villig tro på dessa egenskaper hos honom. Egendomligt är i alla fall,
att hans beprisade oräddhet alltid är af ofarligaste slag och att hans personliga ideal
med ängslig noggrannhet sammanfalla med de härskande principer, som vi sammanfatta med orden ”Kungliga majestätet”. Det skulle vara uppbyggligt att se Wirsén som oppositionsman om också bara beträﬀande en detalj. Han berömmer sig
och berömmes som opponent och martyr, men att opponera mot oppositionen och
att vara den rikligt understödda punkt inom en väl kringbonad majoritet, mot hvilken minoriteten riktar sina angrepp, det förefaller åtminstone mig vara en måttligt
svår uppgift.146

8. Viktor Rydberg och andra stridsämnen
I och med recensionen av Heidenstams Sanct Göran och draken hade Lidforss
tydligare än tidigare markerat sin aversion inte bara mot kritikern Oscar Levertin
utan också mot skalden, och han hade dessutom öppet angripit Heidenstams
skönlitterära författarskap. Däremot tog han alltså klar ställning för Ellen Key
mot den konservative Wirsén. Nu representerade ju Key i princip samma radikala
borgerliga ideologi som Levertin och Heidenstam, men hon hade inte någon dominerande position just inom det litterära fältet och därmed stod hon inte i vägen
för Lidforss och den smakriktning han representerade. Men detta är inte hela sanningen, för det är dessutom tydligt att Lidforss faktiskt hyste mycket stor respekt
för Ellen Keys idéer och skrifter, även om han inte var alldeles överens med henne
i alla stycken. Man kan säga att Lidforss uttryckt samhörighet med de liberala i
förhållande till Wirsén men att han samtidigt markerat en skillnad mellan dessa
och honom själv.
Men fortfarande måste det anses oklart om dessa insatser i praktiken tjänade
annat syfte än att höja skribentens status inom arbetarrörelsens och de radikala
akademikernas delar av fältet. Det verkar också som om detta så småningom blev
uppenbart för Lidforss. Han fortsatte nämligen sin kampanj mot kulturetablissemanget, men hans inlägg började bli mer seriösa – även om inte alla ville se det så.
Han ville nå ut, men tydligen räckte det inte med att vara ovettig mot Heidenstam
och Levertin. Deras positioner var det tydligen fortfarande möjligt att ifrågasätta
helt ostraﬀat, åtminstone om man gjorde det i Arbetet. Som Beyer konstaterar var
det slutligen kampanjen mot Viktor Rydberg hösten 1900 som ”befäste hans posi146
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tion som radikal kulturkritiker och i allmänna opinionen gjorde honom till den
ökände docenten i Lund”.147 Det är numera inte så lätt att förstå att ett angrepp på
den fem år tidigare bortgångne Viktor Rydbergs position som ﬁlosof kunde hetsa
den upplysta opinionen mot en ensam docent i Lund, men den mångsidige Rydberg uppfattades som det slutande 1800-talets kanske allra största svenska kulturpersonlighet,148 så här gällde det att spärra inträdet till fältet för en nykomling som
inte tycktes dela de värderingar som hittills ansetts så självklara, ja rentav heliga,
att man aldrig ens behövde tala om dem. Lidforss ifrågasatte fältets doxa, för att
använda Bourdieus terminologi.149
Återigen ﬁck han hjälp av Hjalmar Branting för att nå ut. Denne satsade en god
del av sitt symboliska kapital på sin lundavän i den stora debatten om Viktor Rydberg och därmed hjälpte han i praktiken till med att skapa den riksbekante kulturskribenten Bengt Lidforss.
Lidforss hade i sin ungdom hyst stor beundran för Viktor Rydberg, säkerligen
påverkad av fadern, Edvard Lidforss, som stod i personlig brevkontakt med den ansedde författaren. Rydberg sågs som den store kulturbäraren, men hans aktier föll i
samma takt som Lidforss själv radikaliserades. Tydligt är att Rydbergs svek i det riksbekanta hädelsemålet mot Hjalmar Branting i november 1888 spelade in.150 I levnadsteckningen över Danielsson citerar Lidforss Brantings brev till Danielsson,
med dennes förmodan att det var Viktor Rydberg som avgivit den sista fällande rösten i tryckfrihetsmålet. I en not tillägger Lidforss: ”dess riktighet medgives även –
under många slingringar – av Rydbergs liberale biograf, prof. Karl Warburg”.151
Missnöjet med Rydbergs dåvarande framtoning och irritationen över Edvard
Lidforss i recensioner uttryckta översvallande beundran blev till slut för mycket.
”Rydberg har gått Lidforss på nerverna”, sammanfattar Vendelfelt, som ﬁnner att
Lidforss i sin mycket uppmärksammade uppsats ”Om kärleken, döden och det
eviga lifvet jemte några ord om fullkomligheten” (maj 1892) passade på att ”ge ett
par hugg år författaren av jubelfestkantaten och den idealism som där kommer till
uttryck”.152 Uppsatsen ﬁck den gången skarp kritik av Wirsén i Vårt land, dock
uttalat för dess osedlighet. Den trycktes om i Lidforss debutbok, Fragment och
miniatyrer, 1904.
Anledningen till att Lidforss recenserade en viss bok under den första tiden i
Arbetet efter sekelskiftet kunde vara den omständigheten att den berömts i en re147
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cension eller att den i ett förord rekommenderats av Oscar Levertin.153 Angreppen
mot Rydberg kan ses som en intressant parallell, tydlig redan tio år tidigare. Utifrån ett Bourdieu-inspirerat synsätt kan angreppen uppfattas som försök att deﬁniera en egen position genom att angripa andras. Bourdieu noterar nämligen att
det ofta är lättare att peka ut vad man inte gillar, än att försöka beskriva vad man
faktiskt uppskattar. Men uppenbarligen var behovet att polemisera mot auktoriteterna en stark drivkraft för Lidforss litteraturkritik ända från början och till dessa
auktoriteter hörde ju även fadern, så angreppen på Rydberg kan ses som riktade
också mot denne.154
När Lidforss recenserade Axel Åkerbloms diktbok i december 1890 var det uppenbarligen endast för att komma åt Rydberg. Han ﬁnner nämligen dikterna fullständigt ointressanta och avfärdar dem på fem rader i slutet av recensionen.155 I stället ägnar han artikeln åt Viktor Rydbergs förord till diktsamlingen. Enligt Lidforss
ﬁnner sig Rydberg föranledd att försvara poesin mot den moderna tidens män, vilka
i förordet sägs förutspå poesins snara död. Lidforss menar att Rydberg själv uppfunnit detta förmenta hot mot poesin, att han ”roar sig med att skjuta ner halmsoldater,
som han själf stoppat upp”. Notera att Lidforss ifrågasätter Rydbergs auktoritet:
Professor Rydbergs utfall mot tidens profeter förefaller oss därför denna gång skäligen omotiveradt och så mycket beklagligare som en auktoritetstroende och okritisk
allmänhet lätt däraf kan ledas till en alldeles falsk uppfattning om de tankeriktningar, för hvilka de moderna andarne verkligen äro målsmän.

Detta påpekande pekar direkt fram mot invändningarna i artiklarna i Arbetet hösten 1900, men även artikeln om Samuel Laings Vår tids vetande och tänkande
(1891) har inspirerats av oppositionen mot Viktor Rydberg. Denne hade bidragit
med ”en epilog ’Om ting och fenomen’”, vilken skärskådades av den ﬁlosoﬁskt
intresserade Lidforss.156
På hösten 1894 hade Lidforss börjat arbeta med en stor artikel som skulle avslöja ﬁlosofen Viktor Rydberg och var tänkt för Erik Thyselius tidskrift Nordisk Revy.
Arbetet drog dock ut på tiden, och när Rydberg avled 1895 lades projektet på is.157
Men vid sekelskiftet hade Rydbergs ﬁlosoﬁska föreläsningar börjat komma i en
samlingsupplaga, varför Lidforss åter gick till verket och publicerade artikeln
”Viktor Rydberg som ﬁlosof ” i Arbetet (1900-08-13).158
Beyer antar att Lidforss helt enkelt använde sig av det gamla manuskriptet,
nödtorftigt uppdaterat. Uppsatsen till Nordisk Revy hade inte blivit färdig, skriver
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han, ”i varje fall inte sådan han ville ha den. När han nu på nytt läste igenom den
fann han, att den kunde duga för en dagstidning, och så inﬂöt den i Arbetet”.159
Artikeln skulle i så fall vara skriven i Tyskland, och Beyer har rätt i att det kunde
förklara inledningens ganska nedlåtande ton: ”Huru sällsamt förvandlas icke en
del af våra svenska storheter, när de betraktas under europeisk synvinkel!” Efter
denna storstilade inledning fortsätter Lidforss med tämligen uppenbara överdrifter. Linné ter sig i sådant perspektiv som ”ett dussingeni sådant som de stora kulturländerna kunna uppvisa i hundratal”. Tegnér ”krymper vid sidan af de stora
kulturländernas skalder hop till en storhet af mycket idylliska dimensioner”, och
ﬁlosofen Boström ”hvilken om man får tro den svenska forskningens utsago[,] i
tankedjup mycket väl uthärdar en jämförelse med Platon och Kant, är ännu så
godt som okänd på kontinenten”.
Viktor Rydberg är också överskattad. Visserligen anser Lidforss att han hade
kvaliteter som skald och stilist, men det förklarar inte hans ”heliga popularitet”.
Enligt Lidforss beror denna snarare på en i grunden osann bild av Rydberg som
”den ädle och mångpröfvade sanningssökaren”. Lägg märke till att framställningen är hållen i dåtid. Avsnittet är skrivet efter Rydbergs död, inte före:
Han var en smula fritänkare, det är sant, men hur måttfull, hur behärskad, hur sant
kristlig var han icke som fritänkare. Som skriftställare handskades han med fritänkeriet som en intelligent kock förfar med kryddorna i maten, hvilka aldrig få kännas
igen utan endast anas i ogripbara nyanser. Hela Viktor Rydbergs skriftställeri, sådant
det förelåg i tryck vid hans död, är kryddat af ett visst obestämbart något, som leder
tanken hän på fritänkeri lika diskret och ﬂyktigt, som bouquet’n hos ett vin kan
mana fram bilden af en månskensnatt eller en ﬂicka.

Lidforss uppfattning om Rydbergs försiktiga radikalism stämmer för övrigt mycket väl med den bild som ges hos Gunnar Ahlström.160 I artikelns fortsättning försöker Lidforss visa att Rydbergs ﬁlosoﬁska uppfattning endast till viss del kan förenas med modern naturvetenskap.161
Beyer tänkte sig alltså att artikeln ”Rydberg som ﬁlosof ” var närmast identisk
med den påbörjade uppsatsen för Nordisk Revy och att den därmed hade fem år på
nacken, men detta stämmer knappast. Det man möter är snarare de tidigare tankegångarna i referat: ”Redan för fem år sedan, då undertecknad gjorde bekantskap
med afhandlingen om den mekaniska världsteorien”, heter det på ett ställe, och i
det ovan citerade stycket refereras det ju till ”Viktor Rydbergs skriftställeri, sådant
det förelåg i tryck vid hans död”. Utgångspunkten för angreppet är faktiskt den år
1900 påbörjade utgivningen, och i ett stycke kritiserar Lidforss också utgivarens
bristande kommentarer. Sådana formuleringar och avsnitt skulle visserligen kunna vara tillagda i efterhand, men texten har i så fall genomgått en inte oväsentlig
omarbetning, och detta tyder på ett betydligt större engagemang från Lidforss
sida hösten 1900 än Beyers version antyder. Lidforss har inte bara tagit ett gam159
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malt manuskript ur sin låda i stundens ingivelse, utan han har verkligen tänkt igenom det hela ännu en gång.
Ett mer avgörande belägg för att artikeln 1900 alls inte är identisk med den påbörjade uppsatsen 1894–95 är dock något så ovanligt och konkret som ett bevarat
manuskript av Lidforss hand. Det rör sig om ett ganska omfattande fragment av
en troligtvis betydligt längre uppsats.162 Denna tydligen ej tidigare uppmärksammade text behandlar samma ämne, men Lidforss argumentering är betydligt mer
ingående, och eftersom det förekommer hänvisningar och citat ur första upplagan
av Rydbergs bok Varia. Tankar och bilder, publicerad just 1894, är det inget som
hindrar att det verkligen rör sig om en del av den ursprungliga uppsatsen.163 Man
får dessutom intrycket att Lidforss faktiskt vänder sig till Rydberg själv och dennes samtida. Texten bör alltså vara skriven före Rydbergs död.164
Till Lidforss besvikelse hände ingenting efter publiceringen av hans rimligtvis
mycket provocerande artikel. Man kunde fortfarande ignorera Arbetet. Först när
Hjalmar Branting ett par veckor senare tryckte av artikeln i Social-Demokraten
kom en reaktion. Det var en anonym protest i Aftonbladet, ”Ofosterländsk själfunderskattning”, där man kunde läsa om ”det unga Lundasnillet” som tog så stora
ord i munnen: ”Hr Hj. B-g ger uttryck åt en naiv förvåning däröfver, att idealistiska och religiösa kretsar iakttagit tystnad gent emot den store Lundadocentens
märkvärdiga artikel”, heter det. Men det kan ju hända att ”den Rydbergska ﬁlosoﬁens vänner” har viktigare saker att göra än att ”putsa alla möjliga större och
smärre ljus, som vilja lysa för mänskligheten”. Man har ansett det onödigt att bemöta artikelns innehåll: ”Detta tarfvas icke för att till dess rätta halt reducera den
medelmåtta, som tror sig själf bliva större genom att göra de store små.”165
Den anonyme skribenten och hans meningsfränder var alltså benägna att vägra
Lidforss inträde till det publicistiska fältet. Först ignorerade de hans artikel, och
när detta inte längre var möjligt ironiserade de i stället över hans förmenta uppblåsthet. Strategin synes ha varit att ställa hans motiv i en ofördelaktig dager samtidigt som man undvek att redogöra för hans argument.
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Fragmentet, som ingår bland de papper som efter Lidforss död hade hamnat i Lännart Ribbings förvar och som numera ﬁnns på handskriftsavdelningen på LUB under beteckningen
”Samling Lidforss, Bengt”, består av fem handskrivna manuskriptremsor och är inledningsvis
försett med siﬀran V, vilket tyder på att det varit tänkt som en del av ett längre arbete.
I Varia återﬁnns både epilogen ”Ting och fenomen” och avhandlingen ”Den mekaniska
världsteorien”, vilka Lidforss diskuterar både i manuskriptfragmentet och i breven till Erik
Thyselius åren 1894–95 (för dessa, se Ragnhild Karlsson 1983, s. 47f ). Karl Warburg gav ut en
utökad utgåva med samma titel år 1898, men sidnumreringen i Lidforss manuskript visar att
det är den ursprungliga upplagan som använts. Han hänvisar till samma upplaga ännu i artikeln ”Än en gång Viktor Rydberg” (1900-09-22).
Lidforss skriver om Rydberg i presens. Visserligen är det vanligt att referera texter i presens,
alltså med formuleringar som ”Herr Rydberg har tydligen mycket egendomliga föreställningar…” eller ”…som ej synes existera för hr Rydberg”, men om en död man kan han knappast
tänkas skriva ”Hr Rydberg lefver tydligen i en förnöjsam okunnighet…”. Det är också anmärkningsvärt att Lidforss tilltalar Rydberg direkt. ”Herr Rydberg” skulle han inte skriva om
en avliden person, eftersom tilltalet förutsätter att Rydberg själv hör till de tänkta läsarna. I
polemiken 1900 skriver han aldrig annat än ”Rydberg” alternativt ”Viktor Rydberg”. Så gör
han också i jämförbara sammanhang, exempelvis när han i ett av inläggen mot Fredrik Böök i
Strindbergsfejden skriver följande: ”När herr Böök hävdar att Levertin gjort en förtjänstfull
insats…”. Böök är både omtalad och tilltalad, medan den döde Levertin endast är omtalad.
Citeras efter Lidforss artikel ”Viktor Rydbergs vapendragare”, Arbetet 1900-09-06.
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Emil Ander i Lunds Dagblad tog sig för att trycka av den anonyma artikeln, och
därmed ﬁck Lidforss en motståndare att rikta sig mot. Argumenteringen i ”Viktor
Rydbergs vapendragare” (1900-09-06) går tydligt ut på att stärka den egna positionen på Anders bekostnad:
Hvem är herr Emil Ander?
Rådfrågar man på denna punkt Lunds Dagblad, ransakar man det kvasi-akademiska organet från dess första nummer till det sista, så strålar från hvarje sida samma
svar till mötes: herr Emil Ander är en nolla, en komplett nolla från topp till tå. Utkastar man samma fråga i en krets af publicister, så preciseras detta svar därhän, att
herr Ander är en af Sverges okunnigaste tidningsredaktörer. Och då man af dessa
omdömen söker bilda en syntes, så får man som resultat, att herr Ander är en nolla
upphöjd i kvadrat, eller rättare, en nolla upphöjd i rektangel, upphöjd i den grådaskiga rektangel, som kallas Lunds Dagblad.
Men denne samme herr Ander, som skulle mötas af skallande skrattsalfvor, om
han i en krets af akademiskt bildade män komme på den galna idén att yttra en privatmening om Linné, Boström, Rydberg eller Høﬀding, denne herre icke blott tages
på fullt allvar, utan rosas, aftackas och beundras, när han i tryck gör sig till målsman
för åsikter i dessa frågor.
Sådan är trycksvärtan, sådan är världen.

Artikelns slutreﬂexion uttrycker det förunderliga i att varje försök att nyansera
diskussionen kring ett lands verkliga eller inbillade storheter ska bemötas med
”magiska trollformler” som ”bristande patriotism” eller ”ofosterländsk själfunderskattning”. Sist kommer emellertid en positiv deklaration. Det Lidforss vill ha
sagt är att den i Sverige så misskände Strindberg endast kan jämföras med storheter som Shakespeare och Goethe, att svenskarna över huvud taget inte förstår att
uppskatta sina många litterära talanger och att man inte heller förstår att stödja
vissa av sina framstående vetenskapsmän. I det senare fallet åsyftas rimligen de
svårigheter i befordringsgången som ständigt mötte i samhällsfrågor radikala och
därmed obekväma vetenskapsmän som Knut Wicksell och – Bengt Lidforss.
Lidforss ﬁck nu den uppmärksamhet han var ute efter. Det betyder dock knappast att man hälsade honom hjärtligt välkommen in på det kulturella fältet. Tvärt
om tycks insatserna gå ut på att han visserligen inte hade där att göra men att det
tydligen var nödvändigt att sätta honom på plats, eftersom han väsnades så mycket. Redan den anonyme skribenten i Aftonbladet hade ju talat om ”den medelmåtta, som tror sig själv bliva större genom att göra de store små”, och det är rimligtvis
samma tanke som föresvävade litteraturprofessorn Karl Warburg när han i Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning talade om ”dvärgalåt”. I artikeln ”Blå dunster”
(1900-09-12), där Warburgs invändningar tillbakavisas på ett trots allt ganska artigt sätt, avfärdas ett angrepp från docenten Vilhelm Lundström med betydligt
mindre respekt. Denne har försökt göra gällande att Lidforss velat ”nedsätta alt
hvad Sverge möjligen kan ha frambragt af kulturella storheter”, och Lidforss ber
nu läsarna ”uppriktigt om ursäkt för att den chauvinismens vrålapa, som kristnats
till Vilhelm Lundström, för några ögonblick fått ﬁgurera i Arbetets spalter”.166 Att
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I efterdyningarna av den våldsamma pressfejden i samband med unionskrisen ﬁck redaktören
för Göteborgs Aftonblad Vilhelm Lundström återigen en elak karakteristik av B.L. i Arbetet
(1905-08-04).
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han ändå är ganska nöjd med sakernas utveckling framgår av artikelns fortsättning:
Sällan ha vi på vår publicistiska bana rönt en sådan uppmuntran som den, hvilken
kommit oss till del i Handelstidningen af den 7 september. Samma artikel som Aftonbladet förklarat under all antikritik, bemötes af professor Warburg på tvänne långa,
långa spalter. Man kan få storhetsvansinne för mindre, och för att profylaktiskt förebygga en sådan eventualitet, upplyser oss prof. Warburg redan från början om, att vi
äro en dvärg, och att helt naturligt vårt skriftställeri rätteligen bör betecknas som
dvärgalåt.

Lidforss börjar bli tagen mer på allvar, även om man inte håller med honom.
Aningen tillspetsat kan man påstå att det är Warburg som skapar positionen
Bengt Lidforss inom fältet. I fortsättningen kan han inte ignoreras, eftersom tystnad kan tolkas som medgivande. Strategin är tydlig. Det gäller först att komma åt
professorn på dennes egen hemmaplan, alltså det litterära fältet. Om detta lyckas
kan man sedan gå vidare med betydligt ökat kapital.
Lidforss tillbakavisar Warburgs försvar av ﬁlosofen Viktor Rydberg mycket elegant, och detta är en viktig insats i spelet, eftersom professorn allmänt betraktas
som den främste auktoriteten, då han gett ut Rydbergtexter och dessutom helt
nyligen publicerat en biograﬁ över denne. Litteraturprofessorn har ifrågasatt Lidforss kompetens, och det gäller då för denne att visa att han besitter sådan. I fortsättningen av artikeln diskuterar Lidforss därför vad professorn har att anföra till
Tegnérs försvar. Det som kommer i fokus är några slarviga läsningar som Warburg
gjort sig skyldig till. Kritiken mynnar ut i satser som: ”Ett sådant missförstånd
vittnar icke om kritisk skarpsynthet” och ”Ty vi vilja ej gärna förolämpa den framstående litteraturhistorikern med en utredning af skillnaden mellan dessa tvänne
uttryckssätt, av hvilka det ena är logiskt det andra hospitalsmässigt”. Man skulle
kunna uppfatta det så att Lidforss är ute efter att undergräva Warburgs vetenskapliga auktoritet, men därmed vore kanske inte så mycket vunnet. Snarare är det så
att Lidforss vill svinga sig upp till samma auktoritetsnivå som professorn. Och det
ﬁnns dessutom en avgörande skillnad mellan docenten Lidforss och Warburg, om
vi ska tro den förre. Warburg tar nämligen fullständigt miste när han söker sig in
på det botaniska fältet, medan Lidforss för sin del är fullständigt hemma på Warburgs litterära fält.
Lidforss position är bräcklig så länge man inte tar Arbetet på större allvar inom
det publicistiska fältet. Warburg tycks, liksom för övrigt Vilhelm Lundström,
mena att arbetarna inte förstår Lidforss resonemang, men denne kontrar med att
Sveriges arbetare har ”minst lika stora intellektuella resurser samt förmodligen
betydligt bättre vilja än Handelstidningens mediterande grossörer”. Dessutom
räknar Lidforss med en akademisk publik. Hans artikel kommer att läsas ”af ett
par hundra Lundastudenter och – horribile dictu – äfven af åtskilliga universitetsprofessorer!”
Professor Warburg återkommer i Handelstidningen, och i artikeln ”Än en gång
Viktor Rydberg” (1900-09-22) ﬁnner Lidforss att professorn nu anslår ”en betydligt höﬂigare ton”. Han har nu av Warburg fått bekräftelse på att han blivit insläppt på det litterära fältet, och han är på väg att skapa både sig själv och Arbetet
en position. I fortsättningen av artikeln handlar det återigen om att stärka sitt ka124

pital med hjälp av professorns vetenskapliga auktoritet. Lidforss säger att också
han vill hålla sig ”på höﬂighetens ﬂata trottoar”. ”Prof. Warburg får emellertid ursäkta, att vi denna gång gå anfallsvis tillväga och angripa honom på hans egen
mark.” Det är Tegnér saken gäller, och Warburg har anklagat Lidforss för att själv
använda den metod han anklagar Rydberg för, nämligen att uppﬁnna ”en teori,
som alls icke existerar”, för att sedan kunna vederlägga den: ”hvar kan docenten
Lidforss ens hos de störste beundrare af Tegnér ﬁnna en rad, som antyder, att man
skulle vilja jämföra honom vare sig med Goethe eller Shakespeare?” ”Ingenstädes”, svarar Warburg själv, men Lidforss är påläst och kontrar fränt: ”läser herr
professorn endast förorden till de verk han citerar?” Det är i Georg Brandes bok
om Tegnér man kan läsa om ”sådana öfverdrifter som Mellins, hvilken på fullt allvar lägger Shakespeare, Milton, Schiller och Goethe såsom oﬀer vid Tegnérs fötter,
den han därefter med patriotiskt patos utropar till ’den germanska racens yppersta
skald’”.
Lidforss vill för sin del förklara Warburgs ogrundade anklagelser med att denne
”under stridens hetta blifvit en smula nervös”. ”Han har nu en gång upptagit striden, och i sin ifver att ge dvärgen-dumbommen-docenten en grundlig stukning
tappar han bort icke blott sinnet för nyanser, utan äfven minnet af litteraturhistoriens fakta.” Warburg har inte förstått, menar Lidforss, att det är den oﬃciella bilden av Tegnér saken gäller och ”af ordet altjämt hade han äfven kunnat förstå, att
det enligt vår tanke ges svenska skalder, som med bättre rätt än Tegnér kunde göra
anspråk på tronen i vår svenska diktarvärld. En sådan skald är enligt vår mening
Runeberg; ty medan Tegnérs diktning bär omisskännliga tecken af att åldras, är
Runeberg än i dag lika frisk som för femtio år sedan.” Man bör observera att Lidforss självklart tar sig rätten att värdera de svenska klassikerna, och man bör dessutom notera hur inriktad på nuet han är: Runeberg är ”än i dag lika frisk”. Det
som intresserar honom är den levande litteraturen, inte litteraturhistoriens värderingar, vilka han många gånger ﬁnner föråldrade.
I denna andra artikel mot Warburg diskuteras naturligtvis återigen Viktor Rydberg, debattens utgångspunkt. Denna gång påtalas Rydbergs sätt att angripa motståndare utan namns nämnande. Lidforss ﬁnner åter att Rydberg pådyvlar motståndarna åsikter som dessa inte uttalat. Hans sista exempel handlar om Rydbergs
skildring av åttitalismens naturalism, vilken Lidforss ﬁnner orättvisande. Efter ett
längre citat kommenterar han:
Att utfallet är riktadt mot åttiotalets naturalister är ju uppenbart, men hvilka bland
dessa ha uppträdt så som Rydberg här skildrar det? Själv nämner Rydberg, sin vana
trogen, inga namn, utan lämnar fritt lopp åt läsarens fantasi.
Ett sådant stridssätt är helt visst bekvämt och kanske också förnämt, men det är
sannerligen alt annat är ridderligt.

Artikeln avslutas på ett överraskande och för Lidforss alls icke karakteristiskt sätt.
Där Lidforssläsaren normalt väntar sig ett sista dräpande hugg anslås i stället en
försonligare ton: ”Men då vi nu säga prof. Warburg ett vördsamt farväl, så sker det
med de aktningsfulla känslor, som vi för vår del alltid hysa mot en man, som med
öppet visir strider för en sak, som han tror på.”
Det är tydligt att Lidforss har uppskattat Warburgs inlägg i debatten. Orsaken
torde vara att professorn verkligen diskuterar Lidforss inlägg, att han erkänner
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denne som en värdig diskussionspartner och att han därmed med sin dubbla auktoritet som litteraturhistoriker och Rydbergkännare bekräftar den position som
Lidforss och Arbetet är i färd att tillkämpa sig inom det publicistiska fältet.
Det är i sin recension av Warburgs bok om Viktor Rydberg som Levertin passar
på att angripa Lidforss. Det är första och i stort sett enda gången han gör det, men
det är inte överdrivet att påstå att han ﬁck äta upp sina formuleringar under resten
av sitt liv. I Levertins postuma Samlade skrifter har angreppet i efterhand beskurits,167 vilket kan tolkas så att vännerna gärna ville ge sken av att Lidforss inte haft
större anledning att vara gramse på Levertin. De i Samlade Skrifter uteslutna partierna har i citatet nedan satts inom hakparenteser. Man ser hur artikeln samtidigt
formar sig till ett äreminne över Rydberg. Levertin bekräftar fältets doxa, dess heligaste föreställningar. Denna insats stärker hans egen position avsevärt, och då
inte bara i nittitalisternas ögon utan också i oscarianernas. Lidforss stöts däremot
bort:
En ung botaniker, [som af sitt ämne åtminstone icke lärt konsten att med blomsterspråk bemantla en fullt naturlig och okonstlad brist på bildning och urbanitet,] docenten Lidforss i Lund, har genom ett par nyligen publicerade artiklar i pressen väckt
till lif ett ifrigt meningsbyte om Viktor Rydberg. Diskussionen har gällt den sällsynt
mångsidige mannens ﬁlosoﬁska arbeten, hvilka docenten Lidforss dels funnit otillfredsställande, dels också icke helt ”bona ﬁde” i fråga om Rydbergs polemiska uppgörelse med den materialistiska lifsåskådningen.
Hvad Viktor Rydberg som tänkare angår, äro olika meningar och omdömen både
möjliga och motiverade. Trots sitt utomordentliga och lifslånga spekulativa intresse
och sin djupa förtrolighet med de stora tänkarne var väl ”Grubblaren” af naturen
hvarken metafysisk tankebyggare och än mindre ﬁlosoﬁsk kritiker och begreppskonstnär. Sedlighet och rättfärdighet voro i detta etiska och optimistiska temperament långt mer drifvande makter än det abstrakta sanningskrafvet, och den andliga
samvetsömhetens justeringslust präglar snarare än spekulationens från alla känslohänsyn frigjorda fanatism hans ﬁlosoﬁska skrifter. Alltid beräknade för en bildningssökande majoritets behof, populära föredrag och studier, göra dessa spekulativa
framställningar knappast anspråk på att vara fackskrifter af en professionell ﬁlosof,
och då ingen och allra minst Rydberg själf med sin blygsamhet tillmätt dem någon
överdrifven auktoritet, kunde deras värde, tycker man, diskuteras lugnt med skäl och
motskäl, och den, som kände lusten att bekriga dem, borde åtminstone hafva plikten
att vid anfallet använda rökfritt krut.
Så mycket enklare är den andra sidan af tvistefrågan, det spörsmål om Rydbergs
ärlighet i den ﬁlosoﬁska striden [, som den nobla i dylika afseenden naturligtvis mimoseaktigt ömtåliga blomsjälen i Lund behagat uppkasta. Ett rop af harmsen förtrytelse från trefjärdedelar af Sveriges litterärt bildade människor skulle hafva blivit svaret härpå, om icke angreppet varit så löjligt misslyckadt och fåfängt]. Ty om något i
Sveriges andliga värld är klart som solen i Karlstad, är det den moraliska oförvitligheten öfver Rydbergs skriftställarverksamhet, den för en polemiker intill Don-Quixoteri gränsande ridderligheten i hans stridssätt. Knappast har någonsin i vårt land en
reformatorisk personlighet visat en sådan aktning för motståndares lifsåskådning
och så bokstaﬂigt och samvetsgrant efterföljt den andliga kampens gyllene valspråk
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Detta nämns i Söderhjelm 1914, s. 426.

126

”leniter in modo et fortiter in re”.168 Och ju mer man får öga för den religiösa sedlighet och det moraliska patos, som äro hans författarskaps poler, dess bättre förstår
man den enastående makt och myndighet hans ord haft öfver ett så stort antal svenska sinnen.169

Att Levertins angrepp tog Lidforss hårt och uppmärksammades av många är helt
klart. Det värsta ur Lidforss synvinkel var den nedlåtande tonen och därtill oviljan
att förstå vad han egentligen var ute efter. Annars kunde man kanske ge kritikern
rätt i att Lidforss kunde ha diskuterat Rydberg ”lugnt med skäl och motskäl”.
Men sådan var nu inte hans stil, och dessutom var han i vanlig ordning ute efter
att ifrågasätta auktoriteter och provocera till debatt. Till skillnad mot Levertin,
som skrev i den mest uppmärksammade kulturtidningen, var Lidforss tvungen att
ta i ordentligt för att höras.
Warburg har tvingats släppa in Lidforss i fältet, men Levertin försöker uppenbarligen mota ut honom igen. Sett ur Lidforss perspektiv är budskapet ungefär följande: Han avfärdas som ung, fast han blev student redan 1884, bara tre år efter
Levertin. Han är docent, sägs det visserligen, men inte litteraturvetare eller ﬁlosof,
utan botaniker. Man behöver därför inte räkna med honom. Han lider därtill brist
på bildning och urbanism, och är då i själva verket sinnebilden för en landsortsbo –
här är det tydligtvis huvudstaden som dikterar villkoren. Likt andra naturvetare (?)
antas han vara enkelspårig – till skillnad mot ”den sällsynt mångsidige Rydberg”.
Inte heller är han blygsam, som denne. Och trots att han själv angriper Rydberg så
hårt är han själv den ”mimoseaktigt ömtåliga blomsjälen i Lund”. Att inte ﬂer har
protesterat beror på att angreppet var ”så löjligt misslyckadt och fåfängt”.
Lidforss skulle i Strindbergsfejden påminna om denna höst då hela Sveriges
kulturelit kastade sig över honom och då Hjalmar Branting var den ende som tog
honom i försvar. Han skriver att Levertin uttryckt ”animositet mot undertecknad
redan hösten 1900, alltså två år innan artikeln Judar och germaner publicerats”,
och han noterar också att redaktionen av Levertins Samlade Skrifter velat skyla
detta genom strykningar i texten, ”näppeligen av hänsyn till mig”.170 I samma artikel påminner han om att Levertins förlöjligande tal om den ”mimoseaktigt ömtåliga blomsjälen i Lund” hade inspirerat Fredrik Vetterlund till en berömd kvickhet, nämligen ”mimosan i Lund”. Lidforss har också noterat att Vetterlund nyligen ”med spirituell själsnärvaro omredigerat” detta uttryck till ”sensitivan i Upsala”.171 Allt detta visar hur hårt Lidforss tog Levertins artikel, och så långt hade Levertin onekligen rätt. För att själv vara en så dräpande polemiker var Lidforss påfallande lättstött och ömtålig i intellektuella sammanhang.
168

169

170

171

Tidningsartikelns ”leniter in modo” har i boken ändrats till ”suaviter in modo”. Uttrycket
betyder ”Milt i sätt, men kraftigt i sak.”
Oscar Levertin, ”Karl Warburg. Viktor Rydberg. En levnadsteckning”, Svenska Dagbladet
1900-09-28 samt Samlade Skrifter af Oscar Levertin. Fjortonde delen. Svensk litteratur. II,
Stockholm 1909, s. 21f.
Bengt Lidforss, ”Docenten Böök som hypotesmakare”, Arbetet 1910-10-01. Omtryckt i Levertinkultens apologet, s. 39ﬀ. Citaten ﬁnns på s. 44.
Lidforss a.a., s. 47. Fredrik Vetterlunds artikel var ”Några randglosor till en dagsfejd”, Aftonbladet 1910-08-01. Lidforss missminner sig något i sin upprördhet. Vetterlunds uttryck var
formulerade som i min text ovan, men Lidforss har råkat kasta om dem. I Arbetet (1910-10-01)
skriver han alltså ”sensitivan i Lund” respektive ”mimosan i Upsala”.
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Lite senare under hösten hamnar professor Fahlbeck i Lund i skottgluggen.172
Denne hade apropå Lidforss skriverier försökt visa (i Statsvetenskaplig Tidskrift) att
antalet kulturella storheter i Sverige är större än i många andra kulturländer. Mot
detta har Lidforss inget att invända, utan hans bitterhet kommer sig av Fahlbecks
nedlåtande attityd gentemot Lidforss och Arbetet:
Prof. Fahlbeck har alltså efter egen utsago icke nedlåtit sig till att läsa vår artikel om
Viktor Rydberg som ﬁlosof. Detta hindrar honom dock icke från att i samma andedrag förklara, att artikeln i och för sig icke förtjänar annat beaktande än som symptom, och han ﬁnner det oskickligt af författaren, att han riktat dessa uttalanden till
Arbetets ”föga bildade och okritiska publik”.

Det är inte osannolikt att Lidforss tidigare själv varit en smula oklar över vilken
publik han egentligen skrev för. Ja, kanske är det först denna höst som han blivit
fullt medveten om tidningens arbetarpublik. Det var i så fall en intressant följd av
motståndarnas angrepp.
Emellertid har Lidforss också andra litteraturpolitiskt intressanta invändningar
mot professor Fahlbecks uppsats. Denne räknar upp ett stort antal områden där
Sverige ståtar med storheter fullt jämbördiga med utlandet. Det ﬁnns dock undantag. Lidforss citerar och kursiverar: ”Klenast bestäldt är det med dramat, ty där
lyser Sverge med sin nästan fullständiga frånvaro”. Lidforss kommenterar detta uttalande, och här får vi en klar indikation på vem Lidforss ansåg var den störste.
Samtidigt föregriper han sina inlägg i Strindbergsfejden 1910:
Detta låter ju egendomligt för den oinvigde. Men i själfva verket är saken mycket
enkel. Mäster Olof, Fadern, Fordringsegare, Folkungasagan, Gustaf Wasa, Gustaf
Adolf, alla dessa geniala skapelser existera icke för prof. Fahlbeck, ty – Strindberg lefver ännu. Först när han gått ur tiden, kunna vi börja diskutera frågan, om Sverge eger
en dramatik eller ej.

Lidforss menar att denna inställning i själva verket är typisk i det borgerliga samhället: ”Denna ståndpunkt är i själfva verket icke ny, den är tvärt om mycket gammal. Ty att låta genien arbeta, förödas och dö för att sedan ge dem en minnessten
på grafven och en sida i litteraturhistorien – det har i alla tider varit ﬁlistrarnes
moral.”
Lidforss går nu för att avrunda debatten om Viktor Rydberg, och han återvänder då till det för honom förhatliga Aftonbladet. Han vill vinna ytterligare poäng
på denna tidnings bekostnad. Det är en medveten insats för att markera den egna
positionen och samtidigt en resumé och värdering av vad som förekommit:
Aftonbladet, som från början förklarade hvarje antikritik gent emot vår Rydbergsartikel onödig, men som sedan med begärlighet slukat alt hvad motparterna förebrakt
och därvid genomlupit hela skalan från de respektabla Warburgsartiklarne ända ned
till det Wetterlundska pekoralet – Aftonbladet har naturligtvis äfven skyndat sig att
aftrycka prof. Fahlbecks artikel.
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Det är synd om Aftonbladet, ty dess goda vilja står tydligen icke i någon rimlig proportion till dess uppﬁnningsförmåga. När det värda organet i sin första och enda artikel mot oss spelade ut sin stora trumf, så bestod denna i en beskyllning för att ha
”smutsat i eget bo”. Och när Aftonbladet efter sex veckors tystnad åter fann sig föranlåtet ge oss en gliring af eget fabrikat så var trumfen åter densamma: vi hade ”gjort
något mindre vackert i eget bo”. Och det bör man icke göra, menar Aftonbladet.
Nej, det är nog riktigt, man bör i allmänhet hvarken smutsa ner sitt eget eller andras bo.
Men det ﬁns dock mellan himmel och jord åtskilligt, som är ännu mer graverande
än det mindre vackra Aftonbladet drömmer om.
Ty när alt kommer omkring, hvilket är mera komprometterande – att strunta i
Aftonbladet som vi, eller vara en strunt i Aftonbladet, som herr Sohlman!

Bengt Lidforss familj och vänner ansåg att han hade skadat sig ofantligt genom
sina debatter denna höst. Fadern, som ju var konservativ oscarian, hade ingen förståelse för sonens synpunkter och kunde inte annat än hålla med Karl Warburg i
dennes kritik.173
Under detta minnesvärda år hade Lidforss sålunda försökt tona ned betydelsen
av ett inte så litet antal svenska storheter, döda eller levande. Bland de döda återﬁnner man Linné, Tegnér, Boström och Rydberg; bland de levande Wirsén, Levertin,
Heidenstam och Warburg. För Lidforss själv var det sannolikt i hög grad fråga om
att göra upp med nationella storheter som betytt mycket också för hans egen utveckling men som han nu inte längre kunde anse hålla måttet.174 Om man därtill
betänker att Rydberg och Wirsén hörde till Edvard Lidforss intellektuella vänner
inser man att sonen Bengt fortfarande kände behov av att proﬁlera sig mot fadern,
eller kanske snarare mot det samhälle som denne personiﬁerade i sonens ögon.
Under hösten 1901 ﬂyttade föräldrarna till Stockholm. Med fadern på större avstånd kände sig sonen säkert friare, vilket i längden gav en bättre relation. Den nu
pensionerade språkprofessorn hade av vännen Wirsén erbjudits ett välbetalt uppdrag som medhjälpare vid Akademiens Nobelinstitut.175 Han skulle hjälpa till med
den romanska litteraturen. Det är inte osannolikt att sonen tonade ned kritiken av
Wirsén av denna anledning. Edvard Lidforss chef blev för övrigt Karl Warburg.
Det är troligt att Lidforss själv var en smula betänksam. Visserligen hade han
fått uppmärksamhet och därmed skapat sig en position som radikal skribent, men
han hade också sin akademiska karriär att tänka på, och det var nu tid för professorskonkurrens. Att på hösten förklara att Carl von Linné varit ett ”dussingeni”
och på vårvintern söka professur i botanik i Uppsala var naturligtvis inte den lämpligaste taktiken. Lidforss skötte sig visserligen väl vid provföreläsningarna, men
han ﬁck inte tjänsten och han motarbetades dessutom i konsistorium i Lund, så att
det numera inte ens var självklart att han skulle få sitt docentstipendium förlängt.
Året 1900 var alltså på många sätt ett avgörande år i Bengt Lidforss liv och karriär. Det är också under detta år som legendbildningen kring honom ﬂorerar som
värst – man förfasar sig i Lund över ”de vilda nätterna i tornrummet”, samma torn173
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rum i Akademiska Föreningens hus där de nu behandlade artiklarna kom till. Det
bestående intrycket av detta års verksamhet är att Lidforss varit mindre seriös än
han borde ha varit, att han visserligen blivit uppmärksammad och tillkämpat sig en
position, men att det var en tämligen tvetydig position. Många betraktade honom
fortfarande mer som rabulist än som seriös debattör. Emellertid har värderingarna
skiftat ofantligt mellan arbetarrörelse och borgerlighet. Därtill bidrog att man
inom borgerligheten inte läste Arbetet och att de borgerliga tidningarna naturligtvis vinklade referaten av Lidforss inlägg mycket hårt. Samtidigt som det inte minst
var genom sitt utmärkta skrivsätt han gjort sig bemärkt inom arbetarrörelsen, var
det ytterst få inom motståndarlägrets läsekrets som hade läst någon av hans texter
och kanske lika få, som närde någon som helst önskan att göra det. Att Lidforss var
en lysande stilist var alltså så gott som okänt för de ﬂesta. Än så länge.

9. En antiklerikal poet av guds nåde (K. G. Ossian-Nilsson)
Karl Gustaf Ossian-Nilsson debuterade som poet år 1900 och lyckades på kort tid
skapa sig en position inom det litterära fältet.176 Den lundafödde, men i Malmö
uppvuxne skalden hälsades nämligen i Oscar Levertins två första recensioner som
en möjlig förnyare av svensk poesi, och den ledande kritikerns erkännande blev ett
formligt ”Sesam – öppna dig!” Enligt denne är Ossian-Nilsson en ovanlig och
uppfriskande poet som ”njuter af tidens heta puls och brinnande täﬂan”.177 Ett
sådant omdöme visar hur öppen nittitalisten Levertin kunde vara också inför avvikande tendenser i samtiden.
Lidforss recenserade Ossian-Nilssons diktsamlingar från debuten, säkerligen
därför att den unge skalden var skåning. Först delade han inte den övriga kritikens
stora beundran. Uppskattningen ökade dock, och han var nästan oreserverat positiv i sin tredje recension, publicerad i december 1902. Men det uppstod misshälligheter, och skalden kom senare att hävda att Lidforss hade förföljt honom från
allra första början. Tydligen uppfattade sig Ossian-Nilsson som en förnyare inte
bara av den svenska utan också av den skånska poesin. Den senare synpunkten
hade Lidforss inte alls förståelse för.
Ossian-Nilsson var den författare som Lidforss genom åren kom att skriva ﬂest
artiklar kring. Deras konﬂikt kulminerade senhösten 1908 med tillkomsten av
nyckelromanen Barbarskogen. Som försvar mot angreppen där och i pressen publicerade Lidforss Barbarskogens skald, en broschyr om cirka 120 sidor, där han
tryckte om de artiklar han ägnat Ossian-Nilsson. Studiet av artiklarna och omständigheterna kring dessa inleds i föreliggande avdelning med de två första recensionerna, men merparten av innehållet i broschyren behandlas i avdelning fem.
Där presenteras också författaren och litteraturen kring honom.
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Jag använder samma namnformer som författaren själv gjorde under sin levnad, alltså OssianNilsson före cirka 1914 och Ossiannilsson därefter.
Svensk litteratur af Oscar Levertin Trettonde delen Svensk litteratur. I. Stockholm 1908 s. 454.
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Projekt Runeberg.
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Masker
Recensionen av Masker (1900-12-17) inleds med beröm av Ernst Norlinds ”oftast
mästerliga vignetter”. Därefter konstateras att Ossian-Nilssons debutsamling ”har
af den svenska kritiken hälsats med ett enhälligt bifall, som sällan plägar komma
skånska diktsamlingar till del.178 Man anar en viss misstänksamhet i detta konstaterande, och den följande meningen förstärker intrycket av att Lidforss själv inte
är så alldeles nöjd. ”I främsta rummet beror [bifallet] utan tvifvel på det välde öfver formen, som författaren onekligen besitter”, skriver han. Likt skämtpressens
medarbetare, men i ord, ger recensenten därefter en livfull skildring som ska illustrera skaldens goda handlag med formen:
Hans rim ljuda en i öronen skarpt och intensivt som knallande piskklatschar, hans
rytmer ega en fart, en schwung och en säkerhet, som minner om en rutinerad skridskogängares raska rörelser, och öfver hela hans produktion hvilar, trots alla fräsande
ord och varmblodiga gester, en vinterligt steril kyla. Och som en klok och erfaren
skridskokung håller han sig hälst på en väl inhägnad bana, omgifven af ett applåderande publikum, och försmår de stora vattnen, där horisonten är vid och isen förrädisk. (s.8)

Skalden är en skicklig artist som applåderas av sin publik, menar alltså Lidforss.
Intrycket av skicklighet är dock lite missvisande, eftersom han undviker de svåraste momenten. Dessutom tycks själva den glänsande tekniken i någon mån få
kompensera brister i det konstnärliga utförandet. Ord som ”rutinerad” och ”steril” bidrar diskret till karakteristiken.
Diktsamlingen placeras in i sin genre: ”Det är med ett ord deklamationspoesi af
renaste vatten som herr Ossian-Nilsson bjuder på”. Därefter bedöms dess värde
inom denna genre: ”men som sådan är hans produktion ganska beaktansvärd”.
Ett av Lidforss syften med recensionen torde vara att presentera en skånskfödd
debutant så rättvisande som möjligt, redovisande såväl brister som förtjänster.
Man får komma ihåg att större delen av den poesi som skrevs före 1900-talets litterära omvälvningar just var deklamationspoesi, dvs poesi som var avsedd att läsas
högt i sällskap, antingen privat eller vid möten av olika slag. Lidforss var själv känd
för att kunna deklamera dikter ur minnet och han hade ju till och med några sådana dikter på sitt eget samvete. Att han föredrog den nya tidens genrer och poeter,
dikter av Richard Dehmel, Stefan George och den nyligen debuterade Vilhelm
Ekelund, detta bortser han ifrån tills vidare – samtidigt som han antyder skillnaden med hjälp av genreetiketten.
Nu följer en presentation av dikternas innehåll, och det konstateras att författaren tycks mest intresserad av ”den brutala, från alla altruistiska hänsyn frigjorda
dådkraften, och särskildt den tyranniska härskartypen […] är ett ständigt återkommande motiv i hans diktning” (s.8). En annan grupp som fängslar poeten är
”de smarta hjältarne från boerkriget, de brittiska hjältarne n.b., John Bull, Mr.
Chamberlain, Cecil Rhodes o.s.v.”. Opinionen i Sverige var i allmänhet antibrit178
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tisk, och man såg boerna som hjältemodiga frihetskämpar mot en överlägsen yttre
angripare. Arbetets läsare ﬁck regelbundna nyheter om kriget, så Lidforss kunde
kosta på sig att kommentera Ossian-Nilssons anmärkningsvärda hållning mycket
lakoniskt: ”man måste erkänna att hans karaktäristiker af dessa herrar äro gjorda
con amore”. Man noterar att Lidforss är dåligt insatt i brittiska förhållanden och
tycks tro att John Bull är en av hjältarna från boerkriget.
Som vanligt är Lidforss generös med citat. Läsaren får ett smakprov i form av
tre åttaradiga strofer ur dikten ”Cecil Rhodes”. Ett nytt misstag är att Lidforss felaktigt benämner dikten ”Cecil Rhodes” som en ”runa”, eftersom Rhodes dog först
ett par år senare. Om den dikten sägs för övrigt att ”sympatien sticker fram mellan
smädelserna som blomman mellan tistelns taggar”. Utöver de nu nämnda antydningarna väljer Lidforss att i recensionen ställa sig neutral till dikternas idéinnehåll. Läsaren får själv dra sina slutsatser.
Lidforss ﬁnner däremot att dikternas ämnen inte är tillräckligt engagerande och
efterlyser ett innehåll, ”som ej äro oss svenskar skilda genom alt för många mil och
århundraden” (s.9). Då skulle Ossian-Nilsson kunna bli ”en politisk versmakare af
rang” och ”en betydelsefull faktor att räkna med”, skriver han uppmuntrande – för
arbetarpubliken var ju den politiska dikten en välkänd och uppskattad genre.
Många av de ämnen som Ossian-Nilsson hade valt att behandla var en sorts berättelser, och Lidforss menar att de vore bättre lämpade för prosa. Recensionen avslutas med konstaterandet att man ”trots den hvinande rytmen och de smattrande
rimmen mer än en gång tycker sig höra Heines ironiska stämma: Das alles hätten
Sie sehr gut in guter Prosa sagen können, mein Lieber!” (s.10) Den episka verskonstens tid är förbi, tycks Lidforss mena. Själv uppskattade han exempelvis Runebergs Fänrik Ståls sägner, men av en modern poet förväntade han sig något annat.
I förordet till Barbarskogens skald karakteriserar Lidforss själv den första recensionens bedömning som en ”kyligt avvaktande hållning”. I recensionen placerade
han in dikterna i genren deklamationspoesi och gav med viss reservation skalden
godkänt för formen. Om han verkligen hade varit en l’art pour l’art-kritiker hade
han naturligtvis nöjt sig med detta. Då hade formen varit det viktigaste. Men i
stället efterlyser han ett annat innehåll, och han blev delvis bönhörd redan i nästa
samling.

Hedningar
Redan diktsamlingens titel, Hedningar, bör ha fångat Lidforss intresse.179 Han
räknade sig nämligen själv som hedning. Att ordet var ett honnörsord förstår
man, när man läser hans tal vid Viktor Larssons begravning. ”Han var en god hedning”, sägs det där.180 Kristendomen sågs av Lidforss och hans meningsfränder
som något främmande. Samtidigt som den var en religion för omanliga veklingar
anklagades den för otaliga missgärningar. Många socialister delade dessutom
Marx syn på religionen som ett opium för folket. Lidforss ansåg att kristendomen
var ett passerat steg i kulturutvecklingen. Därifrån kom inte längre något kulturellt gott, och även i sina populärvetenskapliga artiklar gjorde han allt för att visa
på religionens förmenta orimligheter. Som vi tidigare sett hade kåsören och pole179
180
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Bengt Lidforss, ”Hedningar. Af K. G. Ossian-Nilsson”, Arbetet 1902-02-03.
Arbetet 1908-10-14.

mikern Lidforss ett gott öga till kristendomen och kyrkan, och han utnyttjade
ofta sådana ämnen för att roa eller oroa sin socialdemokratiska publik. Så också
nu. I inledningen till recensionen av Hedningar faller han in i sin kåserande stil
och kostar på sig en viss munter yvighet då han i svepande ordalag angriper det
borgerliga samhällets toppar – kanske mår de bra av lite religion, trots allt, när de
nu har så få andra ideal? Snart mörknar dock tonen:
Besynnerligt! Man må vara hur ortodox ateist som hälst, man må tro på guds ickeexistens lika visst som man tror på sin egen själ, det kommer dock ögonblick[,] då
man frågar sig, om icke religionen fortfarande har en mission att fylla här i världen.
Göthe yttrar nogonstädes, att
den som har konst och vetenskap, han eger religion,
men den som saknar dessa två bör ega religion,
och häfdar därmed religionens betydelse som surrogat, där högre ideella intressen
saknas. Man känner sig stundom frestad att härutinnan ge den store hedningen rätt
och från denna synpunkt uppkasta frågan, huruvida det icke vore i det allmännas
intresse att exempelvis majoriteten af våra landshöfdingar, våra riksdagsmän, våra
stadsfullmäktige o.s.v. verkligen toge religionen på fullt allvar, utan att dock slå öfver
i pietism. Ingenting pryder så upp en landshöfding, som en stilla religiös öfvertygelse, ur hvilken de goda verken välla fram som källsprång om våren.
Det är religionens ljusa sida, och vid den dröjer man ju gärna. Men så kommer det
ögonblick, då fjällen falla från ens ögon, och man varsnar religionen i all dess fula
nakenhet, i all dess vanmakt mot det onda och dess hat mot det starka, det friska och
det sköna; då man säger sig, att man skall döma trädet efter dess frukt, och hugga ner
ett träd, som suger ut jorden och skymmer undan solljuset och danar söfvande gift i
stället för närande frukter! (s.11f )

Efter denna kraftfulla inledning citerar Lidforss frikostigt ur Ossian-Nilssons likaledes kraftfulla antiklerikala dikter, två till antalet. Recensionen täcker drygt två
spalter i tidningen och av dessa upptar de positivt värderade diktcitaten nära nog
hälften. Läsaren får sig först till livs fyra tioradiga strofer ur dikten ”Praeterea censeo”, och som om inte det skulle räcka följer strax därefter fyra sexradiga strofer ur
”Écrasez l’infame”. Om den förstnämnda dikten skriver Lidforss att det ”är manliga strofer, hvilkas patos är äkta, och hvilkas rytmer susa och blänka som långa,
hvinande sabelhugg” (s.15). Den sistnämnda dikten, vilken också var samlingens
inledningsdikt, sägs vara möjligen ”ännu präktigare”.
Eftersom Lidforss är känd som en av Sveriges främsta kristendomskritiker förvånas man knappast över att han uppskattade just dessa antiklerikala dikter så
högt. Dessutom kunde han räkna med att Arbetets läsare delade den inställning,
som Ossian-Nilsson gav uttryck för.
Ser man till proportionerna i recensionen ﬁnner man alltså att större delen är
positiv, men mot slutet blir det tydligt att entusiasmen inte har räckt till vid läsningen av samtliga alster. Ossian-Nilsson skrev ofta rejält långa dikter, som ställde
stora krav på engagemang från läsaren. Många av dem fungerade mycket bra vid
uppläsning, och vid sådana tillfällen var det ju inte heller en nackdel att en dikt
nästan enbart berättade en historia, även om det är detta i hans ögon ålderdomliga
episka drag som Lidforss nu återkommer till. Avsnittet kan vara värt att citera i sin
helhet, eftersom det visar hur Lidforss skickligt kryssar mellan positiva och negati133

va omdömen. Han pekar därvid ut ytterligare några dikter som han värdesätter
som riktig poesi, och det är viktigt att notera vilka dikter han då nämner. Lidforss
har just citerat ”Écrasez l’infame” och fortsätter så:
Denna inledningssång är hänförande, och den som skrifvit en sådan dikt, har åtminstone en dag i sitt lif varit skald af guds nåde.
Tyvärr gör man emellertid vid närmare bekantskap med hr Ossian-Nilssons bok
den upptäckten, att författaren ej hör till dem, som äro skalder alla dar i veckan. Väl
ﬁnns i samlingen, utom de redan anförda dikterna, åtskilligt, som med fog kan rubriceras som poesi t.ex. Tiggarens fosterland, Kamp, Rast, Profeter, ehuru den sistnämnda dikten är en väl påtaglig Frödingsimitation. Men för öfrigt måste det erkännas, att
större delen av herr Ossian-Nilssons produktion icke är poesi, utan rimmad journalistik. Aktstycken sådana som Déroulède, John Ericsson, Oom Paul, John Kinamans
missionärer o.s.v. äro ingenting annat än versiﬁerade korrespondenser från utlandet,
rimmade kåserier och ledande artiklar i versform. Den kraftfulla formgifning och
den stilistiska schneidigkeit, som författaren onekligen besitter, blir under sådana
omständigheter i längden enformig och till sist lika opoetisk som den råa muskelstyrkan hos en cirkusatlet. Hvad gagnar det att dikterna äro fasta och stålade i formen som en rustning af järn, när det bakom den skimrande brynjan icke klappar ett
människohjärta utan sitter ett tidningsklipp eller blad ur en historisk läsebok! (s.15f )

Lidforss betecknar alltså vissa av Ossian-Nilssons dikter som ”rimmad journalistik”. Han tycker sig inte ﬁnna en skaldepersonlighet bakom dikterna utan snarast
ett antal tidningsklipp, och det är ju en fyndig bild, fast utomordentligt elak. En
liknande anmärkning mot Ossian-Nilssons poesi ﬁnner man hos Oscar Levertin i
mars 1905: ”det har onekligen – som synes – sin fara att äga en sådan handens lätthet, att man kan sätta hvilken tidningsartikel som helst på klingande vers.”181 De
dikter som Lidforss uppskattar är oftast mer allmängiltigt hållna, alltså mindre
rent berättande, och i vissa fall är det rentav något av tankedikter. Av de dikter som
Lidforss nämner med uppskattning var ”Tiggarnes fosterland” den som främst
slog an hos arbetarpubliken,182 men då visserligen i hård konkurrens med de antiklerikala dikterna, som Lidforss ju också framhöll.
Trots berömmet hävdade Lidforss i det citerade avsnittet ovan, att ”större delen
av herr Ossian-Nilssons produktion icke är poesi, utan rimmad journalistik”, och
man kan förstå att skalden reagerade när han ﬁck så hård kritik just i en av sin
hemstads tidningar. Men ingenting i recensionen tyder på att Lidforss skulle vara
avogt inställd till skalden personligen. Han förhåller sig tämligen neutral till denne, naturligt nog, eftersom han aldrig haft med honom att göra. I stället utvecklas
nu recensionen på ett för Lidforss karakteristiskt vis. Han tar ny sats och påpekar
då inledningsvis att skalden är ung, ”och det är ju icke otänkbart att lifvet själft
hos honom kommer att realisera utvecklingsmöjligheter, som hittills varit ytter181
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Oscar Levertin, ”Vilhelm Ekelund. In Candidum”, 1905-03-01. Citerat efter Samlade skrifter.
Trettonde delen. Svensk litteratur I, s. 472. Ossian-Nilsson skrev ofta om sådant som uppmärksamma läsare kände igen från de senaste årens tidningsspalter. Alternativt skrev han om de
historiska hjältar han beundrat redan under skolåren. Se vidare i avdelning fem.
Lidforss tycks tro att rubriken är ”Tiggarens fosterland”, ett misstag som återkommer i ”Ossian-Nilssons uppläsning” 1902-12-19.

världen fördolda” (s.16). Därefter följer ett för den ständigt oppositionelle Lidforss
typiskt angrepp – men inte främst på skalden, utan på kritiken, förläggarna och
hela den svenska allmänheten, vilka knappast förstår sig på riktig poesi:
Då hans diktning trots dessa fundamentala brister af kritiken ﬁrats såsom fullblodspoesi och framtidsmusik, så beror väl denna öfverskattning i främsta rummet därpå,
att den svenska allmänheten, inklusive recensenter och förläggare, har föga sinne för
poesi och ständigt förblandar rimmad journalistik med konst. Naturligtvis kan journalistiken, den rimmade som den orimmade, någon gång höja sig mot konstnivån;
en vacker rösträttssång sådan som den Heidenstamska är ju all ära värd och dessutom
en mycket nyttig ting, men helt visst är det icke sådana dikter, som ligga skalden närmast om hjärtat, och det är ju dock det yttersta kriteriet, när det gäller poesi. (s.16)

Som så ofta går Lidforss till retorisk överdrift, men avsikten är att visa att det faktiskt ﬁnns gradskillnader inom konsten. Det ﬁnns skillnader i kvalitet inom genrer och det ﬁnns framför allt skillnader mellan genrer. Den mest värdefulla konsten föds enligt Lidforss snarare ur hjärtat än ur hjärnan. Hans inställning är att
den rena tendensdikten visserligen kan vara nyttig men att tendensen ofta tillåts
dominera alldeles för mycket över det konstnärliga. Tendensdikt passar nog utmärkt i tidningar och på arbetarmöten men blir gärna lite trist när den rycks ur
sitt sammanhang och publiceras i diktböcker. Det citerade angreppet är inte
främst riktat mot Ossian-Nilsson och den framgång som denne haft, för Lidforss
har ju redan slagit fast att han är duktig inom sin genre, utan det är proportionerna och rangordningen mellan poeterna det gäller. Här vill Lidforss hävda en annan uppfattning än de övriga agenterna i fältet. Ossian-Nilsson får nu ett tvetydigt beröm: ”Till den popularitet, herr Ossian-Nilsson uppnått, har naturligtvis
äfven den omständigheten medverkat, att hans alster utan undantag äro förträﬄiga deklamationsnummer; det ﬁnns i samlingen dikter, som äro fullkomliga mönster för frisinnad salongspoesi (s.16f ).”
För den som tror att Lidforss helt förkastar deklamationsdikter med politiskt
innehåll, måste innebörden av ovanstående citat bli enbart negativ och ironisk,
men han har haft en annan avsikt. Liksom tidigare rör det sig främst om en genreplacering eller karakterisering av författarskapet. Uttalandet är inte avsett som ett
förkastande av all annan lyrik. Det handlar om en gradering enligt kritikerns personliga värdeskala, men eftersom denna värdeskala inte redovisas i texten kan formuleringarna missuppfattas. Saken kan emellertid tydliggöras med hjälp av en
annan artikel, ”Skånsk kultur I” (1903-06-04). I ett polemiskt tillspetsat resonemang kring den skånska poesin medger Lidforss att det kan ﬁnnas likheter mellan
uppsvensken Fröding och den skånske A. U. Bååth, två diktare som Lidforss bevisligen uppskattade högt.183 Fortsättningen är belysande i det nu aktuella sammanhanget:
Men när det kommer an på att bestämdt ange divergenserna mellan de båda skalderna, ställer sig saken ej så enkel, som man kanske tror. Det är ganska lättvindigt at[t]
orda om Frödings rika fantasi, hans musiksinne, hans äktsvenska sorg i rosenrödt
o.s.v., och om Bååths skånska jordbundenhet etc., men detta går på sidan om saken.
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När det gäller Bååth är det enbart ungdomspoesin som Lidforss uppskattar.
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Sanningen är, att Fröding, så stor och äkta skald han är, ej har skrifvit en enda vers,
som ej kan deklameras af en frackklädd gentleman i en salong, inför en fördomsfri
publik; men det bästa, som den stackars Bååth har diktat, kan absolut inte deklameras, och allra minst af en frackklädd gentleman inför en fördomsfri publik. (s.40)

Frödings produktion skulle alltså genomgående vara deklamatorisk och kunna
framföras inför en fördomsfri publik i en salong. Den är därmed att betrakta som
”frisinnad salongspoesi”, enligt den terminologi som Lidforss använder i recensionen av Hedningar. Lidforss generaliserar, men sådant var ju hans skrivsätt. Orden
”deklamera” och ”deklamation” hade vid tiden efter första världskriget börjat kännas lite åldriga, och de hade till och med en negativ klang om de användes om en
talares retorik. Grundbetydelsen tycks visserligen fortfarande vara positiv när orden används i betydelsen ”konstnärligt uppläsande av vers”, men en glidning var
kanske på gång även här, och det är i så fall detta som öppnar för den negativa läsning av Lidforss omdömen som Ossian-Nilsson tycks ha fastnat i.184 Det snarlika
utlåtandet om frisinnad salongspoesi i Frödings fall visar dock att Ossian-Nilssons
negativa tolkning avviker från Lidforss ursprungliga avsikt, eftersom han bevisligen skattade Fröding som en av samtidens allra främsta svenska poeter.
Lidforss har själv nödgats kommentera den jämförelse där Fröding och deklamationsdikten förekommer. Det skedde under Strindbergsfejden, då Fredrik
Böök försökte påvisa att Lidforss skrivit ned Gustaf Fröding. Böök menade att
Levertin ”aldrig någonsin undervärderat Frödings diktning så klumpigt som hr Lidforss, hvilken ställt den på ett lägre plan än Bååths, utan någon som helst reservation”.185 Böök tycks ta för givet att Lidforss använder ordet deklamera i nedsättande syfte, men denne läser ordet annorlunda och frågar sina läsare: ”var i all rimlighets namn ﬁnns det i ovanstående citat något som kan tolkas som underskattning
av Frödings produktion?”186 Rimligtvis spelar Lidforss oförstående, för han måste
ju ha förstått vad Böök syftade på, men det viktiga var vad han själv hade lagt i
begreppet när han skrev, och han hade inte varit ute efter att nedvärdera Fröding.
I stället hade han försökt peka på skillnader mellan det som han betraktade som
skånsk respektive icke-skånsk poesi. Ossian-Nilssons poesi var enligt Lidforss mening inte typiskt skånsk.
De skiftande läsningarna av orden ”deklamation” och ”deklamationsdikt” förklarar hur dessa passager oavsiktligt kunnat bli dubbeltydiga. Till dubbeltydigheten i recensionen av Hedningar bidrar dessutom såväl de retoriska överdrifterna
som de ironiskt kåserande inslagen. Ironin är ett vanligt stildrag hos Lidforss, men
som bekant är den svår att hantera, både för skribenter och för läsare. Den kan
vara godartad många gånger, och fungerar då snarast som en blinkning åt läsarens
håll, men i en icke sympatiserande läsning kan sådana dubbeltydigheter uppfattas
som elakare än de var tänkta, och här har vi en del av förklaringen till schismen
mellan Lidforss och Ossian-Nilsson.
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Se Östergrens Nusvensk ordbok (1919) eller den mer omfattande SAOB (1925). Vid betydelsen
”konstnärligt uppläsande av vers” gör Östergren tillägget ”ibl. uppstyltat l. högtravande föredrag”.
Strindbergsfejden. 465 debattinlägg och kommentarer utgivna av Harry Järv. Förord av John
Landquist, del II, (utan ort) Bo Cavefors förlag 1968, s. 673. Bööks egen kursivering.
Bengt Lidforss, ”Levertinkultens apologet I”, Arbetet 1910-09-26. Omtryckt i densammes Levertinkultens apologet, Malmö 1910, s. 20, samt Strindbergsfejden, s. 688.
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Avslutningen av recensionen är skämtsamt elak på det vis som Arbetets läsare
uppskattade hos Lidforss. Ett av hans mål var att roa sin publik, och ibland tog
han sig väldiga friheter i detta syfte. Redan inledningen var ju delvis avfattad i
nonchalant kåserande stil, och hans misstämning mot den svenska kritiken och
allmänhetens i hans ögon alltför dåliga smak får nu påverka hans berömda ”slutkläm”. Här är ironin knappast godartad längre – om han har avsett något sådant
tycks han i sin skrivglädje ha gått vida över gränsen. Skämtet slår över i allvar och
drabbar också skalden. Lidforss antyder faktiskt både att Ossian-Nilsson skulle
vara en litterär streber och att författaren saknar litterärt omdöme. Det är en studentikos attityd von oben. Allra sist framskymtar till och med att det kanske är lite
si och så med Ossian-Nilssons personliga mod, trots all hans hjältedyrkan. Lidforss kunde aldrig riktigt skilja på sak och person, och här tycks han recensera
skalden lika mycket som verket. Detta är inte längre en recension, utan ett raljerande kåseri av Georg Jonathans typ:
Annars kan man knappast påstå, att hans skaldefysionomi ger intrycket af älskvärdhet. Att han trots sin tro på tiden och lifvet, ofta visar en hos en lyriker mindre lycklig
trumpenhet, gör ju mindre, men han poserar gärna, och stundom tyckes det, som
såge man skalden armbåga sig fram med utropet ”Här, djäﬂar anamma, skall ni få se
på satan!” Det intrycket får man också i slutet af boken, i den dramatiska skissen I
Sinigaglia, där författaren tar död på samtliga agerande medels akonit. Metoden att
på detta sätt lösa tragiska konﬂikter har som bekant i vår litteratur införts af Fakir
Falstaﬀ, som i sin likaledes mycket dramatiska skiss Sättet att sluta romaner[,] dränker
alla berättelsens hjältar och hjältinnor i Engelska kanalen. Detta förfaringssätt är
enkelt och verkningsfullt, men kräfver af författaren ett personligt mod, som vi, med
all aktning för öfrigt[,] knappast hade väntat hos herr Ossian-Nilsson. (s.17)

Att Falstaﬀ Fakirs uppsats dyker upp i Lidforss hjärna beror säkerligen på att
den var aktuell genom boken Ur Axel Wallengrens skrifter, men det är lätt att
förstå att den äregirige men känslige Ossian-Nilsson härsknade till, något som
framgår i hans mångåriga brevväxling med sin lillebror Theodor. Skalden hade
fått ett resestipendium av Bonniers och uppehöll sig vid denna tid i London.
Framgångarna tycks ha stigit honom åt huvudet, för han befann sig i en märkligt
högmodig sinnesstämning. Mitt under sin omtumlande Englandsvistelse ﬁck han
sig tillsänd Bengt Lidforss recension av Hedningar, och brodern ﬁck omgående
ett kaxigt svarsbrev: ”Lund? Hvem fan har tid att erinra sig Lund och den där Lidberg eller hvad han heter? Är han ’lidande’ af något, som jag märkvärdigt nog erinrar mig, att han lär vara, må han läka sig själfver. Jag kan inte plåstra med
honom.”187 Det är förmodligen ryktet om Lidforss syﬁlis som föresvävar OssianNilsson här.
Av ett brev daterat redan nästa dag framgår att recensionen inte gett skalden
någon ro, och man märker hur pass primitiva hans försvarsmekanismer är, när
han förvränger namnet på sin kritiker – genast utnämnd till ﬁende! – och drömmer om hämnd:
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LUB Samling Ossiannilsson. Brev till Theodor Nilsson, No 29, London 1902-02-07. Det ord
som tolkats som ”själfver” är svårläst.
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Det kan ibland vara bra att bli underskattad af sina ﬁender. Hur som helst så hoppas
jag en gång i tiden bli i stånd att visa herr Forsberg [Forsbring?] ngt exempel på mitt
”personliga mod”. Om det blir i samband med engelska kanalen, kan jag icke säga,
men om han undslipper galgen, så kan väl en resonabel käpp lära honom åtskilligt.
Jag tror inte att vattnet i Kanalen kan göra honom ren.188

Den sista meningen är tillagd i efterhand, och här är det snarast ryktena om Lidforss homosexualitet som runnit honom i hågen.
Ossian-Nilsson tog recensionen så hårt att han hädanefter betraktade Lidforss
som sin värste ﬁende – och enligt egen uppfattning hade han många ﬁender. Senare hävdade han att Lidforss hade förföljt honom ända från början, men som framgått var denna inledande ”förföljelse” inte så illa menad utan hängde mer ihop
med Lidforss kåserande stil. Syftet med elakheterna var främst att visa på den
svenska kritikens bristande förståelse av rangskillnaderna mellan olika diktare.
Lidforss ansåg inte att Ossian-Nilsson var en dålig poet i och för sig, men han
menade att det fanns debutanter som var avsevärt mycket intressantare, exempelvis Vilhelm Ekelund som fått betydligt snålare kritik i tidningarna. I efterhand
kan man konstatera att Lidforss tog i för hårt, men han kunde knappast veta att
Ossian-Nilsson var en så ytterligt känslig natur.

10. Landets mest geniale litteraturkritiker
Lidforss insåg själv att debatten kring Rydberg och Linné under hösten 1900 inte
enbart hade varit av godo. Under det första halvåret 1901 förekommer inga signerade artiklar av hans hand i Arbetet, vilket onekligen är anmärkningsvärt.189 Men
sedan var han i full gång igen, och senast i slutet av året 1902 ansåg man på Arbetet
att Lidforss etablerat sig bland de främsta publicisterna i landet. Han ansågs dessutom ha höjt tidningens status i hög grad. Detta framgår av tidningens prenumerationsanmälan inför 1903:
särskildt vilja vi hugna vår läsekrets med den underrättelsen, att den geniale vetenskapsman, som under märket B.L. förskaﬀat Arbetet en verklig rangställning bland
vårt lands periodiska publikationer, äfven för det kommande året lofvat oss sin medverkan. Ingen förstår som docenten Lidforss att genom en fyndig och populär framställning göra vetenskapens rön och upptäckter njutbara för den stora allmänheten.
På den politiska och lokala krönikans område för han en klinga, som ingen ostraﬀadt
vågar utmana. Och de bokanmälningar, han publicerat i vår tidning, äro sådana, att
han vunnit namn och rykte som landets mest geniale litteraturkritiker. Från alla
dessa olika områden har B.L. under det gångna året lämnat Arbetet en massa artiklar, så värdefulla, att ensamt de uppväga prenumerationsafgiften.190

Naturligtvis kunde man avfärda ovanstående som enbart panegyrik eller överdriven marknadsföring, men det vore nog att missa poängen. Det Arbetets redaktion
188
189
190

138

Brev No 30, London 1902-02-08.
Jfr Beyer 1968, s. 202.
Arbetet 1902-12-30 m.ﬂ. dagar.

gör är nämligen att sammanfatta redaktionens och den egna läsekretsens uppfattning. Lidforss framfart i tidningen och inom det publicistiska fältet är så uppseendeväckande och uppskattningen inom arbetarrörelsen så stor att han ständigt
lockar nya prenumeranter, och tidningens redaktion lovar till och med i sin anmälan att man ska sänka prenumerationspriset från 60 till 40 öre i månaden om antalet prenumeranter ökar med minst två tusen fram till den 1 april 1903, alltså på tre
månader! Det är sådana förväntningar Lidforss numera har att uppfylla.
Det är för övrigt just under hösten 1902 som det personliga deﬁnitivt har börjat
underordnas det politiska i Lidforss skriverier. Från och med nu kan man utan
större svårighet följa den politiskt röda tråden i nästan allt han skriver. Det är också nu han börjar skriva sina berömda naturvetenskapliga kåserier, även de med
tydlig tendens.191 Och paradoxalt nog både skapar och bekräftar han sin position
som den främste socialdemokratiske litteraturkritikern just denna höst, genom att
i recensionen av Ossian-Nilssons tredje diktsamling, Örnar (december 1902), skapa och bekräfta dennes position som arbetarrörelsens främste skald. Varom mera i
avdelning fem.
Det är dessa insatser som sammanfattas i Arbetets prenumerationsanmälan.
Tidningens redaktion hävdar inte bara att Lidforss ”vunnit namn och rykte som
landets mest geniale litteraturkritiker” utan påstår dessutom att Lidforss ”förskaﬀat Arbetet en verklig rangställning bland vårt lands periodiska publikationer”.
I bägge fallen handlar det om pretentioner som ännu knappast bejakades inom
motståndarlägret – men en position var onekligen skapad, för man kunde inte
längre ignorera det som skrevs i Arbetet, utan man måste åtminstone ta ställning
och försöka avfärda det.
Det är onekligen intressant att Arbetets redaktion redan i december 1902 skissar
den bild av Lidforss som omhuldats av hans beundrare allt sedan dess. Men hur
kunde han, exempelvis, ha ”vunnit namn och rykte som landets mest geniale litteraturkritiker” efter att på tre år ha skrivit högst ett tiotal regelrätta recensioner?
Svaret är att redaktionen inte såg så mycket till de konkreta recensionerna som till
den position man ansåg att Lidforss hade skapat sig och sin tidning.

Sammanfattning
I det svenska litterära fältet efter sekelskiftet vill jag urskilja tre delfält. Det åtminstone i oﬃciella sammanhang dominerande delfältet, oscarianerna, har sitt kraftcentrum kring Wirsén och Akademien, medan agenterna i det rent litterärt starkaste delfältet ﬂockas kring Levertin och Heidenstam, vilka samtidigt i någon
mån kan uppfattas som konkurrenter inom sitt delfält. Av dessa två är det Levertin
som står mest öppen för den unga litteratur som är på väg. Det tredje delfältet växer fram kring Bengt Lidforss, som gärna angriper både Akademien och nittitalet
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I ett avsnitt med rubriken ”Artiklarnas syfte” skriver Ragnhild Karlsson: ”Huvudsyftet med
Lidforss kåserier var, att lära ut något till läsaren; han ville popularisera sin vetenskap och
samtidigt föra fram sin ﬁlosoﬁska världsuppfattning, skriva en form av tendenslitteratur. I de
allra ﬂesta fall ville han föra fram sitt politiska budskap grundat på antikapitalism och protest
mot sociala orättvisor. Denna senare ambition kom med tiden att få ett allt större utrymme,
då det vetenskapliga innehållet användes för att illustrera förhållandena i samhället.” (Karlsson 1983, s. 91.)

139

och som dessutom tycks vilja annektera den skånska skolan för arbetarrörelsens
räkning.
Förutom sitt skarpa intellekt och sin ﬂyhänta penna har Lidforss nytta av sina
nära personliga vänskaper med såväl Axel Danielsson som Hjalmar Branting, när
han på förbluﬀande kort tid etablerar sig som den erkänt främste publicisten inom
arbetarrörelsen. Men ibland har han problem med att hantera den nyvunna positionen på ett riktigt seriöst sätt, och därför kommer han i lika hög grad att framstå
som en beryktad skribent som en ryktbar sådan. Angreppen kan ibland verka alltför överdrivna eller negativa, men de är viktiga för deﬁnitionen av hans position i
fältet, eftersom det är genom dem som också hans positiva värderingar får sin mer
deﬁnitiva proﬁlering.
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3. Provinsialism eller avantgarde?

I slutet av 1901 publicerades boken Ur Axel Wallengrens skrifter på Gernandts förlag i Stockholm. Eget nog hade förlaget försett den med två olika förord, ett av
skåningen Paul Rosenius och ett av stockholmaren August Strindberg.1 Men den
senare hade för inte länge sedan själv varit bosatt i Lund och beskrev nu staden
med märkbar fascination: ”Lund, den lilla hemlighetsfulla staden, som man aldrig blir klok på; sluten, ogenomtränglig; vänlig, men icke med öppna armar; allvarlig och arbetsam som ett kloster, dit man icke går in godvilligt, men ändå lämnar med saknad; som man tror sig kunna ﬂy, men dit man kommer igen.”2 Strindberg gav dessutom en initierad översikt över den skånska litteraturens utveckling:
Ett land för sig och ett folk för sig, har detta Canaan, som Linné kallar det, nu på sista mansåldern danat sig en egen litteratur. Albert Ulrik Bååth upptäcker, så godt
som, sitt land och sitt folk och besjunger båda i klingande vers. Ola Hansson går vidare och söker bak tingens yta den yttersta grunden till den skånska människans
andliga fysionomi. Axel Lundegård och Victoria Benedictson skildra, utan att ﬁlosofera, skildra herrgårdslif och allmogeseder med tidsriktningens skarpa observation.
Slutligen framstå såsom Lundalifvets sångare och tecknare två skarpt präglade fysionomier, skalderna Axel Wallengren och Emil Kléen, hvarandra mycket lika och
mycket olika; båda döda i sin ungdom, mycket populära och mycket opopulära;
sorgfria diktarnaturer, fyllda af vemod öfver de sju världsgåtornas olöslighet och af
förtviﬂan öfver sedelagens stränghet, som icke tillåter ungt blod sjuda öfver.3

Den litterära riktning som Strindberg här följer fram till sekelskiftet är den som
ursprungligen kallades det nya Skåne och senare den skånska skolan, vilken levde
vidare inom kretsen kring Bengt Lidforss. Efter Albert Engströms artikel i Strix
1902 kom den stundom att gå under beteckningen Lundabohemen. Gruppen
uppfattas gärna som regional och lokalpatriotisk, men den står för egna, modernare, litterära ideal och kämpar för en position på det nationella litterära fältet.
Först i ett sådant perspektiv blir Lidforss insats som kritiker fullt begriplig. Så som
den skånska skolan framträder genom Lidforss utmanar den nämligen bägge de i
Sverige konkurrerande riktningarna, såväl oscarianer som nittitalister.
Mycket har redan skrivits i dessa frågor, och min grundsyn skiljer sig knappast
från den som presenteras av Per Erik Ljung i fjärde delen av Den Svenska Litteraturen, vilket redan en av hans underrubriker, ”På väg mot modernismen: Vilhelm
1

2
3

Ur Axel Wallengrens skrifter. Urval verkställdt efter författarens död af N. och S. W-n. Med förord af
August Strindberg och Paul Rosenius, Stockholm 1901.
Ur Axel Wallengrens skrifter, s. 5.
Ur Axel Wallengrens skrifter, s. 3f.
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Ekelund”, kan intyga.4 Man kan också peka på skilda ställen i den uppmärksammade Skånes litteraturhistoria.5 Efter en inledande presentation av problematiken
”skånskt–uppsvenskt” begränsas därför undersökningen dels till att lyfta fram vad
socialdemokraten och skönhetsdyrkaren Bengt Lidforss ﬁck ut av Ola Hansson
och Vilhelm Ekelund, dels till att ytterligare analysera hans kritik av Levertin. I
det sistnämnda fallet betonas, förutom politiska och litteraturpolitiska skäl, en
kombination av rasfördomar och rent personligt betingade attityder. Man möter
talrika exempel på antisemitiska uttalanden i artikeln ”Judar och germaner” (Majgrefven 1902), som blir det huvudsakliga analysobjektet i detta fall. Jag vill inte
skyla över att Lidforss var rasist, men eftersom det mesta redan är undangjort
skulle inte ytterligare utrymmeskrävande preciseringar eller ställningstaganden
från min sida tillföra den föreliggande undersökningen något extra. Lidforss var
rasist, och som Lars M Andersson visar i sin avhandling om ”juden” i svensk
skämtpress var hela tidsatmosfären starkt rasistisk.6 Men det var i allmänhet en
rasism som bubblade under ytan, och det som främst skiljer Lidforss från andra
agerande på det svenska kulturella fältet var kanske inte hans rasism i sig, utan att
han i till synes seriösa sammanhang tillät sig att öppet diskutera också rasfrågor.
Därvidlag uppfattade han sig i vanlig ordning som den radikale sanningssägaren,
omgiven av fega tigare.7 Han var inte ensam om sitt rasintresse inom arbetarrörelsen, men Andersson menar att det kanske främst var Strindberg och därefter just
Lidforss som ursprungligen underbyggde de antisemitiska föreställningar man
faktiskt ﬁnner där.8 I detta fall måste man deﬁnitivt beklaga hans stora inﬂytande.
När han ett par kvällar 1908 talade kring Houston Stewart Chamberlains rasteorier i Malmö Folkets hus var salen fylld till sista plats, men det som oroade arbetarna var nog knappast inﬂytande eller konkurrens från judiska intellektuella, utan
snarare arbetsgivarnas ökade benägenhet att importera polska lantarbetare och
utländska strejkbrytare samtidigt som de genom arbetslöshet och till och med
svartlistning tvingade svenska arbetare att lämna sitt land.
Här presenteras nu först problematiken kring det ”skånska” i den skånska skolan. Sedan redovisas några för den fortsatta framställningen relevanta synpunkter
ur recensionen av David Sprengels bok De nya poeterna. Detta avsnitt leder över
till Lidforss syn på Ola Hansson, och därefter diskuteras Albert Engströms artikel
om ”Lundabohemen”, vilken kan uppfattas som ett litterärt betingat motangrepp
på den skånska skolan. Studentkalendern Majgrefven av årgång 1902 får en grundlig genomgång, vilken avser att närmare belysa skriftens karaktär av litterär manifestation. Därvid läggs dock största vikten vid Lidforss eget bidrag, den redan
nämnda ”Judar och germaner”, med dess rasande angrepp på Oscar Levertin. Sist
diskuteras mottagandet av Vilhelm Ekelunds diktning.
4

5

6

7
8

Per Erik Ljung, ”Det nya seklets lyriker”, Lönnroth/Delblanc, Den Svenska Litteraturen IV.
Den storsvenska generationen, s. 135.
Skånes litteraturhistoria I. Fram till 1940-talet samt II. 1900-talets senare del, red. Louise Vinge,
Malmö 1996 respektive 1997. Se särskilt avsnitten ”Fram stiger Skåne” och ”Poeternas landskap” i den första delen. Se också Månesköld-Öberg 1998, s. 101ﬀ.
Lars M Andersson, En jude är en jude är en jude… Representationer av ”juden” i svensk skämtpress
omkring 1900–1930, diss., Lund 2000, passim. Andersson sammanfattar diskussionerna kring
Lidforss antisemitism på s. 58f.
Se exempelvis artikeln ”Socialistpressens frihet”, Arbetet 1908-12-03.
Andersson 2000, s. 483.
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1. En regional litterär skola?
Att Skåne är en ovanligt särpräglad del av Sverige är väl de ﬂesta överens om. Historikern Sten Skansjö skriver i modern EU-anda om ”skånsk identitet och Skåne
som historisk region” i sin bok Skånes historia (1997) och nämner därvid ”den regionala kulturens särdrag, det talade språkets egenart och en särpräglad historisk
bakgrund”.9 Slätten i sig är kanske inte speciﬁkt skånsk, men det skånska kulturlandskapet formades redan under den danska tiden, och det gjorde skåneslätten
speciell i svenska ögon. Närheten till kontinenten är ett annat drag som har påverkat det skånska. Att skriva och läsa skånsk historia känns alltså åter någorlunda
rimligt och legitimt, och forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund
har samtidigt med Skansjö arbetat fram Skånes litteraturhistoria. Arbetet var inte
helt okontroversiellt, och det fanns nog de som ifrågasatte värdet av en sådan
inventering över huvud taget. En del av funderingarna runt projektet redovisar
dess entusiastiska ledare, Louise Vinge, i en uppsats i boken Skånska läsningar
(1999).10 I vår tid talar man allt mer om regioner i diverse sammanhang, och också
inom konst och litteratur bör det kunna ﬁnnas ”lokala eller regionala traditioner,
samband som inte blir synliga när man i en litteraturhistorisk framställning behandlar nationen eller språkområdet som helhet”, menar Vinge.11 Det har exempelvis sedan länge stått klart att det ﬁnns ”inomskånska sammanhang, linjer och
traditioner” som man kan följa inom
den iögonfallande lyriska traditionen från Ola Hansson och Albert Ulrik Bååth, över
Vilhelm Ekelund, Anders Österling, Hjalmar Gullberg (för att bara nämna några
enstaka namn i en stor mängd) fram till våra egna samtida, Göran Printz-Påhlson,
Jacques Werup, Jesper Svenbro och en hel rad ännu yngre, där citat, uttryckliga referenser och andra former av dialog med de tidigare skåningarna är lätta att iaktta.

Man förstår att projektet delvis kunde verka kontroversiellt också för medarbetarna själva. ”Konstnärligt begåvade människor kan ha känslor för platser och förbindelser med dem som kan verka nästan övernaturliga”, skriver Vinge och förtydligar genom att säga att det är en poesi ”som handlar om poetens problematiska förhållande till en geograﬁskt avgränsad miljö”.12 Bengt Lidforss skulle ha bejakat ett sådant resonemang, men på hans tid var föreställningen om regional samhörighet ofta grundad på en förment gemensam ras, eller gemensamt ”blod” som
man sa, och dessutom på en förmodad samhörighet med själva marken där man
vuxit upp, eller rent av med dess ”jordandar”. I negativa sammanhang sammanfattar vi sådana tankar i begreppet ”Blut und Boden”, vilket i sin tur får oss att tänka på de nazistiska lärorna. Självklart är det ändå en avgjord skillnad mellan Lidforss tankegångar och de nutida. Vi tror inte längre att det ﬁnns ett gemensamt
skånskt blod, eller ens gemensamma skånska gener, som gör den skånska rasen an9
10

11
12

Sten Skansjö, Skånes historia, Lund 1997, s. 9.
Louise Vinge, ”Behöver vi regional litteraturhistoria?”, Skånska läsningar, Lund 1999. Jfr Månesköld-Öberg 1998, s. 87, som diskuterar dessa frågor utifrån en tidigare uppsats av Vinge.
Vinge 1999, s. 9.
Vinge 1999, s. 17f.
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norlunda än den uppsvenska. Vi tror inte heller att Oscar Levertin, vars judiska
förfäder slog sig ned i Sverige och Stockholm redan i slutet av 1700-talet, stod
främmande för vissa svenska författare därför att han i grunden var en främling i
vårt land. Vi söker andra förklaringar.
När vi ändå ser skillnader mellan individer, grupper och hela regioner förklarar
vi dessa utifrån tankeﬁguren konstruktion. Vinge tänker i sådana banor, när hon
påpekar
att de som skriver alltid är beroende av den näromgivning de formas och verkar i,
såväl vad gäller intellektuellt och kulturellt liv som ekonomiska och sociala förhållanden. Skolor, universitet, tidningsredaktioner, teatrar, boklådor, umgängeskretsar,
kommunikationer till och från omvärlden och liknande företeelser bildar mer eller
mindre fruktbara förutsättningar för begåvningens utveckling. Lokala och sociala
normer och värderingar kan också uppmuntra eller slå ner talanger. Att till exempel
entusiasmerande gymnasielärare i svenska eller studentgäng med litterära intressen
vid ett universitet kan bilda konstnärliga drivbänkar är klart, likaväl som strikta familjekrav och fasta konventioner kan verka i motsatt riktning.13

Det är då inte underligt, skriver Vinge, att ”städer eller landskap med goda förutsättningar inte bara gång på gång producerar enskilda författare, utan även att det
kring och mellan dem utvecklas en särkultur av förebilder, föregångare, personliga
kontakter och valfrändskaper”. Inom denna särkultur odlas ”kunskaper, minnen
och anekdoter”, och den upplevda gemenskapen kan leda till ”modellbildning,
genretraditioner och andra former av lojaliteter, men förstås också revolter, utbrytningar och uppbrott”.14
Det som Vinge här beskriver är över huvud taget ytterst träﬀande vad gäller
Lidforss, men jag vill kanske särskilt betona det sista, ”revolter, utbrytningar och
uppbrott” – alltså kampen inom det regionala litterära fältet. Det är nämligen tydligt att den skånska skolan stod i motsats, inte bara till den uppsvenska litteraturen, utan också i hög grad till annan litteratur som producerades och uppskattades
i Skåne. Den skånska publiken var heller inte så genomgående positiv till vare sig
Ola Hansson eller Vilhelm Ekelund, något som Lidforss påpekar i recensionen av
Ernst Norlinds tidskrift Från Skåne. Det vore på tiden, menar han,
att Skånepubliken själf började intressera sig en smula för sina konstnärer och diktare. Allt sedan Ola Hanssons debut har den skånska allmänheten på sitt samvete kulturella underlåtenhetssynder, som borde komma den att rodna upp öfver öronen af
skam; det är på tiden, att sådana skandaler som inträﬀat med Ola Hanssons Notturno och Hans Larssons Intuition, ej mera få upprepas.15

Som man ser räckte inte Lidforss rasteorier till för att förklara den komplicerade
verkligheten. Om den skånska skolan verkligen hade kunnat förklaras utifrån den
gemensamma skånska rasen, så borde skåningarna inte tveka att ta den till sig.
13
14
15

Vinge 1999, s. 10.
Vinge 1999, s. 10f.
Bengt Lidforss, ”Från Skåne”, Arbetet 1903-05-09. Omtryckt i Lidforss, Barbarskogens skald,
Malmö 1908. Citatet återﬁnns på s. 31.
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Kanske är det för att ta sig ur detta dilemma som han betonar att det är allmänheten själv som måste engagera sig. Pressen kunde nog också åstadkomma en hel del,
menar han, ”ehuru det naturligtvis är fullkomligt uteslutet, att bildningsfördärfvare sådana som Sydsvenskans herr Hans Emil Larsson o.s.v. någonsin skulle
omvända och förbättra sig”. Sagde herr Larsson var nu alls inte någon bildningsfördärvare i andras ögon, tvärt om. Men han hyllade den uppsvenska nittitalistiska litteraturen på bekostnad av den skånska skolan och han var dessutom medarbetare i Ord och Bild, och sådant såg Lidforss numera nästan som rena förräderiet.
Anders Österling debuterade i Från Skåne, och Lidforss spår honom en framtid
som en skald av rang.16 Under en tid kom Lidforss och den unge skalden att stå
varandra nära, och bland de bevarade breven ﬁnns en del handskrivna dikter som
Österling skickat honom.17 Men Österlings framgångar med debutsamlingen
Preludier tycks ha gjort Lidforss betänksam. Om Lidforss upptäckte Österling så
var han nämligen också tidig att kritisera honom. Hans anmälan av Preludier
(1904-06-25) är tämligen snål, vilket kan bero på att Lidforss och Vilhelm Ekelund
redan hade börjat uppfatta Österling som en allvarlig konkurrent. Österling sägs
rent av imitera Ekelund.18 De tydligen djupt personliga aspekterna gör recensionen mindre intressant i ett principiellt sammanhang, men man kan notera att det
som den uppsvenska kritiken sägs beundra hos skalden är ”de mindre tilltalande
sidorna” av hans diktning (Lk s. 124f ).
Inger Månesköld-Öberg ﬁnner i sin undersökning av Lidforss kritik att oppositionen germanskt–icke-germanskt delvis glider över i skånskt–uppsvenskt, och
detta främst beroende på Levertins starka ställning.19 När man läser Lidforss resonemang kring skånskt och uppsvenskt får man i själva verket intrycket att han
håller sig med en sorts dubbel bokföring, att han tillämpar rasresonemangen endast om det passar hans syften. I polemikens hetta sker detta förmodligen helt
omedvetet, men resultatet blir stundom ganska märkligt. Skåningar som ﬂyttat
till Stockholm och hävdar nittitalistiska värderingar kallar han ”naturaliserade
uppsvenskar”, men hur är en sådan omstöpning möjlig utifrån ett rasresonemang? Man byter inte ras genom att ﬂytta. Andra gånger hävdar han tvärt om att
Levertin, svensk i femte generationen, är främling och inte kan förstå och bedöma
svensk litteratur. Själv är Lidforss första generationens skåning – född av uppsvenska föräldrar, även om farmodern ska ha varit skånska – men han tar sig ändå den
självklara rätten att tala för den skånska litteraturen och beskylla andra skåningar
för att inte förstå den.
Den skånska skolan intresserade endast en minoritet av den bildade skånska
allmänheten, och redan därför är det fel att se den regionala samhörigheten som
utslagsgivande i sig. Inte heller var man så särdeles eniga inbördes. Ekelund var i
hög grad en ensamvarg, och Per Erik Ljung beskriver i stället den sammanhållande kraften som ”ett komplicerat med- och motspel med det litterära livet uppåt
landet och nere på kontinenten”.20 Men förmodligen bottnar förvirringen kring
16
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Lidforss, Barbarskogens skald, s. 29f.
Breven och dikterna ﬁnns i ”Samling Lidforss, Bengt” på LUB.
Recensionen ﬁnns omtryckt i Litteraturkritik 1916. Anklagelsen ﬁnns på s. 128f. Hädanefter
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Se Månesköld-Öberg 1998, s. 101ﬀ.
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det förment skånska i den skånska skolan i hög grad i Lidforss egen självförståelse,
alltså i hans egendomliga rasisitiska argumentation. Enligt honom var skåningar
och uppsvenskar av delvis olika ras, om ändå germaner.21 De hade olika kynne,
och det var därför de inte förstod varandras intentioner. Delvis är det fråga om
retoriska förenklingar, men Lidforss såg gärna världen i svart och vitt. Faktum är
ändå att den ”uppsvenska” kritik som han så gärna angrep i själva verket var starkt
representerad också bland skåningarna. För tydlighetens skull undviker jag därför
begreppet ”den uppsvenska kritiken” utan benämner motståndarna efter det delfält de närmast tillhör, alltså ”nittitalskritiken” respektive ”oscarianerna”. Bland
skåningar räknas då exempelvis Hans Emil Larsson och Fredrik Böök till nittitalskritiken, medan Fredrik Vetterlund räknas till oscarianerna.
Var den skånska skolan då inte alls en regional litterär skola? Delvis var den
naturligtvis det. Den verkade i Skåne – eller på kontinenten – och medlemmarna
uppfattade sig som skåningar och var stolta över detta. Dessutom pågick den sedvanliga och i grunden paradoxala kampen mellan centrum och periferi: i regionen
ville man stå fri från huvudstadens överförmyndarskap, samtidigt som man inte
nöjde sig förrän man fått dess godkännande.22 Saken är särskilt komplicerad i detta fall, för även om nittitalskritiken i mångt och mycket stod för en annan litterär
smak än den Lidforss representerade kom även den att värdera den skånska konsten. Det provinsiella blev nämligen modernt. I det provinsiellas namn uppskattades de vemodiga skånska naturskildringarna, slätten, pilarna, dimman, bokskogen, de blånande åsarna vid horisonten osv, men därmed tenderade man att
uppfatta Skåne och den skånska litteraturen som en provins bland andra provinser i det litterära nittitalet. Skalderna Hansson, Ekelund och Österling betraktades av nittitalskritiken främst som kongeniala skildrare av sin hembygd, i likhet
med Lagerlöf, Karlfeldt, Fröding – och till och med Söderberg och Bo Bergman!
Nästan i all välvilja, tycks det, försökte nittitalskritiken bortse från det som var avvikande i det nya, men därigenom tenderade den att stöpa all den nya litteraturen
i samma form. Lidforss, däremot, opponerade sig mot denna tendens till konformism på det litterära fältet, och det han uppskattade hos den skånska skolan var i
huvudsak något helt annat än det som nittitalskritiken sade sig gilla. Han betraktade inte de skånska skalderna som hembygdsskildrare i första hand utan som
moderna europeiska diktare. De var främst skildrare av den moderna människan
och hennes omtumlande livsvillkor under det förra sekelskiftets brytningstid.
Konstnärligt sett var de väl närmast symbolister med dekadenta inslag – två redan
i sig svårdeﬁnierade kategorier. Här får Lidforss ändå skylla sig själv, när han inte
blir förstådd, för han blir aldrig särskilt klar i sina utläggningar, och han deﬁnierar
sin position mer genom att skälla på andra än genom att tala om sitt eget. Och när
han ändå gör det skymmer den rasteoretiska retoriken och skallet mot det uppsvenska att det ändå främst rör sig om inomlitterära divergenser.
Det som nittitalet stod för litteraturteoretiskt och litteraturpolitiskt hade Lidforss alltså svårt att acceptera. Ändå kunde han uppskatta en del av nittitalsförfattarnas skönlitterära verk, även om man inte får det intrycket när man läser hans
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tidiga recensioner. Men som ofta hos honom handlar det om retorik, och man får
därför akta sig för att ta hans tillspetsade uttalanden som rena förkastelsedomar.
Mot slutet av sin verksamhet var han själv mån om att framhålla detta. Heidenstam var inte alls dålig, men han kunde inte sättas över Strindberg. Tor Hedberg
hade inte förnyat det svenska dramat, som vissa påstod, utan det var återigen den
föraktade Strindberg som var föregångare och mästare. Fröding var självklart större än Levertin, och såväl Ola Hansson som Vilhelm Ekelund hörde till de stora
svenska skalderna. Men även Levertin och Heidenstam hörde till de värdefulla,
trots begränsningar. Så handlar det till slut inte om att förkasta hela författarskap
utan om att korrigera kanon och justera den gängse rangordningen mellan författarna. Och som läsaren redan noterat är det i hög grad Lidforss rangordning som
har stått sig, inte oscarianernas och inte heller nittitalskritikens.

2. De nya poeterna
När man börjar läsa David Sprengels bok De nya poeterna (80-talet). Dokument
och kåserier (1902) förstår man talet om Oscar Levertins stora inﬂytande över den
litteraturintresserade ungdomen. Stilen är starkt Levertinpåverkad, medan synen
på litteraturhistorien å andra sidan visar starkt inﬂytande från Georg Brandes Hovedstrømninger i det 19. aarhundredes literatur.23 Redan anslaget visar detta:
Det våldsamma, med rörelserna ute i Europa sammanhängande litterära nydaningsarbete, hvilket bedrifvits af de stora författarna i seklets början, hade så småningom
domnat af. Diktarna hade unga gått ur lifvet som Stagnelius eller som Atterbom och
Tegnér genom att misskänna tiden mistat lusten och förmågan till produktion. Ensamt Almqvist fortsätter länge än att bringa oro i hjorden, men denna underligt hopfogade karaktär, månskenstrånande romantiker och revolutionär nyhetsman i intim
förening, var en alltför komplicerad natur för att för samtiden stå annat än som ett
förargelsens tecken och för att icke äfven periodens mest avancerade andar skulle dra
en suck af lättnad, när författaren till Amorina och Det går an, excentriskt och glänsande som det ägnade den braverande trollkarl han var, ändtligen ger sig af. 24

Detta är den stil som Bengt Lidforss i andra sammanhang sade sig avsky. Uttryck
som ”ensamt Almqvist” och ”månskenstrånande romantiker” var normalt sett gefundenes Fressen för den raljerande Levertinätaren. Att han uppskattade Sprengels bok borde alltså inte bero på stilen, men i själva verket har han i recensionen
(1902-07-28) bara uppskattande ord att anföra om bokens framställning. Han förutspår Sprengel en framtid som ”kritiker i stor stil” (Lk, s. 57). Som ofta annars får
den övriga kritiken en känga. Sprengel sägs nämligen vara ”besjälad af ett kritiskt
allvar, som med ett slag ställer honom högt öfver det plan, där den svenska kritikens handhafvare i allmänhet bedrifva sitt tvetydiga yrke”. Lidforss kommer sedan in på framställningssättet: ”Han eger mycket af poetens känselsinne, åtskilligt
23
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Att Sprengel påverkats av Levertins skrivsätt, särskilt vad gäller ”den omskrivande metaforiken” och ”de ﬁktiva tilldiktningarna”, påpekas i Hägg 1978, s. 109.
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af vetenskapsmannens fördomsfria synskärpa, och han är dessutom mäktig af en
spirituell, ofta glänsande framställningskonst.” Och, tillägger han, Sprengel tycks
”till och med, så underligt det än låter om en svensk litteraturkritiker, ega en viss
fond af rättskänsla”.
Vad gäller bokens ämne, det litterära fältet under 1880-talet, förutspår Lidforss
att det ”måhända kommer att förefalla våra barn och barnbarn intressantare än
hvad det nu ter sig för dem af oss, som hade tillfälle att vara med som åsyna vittnen”. Intressant är att Lidforss direkt knyter dåtid till nutid. Han ﬁnner Sprengels
företag djärvt, för av dem ”som på den tiden voro nya och förkättrade, äro några
visserligen döda eller boykottade, men de ﬂesta numera ytterst fashionabla och
tidsenliga storheter” (Lk, s. 58). Den ”boykottade” poet som Lidforss har i tankarna måste vara Ola Hansson, och de ”tidsenliga storheter” som denne ställs i motsats till beskrivs med en underton av ifrågasättande ironi: ”Herrar Lundegård, Levertin, Bååth, Hedberg o.s.v. omstrålas numera så starkt af popularitetens och respektabilitetens glorior, att intresset för deras åttitalsförvillelser så godt som fullkomligt förbleknat.”
Särskilt intressant ﬁnner Lidforss bokens första hälft vara, alltså skildringen av
”den litterära bakgrund, mot hvilken åttiotalsrenässansen aftecknar sig[,] och den
kulturella miljö, ur hvilken rörelsen bröt fram”. Det är alltså det kulturella och litterära fältet som skissas. Lidforss intresse beror naturligtvis i hög grad på att hans
egen tonårstid sammanföll med 1880-talet. Han var i ﬂera avseenden själv en gammal åttitalist. Han refererar Sprengels skildringar och fortsätter sedan:
I denna atmosfär af rus, svindel, brutna löften och ovederhäftighet växer det upp en
ny litterär generation, som redan i första ungdomen lärt sig missnöje och otillfredsställelse, efter som den sett så många stora ord krympa ihop, så många granna bubblor brista, så många illusioner förﬂyktigas. För männen af denna generation är ej
längre Boström läromästaren, utan andar sådana som Buckle, Darwin, Spencer och
Mill, liksom det på litteraturens område ej mera är fosterlandets impotenta författare
utan Norge och Danmark, Björnson, Ibsen och Brandes, som fängsla och tända deras sinnen. (Lk, s. 59)

Synnerligen intressant ﬁnner Lidforss den därefter följande skildringen av
de nya poeternas kontakt med svensk kritik och svensk allmänhet. Det är ett blad af
svensk kulturhistoria, som icke är synnerligen vackert, och där man redan då möter
de båda själsfränderna Wirsén och Retzius, sekunderade af herrar Hans Forsell, John
Personne o.s.v. Opinionen mot de nya författarne urartar mot slutet af åttitalet till en
formlig skallgång mot litteratur och konst. I juli 1888 inträﬀar så Ernst Ahlgrens själfmord ungefär samtidigt med att Ernst Josephson, den geniale målaren och älskvärde
poeten, förlorar lusten att måla och lusten att lefva; andra bland de unga drabbas av
hårda personliga förluster. Den forna glädtigheten, som trotsade alla vedervärdigheter, börjar vika för grubbel och svårmod, och mörkret svartnar allt mera kring den
nya litteraturens män. (Lk, s. 60)

Sådant är läget då Heidenstam träder fram på arenan och ”ger signalen till den
reaktion, som redan varit förberedd, och som på kort tid leder till den svenska ’naturalismens’ upplösning”, avslutar Lidforss sammanfattningen av bokens första
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hälft, och man inser att han är nöjd med Sprengels framställning av ﬂera olika
skäl. Ett är att Heidenstams betydelse för omsvängningen tonas ned, i och med att
den sägs ”redan varit förberedd”. Nöjd är han också med att Sprengel vill vara rättvis och försökt ”åt genombrottslitteraturen vindicera den hedersplats, som enligt
hans mening med rätta tillkommer densamma” (Lk, s. 61). Lidforss tycks ändå reservera sig något inför Sprengels framställning, då han tillägger orden ”äfven om
det skulle visa sig, att hans värdering af åttitalet utfallit något skeft”. Inte minst
fröjdar han sig åt ”den karaktäristik, han här ger af herrar Snoilskys, Rydbergs,
Wirséns och H. Forsells betydelse för svenska litteraturen”. Skildringen av detta
sägs vara ”så träﬀande och fördomsfri, att man blott kan vara glad åt att sådant säges, och med eftertryck”.
Lidforss får alltså tillfälle att markera sin position gentemot ett ﬂertal litterära
storheter. Detta är värdefulla signaler. Man noterar att han så långt har följt
Sprengel och tonat ned Heidenstam, Rydberg och Snoilsky, liksom signaturpoeterna personiﬁerade i Wirsén och Hans Forssell. En som däremot var starkt missnöjd med delar av tendensen i Sprengels bok var Fredrik Böök, som i Ord och Bild
lyckades med genidraget att sammanföra denne med den likaledes förhatlige Wirsén.25 Den senares samlade litteraturkritik hade nyligen publicerats, och Böök
hävdar nu att bägge står för förlegade värderingar. Han slår alltså åt både höger
och vänster i fältet och menar i stället att det är nittitalet som står för det nya.
När Lidforss kommer in på bokens andra hälft, ”Proﬁler och böcker”, anmäler
han avvikande åsikter. Visserligen är vissa av essäerna ”små mästerstycken”, men
annars ﬁnner Lidforss att de, ”på ett undantag när, äro hållna väl mycket i rosenrödt”. Det är dock rangskillnad också mellan de nya poeterna, menar han. Här får
vi åter en positionsbestämning: ”Herr Sprengel drifver sin sympatiska pietet något
för långt, synes det oss, när det gäller skriftställare af herrar Nordensvans, Lundegårds och T. Hedbergs valör.” Dessa övervärderas. Lidforss fortsätter därefter med
ett principiellt viktig uttalande:
Den som däremot får sitta emellan är Ola Hansson – naturligtvis! Herr Sprengel har
visserligen med berömvärdt nit sökt emancipera sig från den i Stockholm kuranta
uppfattningen af den skånske klassikern, och dock, hur vilseledande i sin knapphet
äro icke de tolf sidor som författaren ägnar åt Notturnos skald. Herr Sprengel synes
ej ha blick för att Ola Hansson från första stund intar en alldeles isolerad ställning
bland åttitalets typer, tycks ha glömt t.ex. att Ola Hansson vid samma tidpunkt, då
Gustaf af Geijerstam (1884 i Dagens krönika) högtidligen proklamerade som kritikerns uppgift: att sätta allmänheten in i hvad frågan gäller, i företalet till sina Litterära
silhouetter förklarade, att det icke var åsikter, problemdebatter o.d., utan det centrala
i personligheten, som han i främsta rummet ville gifva. I denna olika uppfattning af
kritikerns uppgift ligger redan fröet till den med åren allt skarpare motsättningen
mellan Ola Hansson och de uppsvenska ”realisterna”. Hans verksamhet som essayist
omnämnes af herr Sprengel ej med ett ord, oaktadt ingen svensk essaysamling i tankedjup och förståelse kan mäta sig med Ola Hanssons Tolke og seere. (Lk, s. 62)

Lidforss hänvisar redan här till ”en text, Hanssons förord, som senare ﬁgurerar i
forskningsdiskussionen om hur, när, vilka som åstadkom brytningen mellan åtti25

Fredrik Böök, ”Svensk litteraturkritik”, Ord och Bild 1902, s. 612ﬀ.
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talistiskt och nittitalistiskt”, påpekar Månesköld-Öberg.26 Enligt min mening bör
man lägga märke till att formuleringen det var ”det centrala i personligheten, som
han i främsta rummet ville giva” inte utesluter att kritikern dessutom kan diskutera ”åsikter, problemdebatter o.d.”. Det ena dominerar men utesluter inte det andra. Man ska också notera att Lidforss omtalar skalden som ”den skånske klassikern” och redan här ställer 1880-talets Ola Hansson i litterär motsats till stockholmarna, ”de uppsvenska ’realisterna’”. Han lyfter fram 1890-talets Ola Hansson
och utnämner honom underförstått till den främste svenske essäisten. Egendomligt måste det ha förefallit genomsnittsläsaren att Sprengel visserligen har försökt
frigöra sig från den vanliga negativa synen på Ola Hanssons diktning, men att
Lidforss trots detta inte ﬁnner anledning att vara nöjd med den bild som presenteras. På vilket sätt sidorna om Hansson är ”vilseledande” framgår emellertid inte av
recensionen.
David Sprengel är ”den förste som lyfter Hanssons diktning till ett europeiskt
plan”, bl.a. genom att sätta Ola Hanssons diktning i samband med Amiels ord om
landskapet som ett själstillstånd, påpekar Månesköld-Öberg.27 Just den iakttagelsen bör ha tilltalat Lidforss, som var en stor beundrare av symbolistisk konst.
Sprengels essä om Ola Hansson blir också inledningen till en renässans för Ola
Hansson i Sverige, men det är böckerna från 1880-talet, närmast ”mästerverken”
Notturno och Sensitiva amorosa, som uppvärderas.28 En begynnande omsvängning
ﬁnns dock redan hos Oscar Levertin, när denne i recensionen av Dikter på vers och
prosa (1901) framhåller Notturno och beskriver Ola Hansson som hembygdsdiktare.29
Sprengel bör ha varit påverkad av Levertin, vilket inte hindrar att det kan vara
Sprengels bild av den ”veke drömmaren” Hansson, som slår igenom och avspeglas
i den fortsatta Hanssonreceptionen.30 Det var denna reducerande bild som retade
Lidforss. Det måste också ha varit fullkomligt omskakande för honom att se sitt
kära Skåne skildrat som ”en katolsk kyrkofurstes jordagods” i passager som denna:
Det bästa och mest personligt vibrerande han skrifvit är så ingenting annat än drömmerier öfver hemslätten som öfver en älskad text, öfver allt lyser här igenom den
gamla katolska bygden med dess längtan till ro och undergifvenhet, och öfverallt
darrar här ett katolskt hjärtas hela melankoli och leda vid en samtid, som surrar af
maskiner och som vill förklara allt, och skälfver en tanke, som skulle vilja slå sig till ro
i den feodala jordens och de sinnligt och hängifvet glödande kyrkfönstrens tider.31

Månesköld-Öberg kan övertygande visa att Sprengel här skriver in Ola Hanssons
skildringar av det katolska Bayern (Vägen till livet, 1896) i dennes tidiga skånediktning.32 Sprengel betonar visserligen eftertryckligt att Hansson är ledare för en särskild ”skånsk skola”, men återigen måste Lidforss ha skakats av Sprengels läsning,
då skånepoeternas landskap jämförs med ”de belgiska målarnes landskap, katolskt
26
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innerliga och troende och modärnt trötta och förgrämda”(Lk, s. 404). Om poeterna själva sägs därefter att ”nästan samtliga låta sin dikt få samma sammansatta
och kuriösa drag af helgondyrkande och andaktshet glöd, blossande sensualism
och obotligt svårmod som just så många af de nutida belgarne”.

3. I det omedvetnas urskogar (Ola Hansson)
Lidforss recenserade aldrig någon skönlitterär bok av Ola Hansson, men dennes
namn dyker ofta upp i hans skrifter, och som Vendelfelt noterar var diktsamlingen
Notturno (1885) den moderna svenska samling som kanske hänfört honom allra
mest. Vendelfelt hävdar att Hansson gått Lidforss i blodet och att det ofta är
”omöjligt att se vad som i vissa avseenden är hans eget eller hämtat från Ola Hansson; denne har väckt de djupaste källorna inom honom. Han har som poet gett
honom stämningar och som prosaförfattare och essäist åsikter eller intellektuella
stimulantier.”33
Av Lidforss hand ﬁnns tre texter om Ola Hansson. Väl kända sedan länge är
recensionen av essäsamlingen Tolke og Seere (1894-06-25) och det tal som Lidforss
höll i D.Y.G. i mars 1913, i samband med att studentkårerna skulle rösta fram en
mottagare av Frödingstipendiet.34 Men till dessa två insatser ska här fogas en kortare tidigare ej uppmärksammad text som publicerades i det sydsvenska FörstaMaj-Bladet våren 1900, alltså vid en tidpunkt då Hanssons aktier stod särskilt lågt
i Sverige.
Göran Hägg har visat på den unge Lidforss beroende av Ola Hanssons essäistik, inte minst i användningen av metaforer,35 och liksom Vendelfelt betonar Månesköld-Öberg att Hansson i själva verket torde vara den svenske författare och
publicist som har haft störst betydelse för honom.36
Nils Beyer skriver om inﬂytande från ”Ola Hanssons konstuppfattning, enligt
vilken tendens- och problemdiktningen var en avart i jämförelse med den rena
poesin”.37 Han kopplar denna konstsyn samman med Lidforss uppskattning av
Ekelund, och något ligger det naturligtvis i detta, men diskussionen måste nyanseras betydligt.
Många föreställer sig kanske fortfarande åttitalsrörelsen som tämligen enhetlig
och genomgående präglad av tendensdiktning. I avhandlingen ’Det unga Sverige’
ger Per Arne Tjäder dock en mer nyanserad bild: ”Som period kan åttitalet inte
reduceras till ett uttryck, en estetik. Det innehåller olika litterära normer, som står
mot varandra. Ola Hanssons estetiska normsystem är inte samma som Edgrens
eller Agrells; tillsammans utgör de dock element i åttitalets helhet.”38 En aspekt
som tidigt skilde ut Ola Hansson från de övriga var den skeptiska inställningen till
den rena tendenslitteraturen. Om tendensen blev alltför markerad riskerade det
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konstnärliga att försvagas, ansåg han. Tjäder räknar den unge Hansson till åttitalet och måste därför konstatera: ”’Tendenslitteraturen’ spelar alltså en dominerande roll, men blir ändå aldrig någon grund för en enhetlig åttitalistisk estetik.”39
Tjäder menar att man förenklat kan tala om ”tre förhållningssätt till verkligheten” i åttitalet, men alla är överens om ”att den omgivande verkligheten kan och
bör skildras, skillnaden ligger i avsikt och estetisk utformning”.40 Den första riktningen strävar efter ”objektiva” och ”sanna” skildringar, vilket Tjäder kallar en
”naiv realism”. Den främste representanten för denna riktning är Gustaf af Geijerstam, som var kritisk mot tendensdiktningen ”både i början och i slutet av decenniet”. Den andra riktningen vill ”avslöja” verkligheten. Den strävar därför inte efter att vara ”objektiv” utan vinklar materialet: ”Genom att i praktiken ’sätta’ problemen under ’debatt’ intar man ett mer aktivt förhållande till den verklighet man
då ’arrangerar’ för vissa syften.” Detta är den egentliga tendensdiktningen.
Det tredje förhållningssättet benämner Tjäder ”naturalismen”, vilken vänder
sig mot tendenslitteraturen, bland annat därför att denna inte anses psykologiskt
trovärdig. Men samtidigt som naturalismen är kritisk mot tendens skildrar den
verkligheten utifrån ”mycket bestämda ideologiska utgångspunkter, som t ex de
aktuella naturvetenskapliga teorierna, idéerna om litteraturens experimentella karaktär osv”. Den är också präglad av en deterministisk och pessimistisk människosyn. Det är detta tredje förhållningssätt som står Ola Hansson närmast, men man
måste notera att riktningen genomgår en viktig utveckling, vilken ”leds av Ola
Hansson sekunderad av Stella Kleve [Matilda Malling]”. Under senare delen av
1880-talet utvecklas den till vad Tjäder benämner ”sennaturalismen”:
Man studerar här inte längre verkligheten på samma sätt som naturalister som Zola
och bröderna Goncourt gjorde. Här handlar det snarare om den universella naturens
och enkannerligen människonaturens inre mekanismer och alltmer mystiska krafter.
Man utgår från och fascineras av att naturen och människan är oförklarlig. Det är en
hållning som gränsar till mystik och dekadans.41

När man säger att den unge Lidforss påverkades av Ola Hanssons litteratursyn är
det alltså denna utveckling man bör se. Visserligen lämnade Lidforss determinismen och pessimismen bakom sig på ett tidigt stadium, åtminstone rent intellektuellt, men annars är det tydligt att hans litterära smak fortsatt präglas av ”sennaturalismens” hållning till verklighetsskildringen. Som recensent kan han stundom
förefalla reserverad inför tendensdiktningen, men han förkastar den inte i dess
naturliga sammanhang. Som ett inslag i kampen för ett bättre samhälle är den
nyttig, och själv använder han sig gärna av lyrik i agitatoriska sammanhang.
Hos Månesköld-Öberg ges ytterligare exempel på påverkan från Ola Hansson i
litteraturkritiken. Lidforss använder exempelvis begrepp som ”författarindividualitet” och ”diktarfysionomi”. Han försöker ”karakterisera den gestalt han ﬁnner i
texten” och gör detta med hjälp av ”begrepp som ’manlig’, ’käck’, ’trotsig’ o.s.v.”.42
Detta förfarande var inte alltid så lyckat, för konﬂikten med skalden K. G. Ossian39
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Nilsson tycks ursprungligen bottna i att denne tog Lidforss karakteristiker personligt. Men det var texten Lidforss ville beskriva – inte personen Ossian-Nilsson,
som han ännu inte hade träﬀat.
När Månesköld-Öberg vill slå ett slag för Ola Hanssons senare författarskap
drar hon gränsen redan i början av 1890-talet. Periodindelningen i Hanssonforskningen är nämligen sedan gammalt ”före och efter landsﬂykten”, och tendensen har varit att koncentrera intresset på den tidigaste diktningen.43 Samtidigt
som 1890-talet är Hanssons mest produktiva tid är det den period då han glöms
bort i Sverige, med undantag för en liten stödgrupp med säte i Lund.44 Månesköld-Öberg undersöker hur Hanssons samlade författarskap mottogs i Sverige
och framhåller särskilt Lidforss betydelse i detta sammanhang. Genomgången är
synnerligen grundlig och uppslagsrik, och därför kommer endast vissa kompletteringar att göras här. Vissa aspekter betonas dock ytterligare. Det rör sig om tendenser som blir tydligare i andra sammanhang än Hanssons, och de får sålunda
sin fulla betydelse först i avhandlingens fortsatta framställning.
Lidforss syn på Ola Hansson och dennes verk är värd att ytterligare diskuteras.
Frågan är också vilken bild av skalden han egentligen lyckas förmedla till arbetarrörelsen. Anmärkningsvärt tycks mig Månesköld-Öbergs påpekande om Lidforss
och dennes älsklingsbok Notturno, att det inte är ”dimmornas och slättlandskapets Notturno han oﬀentligt presenterar”.45 Den diskreta understrykningen tyder
på att hon anat något av en motsättning mellan den oﬀentliga bilden och den privata – eller mellan socialdemokraten och skönhetsdyrkaren, om man så vill. Att
denna motsättning ﬁnns men att den överbryggas genom en sorts motsättningarnas enhet och kamp är tesen i föreliggande avhandling, och därför blir det anledning att så småningom titta närmare på detta.
Spännande är också att Månesköld-Öberg sätter in Ola Hansson i en inhemsk
symbolistisk eller förmodernistisk kontext – Gustaf Uddgren och kretsen kring
Nordisk Revy på 1890-talet och grupperingen Adelborg, Conradson och Klara Johanson några år in på det nya seklet. ”Samtliga pläderade för en ny andlighet i
konsten – och samtliga hör till ’förlorarna’ i den oﬃciella svenska litteraturhistorien”, skrev Göran Lundstedt i sin recension.46
Till kretsen kring Erik Thyselius frisinnade tidskrift Nordisk Revy (1895–99)
hörde Hjalmar Branting och Gustaf Fröding. Även Lidforss var medarbetare.
Han ville bland annat placera en essä om Ola Hansson där. Nu hann tidskriften
läggas ned, men tanken genomfördes delvis i uppsatsen ”Judar och germaner”.
Månesköld-Öberg visar hur Hansson själv var med och påverkade innehållet i
Nordisk Revy och det framgår också att Hansson-propagandan under denna tid
främst spreds från Lund: ”Hansson-supportrarnas skånska ursprung med utgångspunkt i politisk radikalism och symbolistiskt inriktad, tyskorienterad estetik
är en viktig omständighet vid framväxten av Hansson-kulten och de enskilda
Hansson-uppfattningar som efter hand präglas.”47 Förutom Lidforss nämns sär43
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skilt Emil Kléen och Axel Wallengren i sammanhanget. Dessa två brevväxlade
med Hansson,48 och här kan man alltså redan se den skånska skolan i praktiskt
samarbete. Kléen och Wallengren gick bort tidigt och kvar i Lund fanns bara Lidforss, men efter sekelskiftet samlade han nya ungdomar kring sig och propagandan för den skånska skolan fortsatte. Särskilt Vilhelm Ekelunds insats bör nämnas
i detta sammanhang. Månesköld- Öberg hävdar emellertid på ett annat ställe att
Lidforss insats inom arbetarrörelsen i praktiken kom att skymma undan denna
sida av Ola Hansson. Den underjordiska symbolistiska traditionen skulle alltså
inte ha gått hem inom arbetarrörelsen.49 Det är denna komplikation som tycks
mig värd att diskutera närmare, och jag gör det egentligen genom hela avhandlingen. Jag anser nämligen att en del av arbetarrörelsens unga intellektuella tog till
sig också den delen av Lidforss konstsyn.

Recensionen av Tolke og Seere
Lidforss första artikel om Ola Hansson är alltså recensionen av essäsamlingen Tolke og Seere i Upsala Nya Tidning (1894).50 Den publicerades något bearbetad i debutboken, Fragment och miniatyrer (1904), och blev därmed allmänt tillgänglig
vid en tid då Hansson åter blivit uppmärksammad i Sverige.51 Men till skillnad
mot Levertin och Sprengel lyfter Lidforss fram Hanssons 90-talproduktion och
sätter in den i ett internationellt sammanhang.52 Lidforss kompletterar deras
framställningar men lyfter samtidigt fram en alternativ Ola Hansson. MånesköldÖberg har behandlat denna recension utförligt, och jag hänvisar till hennes framställning för ytterligare aspekter.53
I recensionen betonas Ola Hanssons förmåga att ge intuitiva psykologiska
skildringar. Det ﬁnns folk som menar att han står ”i jämnbredd med Strindberg,
ja t.o.m. anse att hans psykologi stundom når ett godt stycke djupare än den berömde kvinnohatarens”, ﬁnner Lidforss, som väl närmast tänker på Przybyszewskis bok om Ola Hansson, och
man behöfver ej ha läst mycket af hans produktion – särskildt från senare åren – för
att märka att de kulturella spörsmål, hvilka som intimast beröra personligheten, hos
Hansson få [så] att säga en belysning inifrån, en belysning som i all sin mystiska fosforescens visar den späjande mera än de smutsgula strålarne från lyktorna vid allfarväg.

Åter är det den senare produktionen som betonas. Lidforss känner sig tydligen
manad att försvara Hanssons skrivsätt och fortsätter därför:
Man har velat identiﬁera hans mysticism med obskurantism, men man har glömt att
den punkt, hvari modärn naturvetenskap och modärn ﬁlosoﬁ mötas[,] just är insikten om att världens grund är ett stort mysterium, dit aningens bevingade väsen stundom kunna nå, men som tankarne, dessa själens ämbetsmän, aldrig få beträda.
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Här anas åter nykantianismen, och den utsagda kopplingen till mysticismen blir
då ytterst intressant. Flera av dem som stod Bengt Lidforss nära har nämligen vittnat om ett nästan mystiskt drag hos honom. Att det handlar om personer som
själva haft en sådan läggning är symptomatiskt, eftersom det är inför dem som
han haft störst anledning att leva ut detta drag. Arnold Norlinds intryck var att det
fanns ”en religiös åder” hos vännen Lidforss, ”något av mystik, en underton av
häpnad inför livets under, lik den som hos Arnold var medfödd och konstant”,
sammanfattar Emilia Fogelklou i sin bok om den älskade maken.54
Lidforss återkommer snart till Hanssons skrivsätt, och med kunskap om hans
skrivvanor kan referatet tolkas som ett instämmande. Återigen inleder han med
ett sorts försvar av Ola Hansson, för att sedan hamna i resonemang kring nykantianism eller mysticism:
Ola Hansson är ingen ﬁende till det abstrakta tänkandet som sådant, han hör icke till
dem, som förhärliga ryggmärgen på bekostnad af ”das armselige Gehirn”. Men han
har som psykolog den fasta öfvertygelsen att det ges vissa ängder i själen, dit tanken
aldrig kan nå på reﬂexionens väg, och han menar, att hur mycket tankarne blandas
och grupperas genom reﬂexionens hjälp, blir det dock aldrig annat än en mekanisk
blandning, hvars element ha samma egenskaper som förut; det är först när tankarne
gå sina egna lönliga vägar i det omedvetnas urskogar, som det händer att de para sig
till den kemiska förening, som är ett positivt nytt. I sådana ögonblick blänker det till
i själen som droges ett förhänge undan, och hvad som här blott fyller en bråkdel af en
sekund, hvad som är så ﬂyktigt att det är borta[,] innan tanken kan gripa det, eller så
spindelväfsﬁnt[,] att det rifves sönder af dess grofva ﬁngrar, det är detta som den seende mystikern tvingar att dröja och fäster till analys.

Det är alltså som psykolog, som skildrare av tankarnas ”lönliga vägar i det omedvetnas urskogar”, som Lidforss värderar Ola Hansson.55 Han återkommer till detta i anförandet 1913, där Hansson redan 1886 sägs ha förordat att konsten ska ”gå
på upptäcktsfärden i människosjälens gömda och svåråtkomliga regioner”.56
Intressant i detta sammanhang är den etikettering av Ola Hansson som ”förfreudian” som lanserades av John Landquist 1914 och som sedan togs upp och odlades inom arbetarrörelsen, främst av Erik Hedén.57 Jag vill inte påstå att Lidforss
föregrep Landquists tankar, men att just de psykologiska skildringarna tidigt fascinerade honom är ovedersägligt. Likaså kan Hedéns uppslutning bakom Landquists tes sägas vara förberedd genom hans läsning av Lidforss.
Det är i en recension av Ola Hanssons bok Tidens kvinnor, utgiven på Framtidens förlag 1914, som Landquist påpekar likheten mellan Hansson och Freud.
Boken hade publicerats på tyska redan 1891, alltså före Freuds framträdande, och
detta leder Landquist till följande reﬂektion: ”Det är inte otroligt att Ola Hanssons böcker som just voro en vogue i Tyskland då Freud (1895) debuterade, bidragit att forma den andliga miljö ur vilken hans erotiska psykologi framgått.”58 Med
54
55
56
57
58

Emilia Fogelklou, Arnold, Stockholm 1945, s. 91.
Jfr Månesköld-Öberg 1998, s. 113f.
Bengt Lidforss, Polemiska inlägg, Malmö 1913, s. 255.
Månesköld-Öberg 1998, s. 159ﬀ.
Citerat efter Månesköld-Öberg 1998, s. 160.

155

”Tyskland” avser Landquist förmodligen hela det tysktalande området, för Ola
Hansson stod högt i kurs inte minst i Wien, där exempelvis den unge Hugo von
Hofmansthal hörde till de begeistrade beundrarna redan 1890–91.59
Månesköld-Öberg påpekar att Erik Hedén så småningom kom att ﬁnna den
egna bilden av Ola Hansson som nästan en partikamrat allt mer problematisk. När
Hedén hyllade skalden på dennes 60-årsdag, 1920, var det i stället Hanssons psykologiska insikter som betonades. Månesköld-Öberg ﬁnner att Hedén så småningom hade insett ”Hanssons betydelse som det omedvetnas utforskare”.60 ”Nu ser
Hedén skillnaden mellan ’uppsvenskarnas’ nittital och Hanssons ligga i att Hansson var mer intresserad av psykologi.”61 Men som framgått var det just denna insikt som redan från början låg till grund för Lidforss stora beundran.62 Redan i
essän 1894 gör Lidforss läsarna uppmärksamma på Hanssons kvinnopsykologi, när
han skriver att det ﬁnns de som anser att Hansson står ”i jämnbredd med Strindberg, ja t.o.m. anse att hans psykologi stundom når ett godt stycke djupare än den
berömde kvinnohatarens”. Någon utredning i ämnet ger Lidforss dock inte.
Redan i en samlingsrecension i Ord och Bild 1907 betonar Hedén de psykologiska insikter som präglade skåneskaldernas produktion. Man noterar där till att
börja med en i våra ögon egendomlig rasistisk vändning: ”Det är karaktäristiskt
för svensk lyrik att af de sju författare som här behandlats fem äro skåningar och
därtill fullblod.”63 Skåningarnas poesi är enligt Hedén annorlunda än uppsvenskarnas, och detta gäller både form och innehåll:
Hvad Skåne skänkt vår sköna litteratur kan måhända sammanfattas så: inom själslifvets värld en starkare känsla af samhörighet med naturen och med det hela – allstämningen födes naturligast af haf och slätt – och samtidigt ett ﬁnare psykologiskt
sinne, en skärpt blick för individuella skiftningar både i det yttre och det inre lifvet.
På formens område åter ha Skånes diktare skapat en mer mjuk, mer skiftande rytm
och i sin sökan därefter gått långt – någon gång väl långt – i frihet, samtidigt som de,
äfven här, gjort nyanseringssinnet mera förﬁnat.

Här presenteras verkligen den skånska skolan som ett litterärt alternativ, och bakgrunden står utan tvivel att ﬁnna i Lidforss agitation. I samma årgång av Ord och
Bild hade Hedén nämligen recenserat dennes böcker Fragment och miniatyrer och
Socialistisk journalistik, och i den förstnämnda återﬁnner man inte bara essän om
Ola Hansson (1894) utan också de samlade recensionerna av Vilhelm Ekelund.
Om litteraturartiklarna skriver Hedén beundrande: ”Slutligen rymmer hans temperament ett odlat ästetiskt sinne, som lärde honom att uppskatta Vilhelm Ekelund – hvarvid dock bådas skånska börd kom honom till hjälp – medan ännu
Upp-Sveriges poeter och höglitteräre kritici täﬂade i oförstånd.”64 På samma sida
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karakteriseras Lidforss som ”krigare från hjässan till fotabjället”, och det är knappast egendomligt att Hedén, liksom andra socialdemokrater, på ett dunkelt sätt
kom att uppfatta striden för den skånska skolan som ett inslag i den socialistiska
kampen. Socialismen och den nya skånska diktningen hörde tydligen ihop. Som
Månesköld-Öberg utförligt redovisar skulle Hedén själv som recensent i SocialDemokraten ytterst medvetet komma att föra kampen för Ola Hansson vidare.65

Invändningar, trots allt
Våren 1900, när Vilhelm Ekelund redan hade debuterat och inlett vad som lovade
att bli en ny blomstringstid för den skånska poesin, visar sig Lidforss vara mycket
kluven i sin syn på Ola Hansson. Redan tidigare hade han visat missnöje över skaldens konvertering till katolicismen, och i recensionen av kalendern I skilda färger
den 11 april klagade han till och med på behandlingen av svenska språket. Ola
Hanssons aktier stod alltså lågt, men redan året efter kom samlingen Dikter på vers
och prosa och därmed återupprättades skalden deﬁnitivt i Lidforss ögon.66 I recensionen av Tolke og Seere (1894) hade Lidforss intagit en försvarande attityd, när han
skrev om Ola Hanssons skildringar, och det visar sig att han faktiskt har ganska
allvarliga invändningar att anföra mot sin idol. Dessa invändningar framkommer
dock klart utsagda endast en gång i hela produktionen, nämligen i den aldrig
omtryckta och hittills helt förbisedda artikeln ”Ola Hansson” i det sydsvenska
Första-Maj-Bladet våren 1900.67
Artikeln inleds med konstaterandet att Ola Hansson begärt befrielse från sitt
svenska medborgarskap och att man nu smädar honom i den borgerliga pressen.
”I dessa smädelser kunna vi ej instämma. Mer än någon annan svensk emigrant
har Ola Hansson rätt att när han löser banden med hembygden, bli bjuden ett
ärligt tack och farväl”. Men, tillägger Lidforss, även vi har ”våra anmärkningar
mot Ola Hanssons författarskap, och vi kunna säga dem så godt först som sist”.
Rimligtvis är det konverteringen till katolicismen som ligger Hansson i fatet.
Omvändelsen tycks ha öppnat ögonen på Lidforss och fått honom att allvarligt
rannsaka skaldens intellektuella och ideologiska framtoning. Och domen blir
hård:
Ola Hansson har från första stund stått främmande för alt hvad modärn naturvetenskap heter. Kanske har han som gymnasist läst en bok af Darwin, men den modärna
utvecklingsläran, sådan den skapats af Spencer och Darwin, har gått honom spårlöst
förbi. Då han det oaktadt ofta behandlar frågor, som just ligga på gränsen mellan ﬁlosoﬁ och naturvetenskap, blir följden häraf en viss subjektivitet som stundom är
geniets men på denna punkt lika ofta blir halfbildningens. Och det är denna brist på
naturﬁlosoﬁsk bildning, som i främsta rummet möjliggjort det vacklande i religiösa
frågor, som på sista tiden slagit öfver i öppen katolicism.

Lidforss skriver ju i en Första maj-tidning och tydligen kan han inte avhålla sig
ifrån att också kritisera Ola Hanssons ställning till arbetarrörelsen. Inte heller detta
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är synpunkter som förekommer i hans övriga texter om Hansson. Skalden har ”alltid haft en instinktiv misstro till den modärna arbetarerörelsen”, påstås det, och
detta förklaras med att en skånsk storbonde inte godvilligt kan ”försona sig med
tanken, att hans dräng en gång skulle kunna rösta på en annan riksdagsman än han
själf ”. Från sådana tankar har Hansson inte kunnat frigöra sig, och hans ”tal om ’de
socialistiska idealens ﬂackhet’, om ’blusmännens’ kulturﬁendtlighet o.s.v. förråda
dessutom en fullkomlig obekantskap med den nuvarande sociala situationen”.
Ovanstående är unika tecken på Lidforss klarsyn i Ola Hanssons fall. Han visste nog var han hade sin skald i dessa frågor, men normalt sett förmådde han bortse från dessa misstämningar. Denna enda gång bubblar de upp till ytan, och det
visar tydligt hur beroende Lidforss var av ögonblickets stämningar när han skrev.
Med tanke på hur nära Lidforss annars stod Ola Hansson i ﬂera hänseenden måste han ha varit skakad i sitt innersta för att kunna skriva denna artikel. Själv allt
radikalare till sinnet och rent av på väg in i arbetarrörelsen har han chockerats över
att nu också Ola Hansson avfallit till kristendomen. Strindberg och Fröding hade
gått före och övriga skalder tycktes på god väg. Med Strindberg hade Lidforss redan haft sin dust, och även om han inte vidareutvecklar sin kritik av dennes livssyn utan bortser från den och ändå hyllar den märklige skönlitteräre författaren,
så får man förutsätta att denna meningsmotsättning ﬁnns latent allt framöver –
han påpekar den för övrigt under Strindbergsfejden. På samma sätt måste det ha
varit med Ola Hansson. Under ytan fanns en klarsyn, som omöjliggjorde en fyrkantig ideologisk läsning av det slag som framskymtar i artiklar av Erik Hedén.68
Men i fortsättningen av artikeln sjunker den kritiska uppfattningen åter under
ytan. Ola Hansson är ju inte ensam om att ha svikit den radikala saken: ”I hvarje
fall, som öfvertygelsens män ha våra svenska författare ej anledning att yfvas gent
emot Ola Hansson”. Tanken på de övriga författarnas svek får tankegången att
vända sig mot det positiva i Hanssons gärning, och nu känns synpunkterna åter
igen. Hur har det unga Sverige inte behandlat sin kollega! Från ”den vittra areopag
hvars främste män af en stor skald betecknats som herrar Heidenstam, Geijerstam
och Lefverstam [– – –] har Ola Hansson aldrig rönt annat än grofva tillmälen och
perﬁda angrepp”. Och när han överöstes av smädelser för Sensitiva amorosa ”teg
det käcka unga Sverge som ett godt barn, inte en röst höjde sig till den angripne
kamratens förmån. Och samma dubbla taktik förtigandet och smädelsen har sedermera altjämt användts mot den skånske diktaren.” Lidforss berättar om hur han
velat placera en recension i Karlstads-Tidningen men i ett brev fått avslag av ”den
hederlige Mauritz Hellberg”, som hänvisat till att ingen i läsekretsen kände Ola
Hansson: ”Det är skada, ty jag tycker liksom Du, att de varit svinaktiga mot honom”, citerar Lidforss.
Budskapet att Hansson sökt tyskt medborgarskap våren 1900 spreds i svenska
tidningar och detta har tydligen gjort Lidforss allvarligt bekymrad och ledsen:
”Nu har Ola Hansson mist tålamodet och på allvar vändt fosterjorden ryggen.
Hans framtida produktion kommer att publiceras hos tyska förläggare, i tyska tidskrifter och blir sålunda tillgänglig endast för ett fåtal af vårt folk. Det är en förlust
som icke kan ersättas – icke ens af herrar Heidenstam, Geijerstam och Lefverstam.” Återigen slås man av hur det rent personliga bryter igenom hos Lidforss.
Här blir han rent av sentimental för ett ögonblick:
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Men hur hans framtida produktion än kommer att gestalta sig – hvad han har gifvit
oss står kvar, äfven om han själf gått oss förlorad. Han själf! Det käns nästan som svede det i hjärtat. Det är väl femton år sedan jag första gången såg honom på Lundagård i Lund. Min kamrat gaf mig en stöt i sidan och nämde hans namn, och då jag
blickade upp, varsnade jag en lång smärt gestalt, spänstig som en stålfjäder, och jag
såg ett par blå ögon med något underbart i, som jag åter erinrade mig då jag några år
efteråt i Kärlekens Trångmål läste om två ögon ”med glansen af svängdt stål och solskenet på en fallande vattendroppe”. Och i detta ögonblick, då jag skulle vilja samla
intrycken af hela hans produktion till ett och säga detta ena, får jag blott en ljusförnimmelse; kring hela hans diktning står samma sken, glansen af svängdt stål och af
solljuset på en fallande vattendroppe.

Bilden av de blå ögonen skulle Lidforss återkomma till också 1913. Vad han här vill
fånga – och till arbetarna förmedla! – med orden om ”ljusförnimmelsen” är konstens intuitiva kraft, dess förmåga att lysa upp där vetenskapen ännu famlar i mörker. Inledningsvis möter i denna märkliga artikel naturvetarens och radikalens
protest mot den kanske alltför okunnige och numera religiöse diktaren, men därefter följer sålunda kapitulationen inför konstens magiska förmåga att närma sig
naturens och den mänskliga tillvarons innersta hemligheter.

En kluven bild
Omkring 1910 uppfattar arbetarrörelsen Ola Hansson som ”åttitalist”, och intressant nog slår denna bild igenom på allvar i samband med Strindbergsfejden, då
Lidforss i sina uppmärksammade inlägg skriver relativt utförligt också om Hansson. Dock lämnar Månesköld-Öberg till synes motstridiga besked om Lidforss
inﬂytande i detta fall. I Lidforss-avsnittets ”avslutande ord” skriver hon: ”Mot
bakgrund av Lidforss politiska inriktning kunde man väntat att ’åttitalisten’
Hansson, som i Dikter (1884) skrev sociala indignationsdikter och prosa om fattigt folk på landsbygden skulle upplevt en renässans genom honom. Så är det
inte.”69 Tidigare i boken tycks hon emellertid hävda att hans kraftfulla insats inom
arbetarrörelsen i praktiken kom att skymma undan den förmodernistiska sidan:
”Hansson-renässansen under 1900-talet, kulminerande med utgivningen av hans
Samlade Skrifter, sker inte i en symbolistisk eller förmodernistisk kontext, utan i
den politiska radikalismens. Det gäller förstås Bengt Lidforss.”70 För att komma
ur denna skenbara motsägelse måste forskningen mer medvetet skilja på Lidforss
uttalanden i inomlitterära sammanhang och hans vana att citera älsklingsdiktaren
Ola Hanssons texter vid helt andra tillfällen.
I David Sprengels De nya poeterna karakteriserades Ola Hansson som ”slättens
melankoliske diktare”, och detta tillfredsställde inte alls Lidforss. MånesköldÖberg noterar detta, och menar att han i stället kom att stå fadder för den alternativa bild av Ola Hansson som den ”stridbare kulturkritikern”, som skulle omhuldas av den socialdemokratiska pressen.71 Hansson som stridbar kulturkritiker
borde ju vara liktydigt med Hansson som ”åttitalist”, men om jag förstår Måne69
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sköld-Öberg rätt menar hon att arbetarrörelsens bild av Hansson snarast är en
missuppfattning av vad Lidforss velat säga, i och med att han i Sprengel-recensionen 1902 och ännu i talet 1913 framhåller Hansson som den som bröt med åttitalet.72 Här måste man dock mer medvetet skilja mellan åttitalet som inomlitterär
företeelse och åttitalsradikalismen i största allmänhet.73 Den förra blev omodern
redan omkring 1890, men den senare levde i hög grad vidare inom det politiska
och ideologiska fältet. Det räcker i detta sammanhang med att peka på de radikala
studentföreningarna Verdandi och D.Y.G.
Frågan gäller vilken bild Lidforss gjorde sig av Ola Hansson men också hur han
förmedlade denna bild. Under förutsättning att Månesköld-Öberg skriver om inomlitterära förhållanden når hon en bra bit på vägen, när hon betonar att Hansson
för Lidforss varken är åttitalisten eller ”den drömmande och Weltzschmertz-tyngde lyrikern” som nittitalisterna såg. I stället, skriver hon, framträder Hansson ”som
en stridbar, självständig författare som ständigt följer sin egen väg. Det är mannen
som bryter med tidsidéerna, som omvärderar och skapar nytt; det är kort sagt en
bild av Hanssons eget ideal: en siare, ingen tolkare.”74 Lidforss ser Hansson som en
framtidsman. I talet 1913 framhålls ”den stridbare kulturkritiker, som Ola Hansson
varit och helt visst ännu är”. Hansson var kanske inte litterär åttitalist i arbetarrörelsens mening, men Lidforss höll talet 1913 på ett möte arrangerat av D.Y.G.,
och det är inte långsökt att tänka sig att Hansson för åhörarna därvid framstod som
en bundsförvant och anhängare av de radikala idéerna. Man bör samtidigt minnas
att talet var ett inlägg i debatten om vem som skulle tilldelas det nyinstiftade Frödingstipendiet. Att Lidforss var så ivrig att betona att Hansson var den som bröt
med åttitalet hade med den aktuella litterära debatten att göra. Det är en fortsättning på Strindbergsfejden, där striden bland annat stod om vem som skulle anses
ha varit den förste att bryta med åttitalet. Strindberg hävdade sin prioritet framför
Heidenstam och Levertin, medan Lidforss dessutom pekade på Ola Hansson.
Det var främst i kraft av sin stridbara samtidskritik, som Ola Hansson kunde
fogas in i Lidforss oﬀentliga radikala livsprojekt. Det är den ena sidan av saken.
Men samtidigt uppskattade han Hanssons litterärt framåtsyftande diktkonst,
trots att den saknar uttalad politisk tendens.
God konst är radikal redan i sig, tycks Lidforss mena, och läsaren behöver inga
pekpinnar. Han uppskattar verkligen författare som likt åttitalsradikalerna engagerar sig i samhälls- och kulturdebatten, men han vill inte ha medveten tendens i
deras skönlitterära verk.75 Och ändå: Om man går till Lidforss socialistiska agita72
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tion blir bilden skenbart en annan. Där tycks Ola Hansson användas som tendensdiktare, och just genom att använda hans texter i agitatoriska sammanhang
ﬁck Lidforss denne att i arbetarrörelsens ögon framstå som litterär åttitalist och
arbetarvän.
När Månesköld-Öberg diskuterar arbetarrörelsens intresse för Ola Hanssons
diktning skriver hon försiktigt att det ”bör ha, om inte initierats, så i alla fall underblåsts” av Lidforss.76 Troligare är dock att Lidforss i de ﬂesta fall inte bara underblåste utan också skapade detta intresse. Men han gjorde kanske inte detta
främst genom sina fåtaliga artiklar utan i sin muntliga agitation och inte minst
under sin personliga samvaro med arbetarrörelsens män och kvinnor. Samtliga de
”arbetarrörelsens ledande namn”, som Månesköld-Öberg räknar upp som viktiga
i samband med arbetarrörelsens reception av Ola Hansson, har stått under inﬂytande av Lidforss. Hedén har redan behandlats ovan. Branting var Lidforss personlige vän och en stor beundrare i intellektuella frågor. Som unga socialistiska
studenter betraktade Fredrik Ström och Zeth Höglund Lidforss som en ”gud”.77
Den unge Gustav Möller slukade allt som Lidforss skrev i Arbetet.78 Han var också
för en tid Lidforss kollega på tidningen. Oscar Olsson och Adolf Björk, slutligen,
tillhörde de unga radikala vännerna från Lund. Lidforss har kunnat påverka alla
dessa socialdemokrater personligen, men det intressanta i sammanhanget är därvid, att den Ola Hansson som Lidforss förde fram i sin politiska retorik var den
socialt medvetne åttitalsdiktare, som han i sina skrifter inte alls lade huvudvikten
vid.

Andra ska skörda där vi har sått
Lidforss hade vissa retoriska favoritgrepp, och användbara bilder och citat återkom genom åren. Göran Hägg visar exempelvis hur bilden av den överspecialiserade sabeltandade tigern återanvänds i olika sammanhang.79 Att några av Ola
Hanssons dikter har ingått i denna retoriska rekvisita tycks uppenbart. När Fredrik Ström i boken Min ungdoms strider minns festen på kvällen efter Första majﬁrandet i Göteborg 1903 berättar han: ”Bengt Lidforss höll här stående på ett bord
ett lysande tal för den sociala revolutionen. Han omfamnade de få studenter, som
gått med i tåget, och läste dikter av Ola Hansson.”80 Den dikt som främst bör ha
kommit ifråga är ”Ett öppet ord”, vilken avslutar diktsamlingen Notturno (1885).
Den dikten använder han nämligen i liknande sammanhang senare. I samband
med Första maj-demonstrationen i Lund 1905 talade han över ämnet ”den internationella socialismen”. Han avslutade talet med att konstatera att
så länge man har känslan af att slåss för rätt och sanning, kan man ej helt förlora tron
på framtiden och på sig själf. Och ur denna känsla, som är vidt skild från kälkborgarens egenrättfärdighet och närmast kan förliknas vid den friskes glädje åt vårluften,
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väller det så fram en lifsstämning, som väl ingen tolkat bättre än vår store, men ännu
alltjämt misskände Skåneskald Ola Hansson:
Att veta så innerligt fast och visst
att lyckan slår ögonen upp till sist,
att andra skörda, där vi ha sått,
den lifvets lycka som vi ej fått,
att inne i våndan slumrar ro,
min enda stora tro.
I denna fasta tro, som är något helt annat än det vankelmodiga hoppet, låt oss,
partivänner, höja ett trefaldigt lefve för vår stora och rättvisa sak, den internationella
socialismen!81

Strofen ur ”Ett öppet ord” användes åter hösten 1909 i det uppmärksammade anförandet ”Gammal radikalism och ny”, vilket avtrycktes i boken Utkast och silhuetter samma år, och dikten i sin helhet avtrycktes i samband med Arbetets hyllning
av skalden på dennes 50-årsdag.82 Diktens optimistiska framtidstro gjorde den till
”en naturlig programdikt för en ung socialistisk rörelse med samhällsförändring
som målsättning”, ﬁnner Månesköld-Öberg, ”arbetarpressen var rätt förväntningshorisont för dess innehåll”.83 Hon påpekar också att strofen var aktuell redan
för de unga radikalerna i studentföreningen D.U.G. omkring 1890.84 Vid den tiden var det just åttitalsradikalismen, Darwins utvecklingslära och Herbert Spencers optimistiska utvecklingsﬁlosoﬁ, eller, med Axel Herrlins ord, ”utvecklingslärans världsbild”, som verkade ”som en idée force, en ideell kraftkälla av eminent
betydelse”.85
Vilka andra Hansson-dikter Lidforss brukade deklamera ur sitt rymliga minne
vet vi inte bestämt, men sannolikt rör det sig om dikter ur sviten ”Idyller” i debutsamlingen Dikter (1884). Också dessa återkommer nämligen gång på gång inom
arbetarrörelsen. Den första dikten i sviten avtrycktes exempelvis i Arbetet den 24
september 1904, och dikterna 1–3 återgavs i första numret av Arbetets månadsbilaga Lantarbetare-Bladet (1908-03-10). Mest använd var följande dikt, bland annat
citerad av Erik Håkansson i Arbetets Ola Hansson-nummer till 50-årsdagen den 12
november 1910:
Klinkan skramlar. In i stugan
strömmar det en råkall fukt,
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och från genomblötta kläder
går en unken vadmalslukt.
Uppå spruckna furubordet
dagakarlens aftonmat:
bröd som hårdnat, mjölk som surnat –
och ett litet tryckt plakat.
Värk, som står i alla leder,
föda, som är skämd och knapp,
iskall ugn och vägg, som dryper,
och en hampgul skattelapp.

Detta är ingen regelrätt tendensdikt, men med rätt läsare och i rätt sammanhang
fungerar den som en sådan. Håkanssons kommentar blir samtidigt en typisk utläggning av arbetarrörelsens Ola Hansson-myt:
Det är förfärande, men det är sannare än vad någon annan vågat forma det – utan
kommentarer, som det heter. Det är som en suck, färdig att brista ut och lätta. Där är
intet utropstecken efter. Diktaren[s] känsla av denna omänskliga misär har varit för
djup. Likväl – när man läser dessa bistra idyller – har man hjärta i bröstet måste man
själv sätta dit detta utropstecken! Så är Ola Hansson en agitator i dikten för de fattiga: på sitt förnäma, bullerlösa sätt, men just så mycket större, oemotsäglig för det.86

Det är därför som det ”arbetande skånska folket” är honom skyldig ”sina ärligaste
sympatier”, menar Håkansson. ”Han hör dem till, den landsﬂyktige förgudaren
av den skånska slätten och den frid, den ger ett sårigt hjärta, långt mer än den
bourgeoisie, som aldrig förstod honom, men alltid var färdig att kasta första stenen.”
Håkansson tycks som kritiker vara tydlig påverkad av Lidforss tankar, vilket
framgår också i andra artiklar. Dikt bör inte ha uttalad tendens, ska alltså inte
innehålla alltför tydliga pekpinnar, men läsaren får gärna läsa in tendens i diktverket, och verk som ger läsaren denna möjlighet anses stora. I avdelning fyra ges ﬂera
exempel på att Lidforss tycks resonera just så. Men i och med att han använde Ola
Hanssons texter i radikala politiska och sociala sammanhang var det lätt att dra
slutsatsen att skalden själv fortsatt kunde uppfattas som politiskt radikal, kanske
rentav som en sorts socialist. Detta var den ironiska följden av Lidforss agerande.
Huvuddragen i denna utveckling ska skissas här.
Lidforss och tidningen Arbetet, med bilagorna Framtiden och LantarbetareBladet, förde under många år en kampanj för Ola Hansson.87 Man publicerade
hans verk och framhöll hur han missgynnades av de etablerade i samhället. Oscar
Levertin, som ju var den ledande borgerlige kritikern i den kulturellt ledande borgerliga tidningen, ﬁck ständigt skäll för att han motarbetade Hansson. Men också
andra diktare sades vara systematiskt motarbetade, exempelvis Strindberg och
Fröding, vilka av tradition omhuldades inom arbetarrörelsen. Läsarna bör därför
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ha uppfattat saken så att Strindberg, Fröding och Hansson på ett delvis dunkelt
sätt stod på arbetarrörelsens sida i kampen, och deras outtalade fråga måste då ha
varit följande: Om Ola Hansson är en diktare för arbetarrörelsen, vad är det då vi
kan ﬁnna hos honom?
Månesköld-Öberg visar övertygande att det till sist blir Erik Hedén som uttalat
ställer denna fråga. Han uttolkar Ola Hansson för undrande läsare inom arbetarrörelsen, och därvid framställer han denne nära nog som en partibroder, ﬁnner
hon.88 Hedéns politiserande läsning blir förenklad och reducerande, men troligtvis var han själv medveten om detta. Han gjorde medvetet politiskt bruk av Hansson, och själv var han kanske inte en riktigt så fyrkantig litteraturläsare som man
kan få intryck av, när man läser vissa av hans recensioner i Social-Demokraten.89
Man kan så sammanfatta den Ola Hansson-bild som framtonar hos Lidforss i
mer oﬃciella sammanhang. I agitationen tycks det vara dikter som uttrycker
framstegsoptimism och/eller social medkänsla som föredras, och medan artiklarna visserligen tangerar den andra sidan av hans skönlitterära produktion lyfter de
framför allt fram den orädde och nyskapande essäisten och kulturkritikern.90 Som
också Månesköld-Öberg med förvåning noterar recenserar Lidforss inte en enda
av de skönlitterära böckerna.91 Kanske har han tvekat att genast ta sig an dem,
men i efterhand talar han sig varm för dem och man anar därvid att hans personliga uppskattning trots allt hade sin tyngdpunkt just inom den skönlitterära produktionen. Som framgått såg Lidforss Ola Hansson som symbolist och banbrytande skildrare av tankarnas ”lönliga vägar i det omedvetnas urskogar”, och med
tanke på hans kontakter med Dehmel, Przybyszewski m.ﬂ. i Berlin på 1890-talet
och hans stora beundran för exempelvis Stefan George osv, talar väl allt för att han
i princip såg Hanssons gärning ungefär så som Per Arne Tjäder presenterar den i
sin avhandling:
Skall man nämna en författare som verkligen är speciell inom [åttitals-]rörelsen är
annars Ola Hansson det bästa exemplet. Hans särställning gäller val av uttrycksmedel (den estetiskt sett framåtpekande lyriken), estetisk hållning och personliga relationer. Hans orientering är helt kontinental. Han blir den ende verklige representanten i svensk litteratur för de europeiska sekelslutsdekadenta och symbolistiska strömningarna. Hans programmatiska uppgörelse med naturalismen, i uppsatsen ”Materialismen i skönlitteraturen”, är också fundamentalt annorlunda är nittitalets renässansidéer.92

Lidforss skrev inte mycket om Hanssons skönlitterära produktion, men i gengäld
gjordes en stor del av texterna tillgängliga för arbetarrörelsen genom att de publicerades i Arbetet eller Framtiden åren 1904–10.93 Att detta kanske inte skedde så
helt godtyckligt förstår man då man ser att brottmålsskildringarna i Parias – aldrig
tidigare publicerade på svenska! – dyker upp på ledarplats i Arbetet i samband med
88
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de upprörda diskussionerna kring dödsdomarna mot de s.k. Amalthea-männen
hösten 1908. Tidningen drar alltså nytta av Hanssons sennaturalistiska verk för att
påverka opinionen. Sammanhanget ger texterna nytt liv. Aldrig hade väl psykologiska frågor fått så mycket utrymme i arbetarpressen som under denna uppslitande process.94
En tes i föreliggande avhandling är att den skånska skolan efter sekelskiftet,
alltså Bengt Lidforss och den krets av unga poeter och konstnärer som fylkades
kring honom, var en framåtpekande rörelse, något av ett avantgarde. I Ola Hanssons efterföljd odlade man ”de europeiska sekelslutsdekadenta och symbolistiska
strömningarna”, för att tala med Tjäder. Redan på 1890-talet hade skåningarna
försökt lyfta fram Ola Hansson genom artiklar i Nordisk Revy (1895–99), konstaterar den Bourdieu-inspirerade Månesköld-Öberg, men de lyckas inte:
De saknar auktoritet. Den skånska gruppen talar – då de talar för Hansson – även
för en legitimering av den egna gruppen, ett erkännande av ett annat intellektuellt
centrum än huvudstadens. Som enda provins gör Skåne här ett försök att bryta huvudstadens intellektuella hegemoni – något som inte lyckas. Det är först med Bengt
Lidforss aggressiva framträdande i Arbetet – och hans från naturvetenskapligt fält
konverterade kapital – som Skåne får en röst som hörs i den litterära debatten.95
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Men inte heller den nya skånska skolan slår igenom hos allmänheten. Kritiken
blir visserligen mer positiv så småningom, men på många håll missuppfattar man
rörelsens syften, och till och med när man uppskattar dess verk läser man texterna
fel – om vi får tro Bengt Lidforss, som är dess främste tillskyndare.

En skald för framtiden
Ola Hansson var förbisedd i samtiden men skrev för framtiden, liksom Vilhelm
Ekelund. I samtiden hade de bägge en begränsad publik, och de hade till och med
svårigheter att bli publicerade, eftersom de inte var ekonomiskt lönsamma för förlagen. När Hansson äntligen uppmärksammas av nittitalskritiken är det för ungdomsverken och hembygdsskildringarna. Men Månesköld-Öberg ger bilden av
Hansson som en mycket medveten experimenterande konstnär också i den senare
produktionen (efter 1890). Exempelvis har hans novellsamling Vägen till livet
(1896) troligen påverkat den svenska sekelskiftesprosan, men det ﬁnns inga undersökningar gjorda, konstaterar hon.96 Också Hanssons tidiga 1900-talslyrik är
konstnärligt medveten, med dess strävan ”efter naiviteten, det osoﬁstikerade, icke
uttänkta”. Detta var ett skrivsätt som uppskattades av en avvikande kritiker som
Adelborg men som av andra avfärdades som kantigt och fattigt på nyanser.97 Någon större publik nådde väl inte Hansson heller senare, men liksom Ekelund blev
han en de svenska diktarnas diktare och på så vis har hans inﬂytande över 1900talets litteratur varit stort. I slutet av 1970-talet skrev poeten Östen Sjöstrand följande i Författarnas Litteraturhistoria:
Ola Hansson är en banbrytare inom poesin för sådana bilder som organiskt håller
samman livets mångfald, bilder av luttrad enkelhet och konstnärlig befrielse. Och
denna pionjärgärning föreligger redan i hans två första böcker. Jag är nog beredd att
ge honom rätt i att Heidenstams och Levertins ”romantiska renässans” på 90-talet
var ytlig jämförd med den själens pånyttfödelse hans egen dikt uttrycker. Ola Hanssons nyskapande insatser omfattar även den fria versen och prosadikten – även hans
essäer övergår ofta i dikt.98

I samma bok skriver Ivar Lo-Johansson att en av hans tidigaste läsupplevelser var
några böcker av Ola Hansson. Han var då femton år och den första boken var Notturno, som genast fångade honom. Allt var mycket främmande, tycks det, men
ändå så bekant: ”Jag rös av upplevelse. Jag såg för mina ögon ett främmande landskap, Skåne, ett slättland där regnet droppade, där naturen grät. Vid horisonten
gick en gammal kvinna med ett risknippe på ryggen.” Han hade aldrig upplevt
något liknande vid läsning: ”Allt överensstämde med mina egna känslor.”99 Detta
bör ha varit ungefär 1916, och Lo-Johanssons läsning kan alltså anses någorlunda
representera vad en känslig och intelligent ung arbetare kunde få ut av en av de
diktare som omhuldades av arbetarrörelsen vid denna tid. De korta berättelserna i
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Sensitiva amorosa, med sina dekadenta skildringar av det komplicerade förhållandet mellan man och kvinna slukade femtonåringen med glupskhet. Om Ung
Ofegs visor berättar han att redan titeln ”ringde med en upprorsklockas klang”.100
För ”en hunsad pojke” passade den Nietzsche-inspirerade boken utmärkt: ”Pubertetspojken vart till en övermänniska. Bara den ensamme var stark.” Men han
lärde inte bara om människor. Också den symbolistiska landskapsskildringen
fångade honom:
Det var också landskapet som deltog i gestaltningen. Landskapen var själstillstånd.
Många personiﬁerades, tills också de blev ett slags varelser som grät, älskade, ﬂämtade, suckade, trotsade, tills de slog sönder allt motstånd. Ofta var det landskap i feber.
Också naturen ruvade, längtade, uppfylldes av världssmärta. Den kunde ibland bli
outhärdlig också genom sin skönhet. Landskapen blev förklädda människor. (ibid)

Bengt Lidforss var själv en sjuttonårig lundastudent när Notturno kom ut 1885.
Hans yttre förhållanden var naturligtvis väsensskilda från Lo-Johanssons, men
läsupplevelsen var lika intensiv, lika omvälvande. För Ola Hansson skulle han
komma att slåss under hela sitt liv.

4. Lundabohemen som litterär gruppering
Albert Engströms Strix-artikel om Lundabohemen i maj 1902 kan uppfattas som
en litteraturpolitiskt betingad insats. Med Per Rydéns ord kan angreppet nämligen ”tas som en uppgörelse mellan olika kretsar och olika orter om den litterära
hegemonien och därmed som en fortsättning på den kamp som fördes i recensionssammanhang”.101 Troligtvis var Engström inte själv fullt medveten om detta. I
stället kan han ha blivit ett verktyg för krafter i det regionala politiska och litterära
fältet.102 Trots att han varit på ett helt kort besök i Lund och knappast hade träﬀat
någon av de åsyftade sade sig redaktör Engström vara upprörd i sitt innersta:
Det har sedan åtskilliga år tillbaka funnits en fraktion af Lunds studentkår, som sökt
härma den europeiska dekadensen, så till vida, att de inbilla sig vara ett slags Verlainer och sökt praktisera Verlaines lif, åtminstone det yttre däraf.
Deras gudinna är ett slags Venus vulgivaga, men hon har icke den klassiskas stolta
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Lo-Johansson 1984, s. 123.
Skånes litteraturhistoria I, s. 53.
Denna komplicerade diskussion ska här lämnas därhän, men något bör kanske ändå sägas. I
Strix N:o 20 (publicerat den 15 maj) omtalar Engström att han är i Malmö och planerar att
göra tre skånenummer: ”De komma hufvudsakligen att innehålla beröm. Det lilla klander jag
hasplar ur mig är ingen mening i.” Ännu i malmönumret (N:o 21, publicerat 22 maj, men
skrivet i Malmö) tycks Engström själv helt okunnig om det angrepp som ska komma i nästa
nummer. ”Skåne äger också sina skalder”, konstaterar han och avslutar detta stycke helt jovialiskt: ”Jag bugar mig för den skånska skaldekonsten, den litterära bohèmens vagga i vårt fosterland.” Engström tycks lova ett gladlynt lundanummer, vilket visar sig bli helt missvisande.
Något har alltså hänt, men han tvingas senare medgiva att han inte personligen sammanträﬀat med någon ur Lundabohemen och han avfärdar dessutom påståendet att han skulle ha
läst Majgrefven (N:o 25, publicerat den 26 juni). Den enda rimliga förklaringen till hans omsvängning är därför att han under sin fortsatta vistelse i Malmö kommit att påverkas av personer som haft anledning att tycka illa om Lidforss och medlemmarna av den skånska skolan.
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hållning och fräckt sköna gång. Hennes kjortelfåll är mörk af gatsmuts och hon drar
sig gärna in i gränderna, ty hennes hy tål icke ljuset.
Arm i arm med henne tågar Lundabohêmen genom stadens nattliga bakgator och
i ledet går deras bus-Silenus, en typ som ej är slägt med Bacchus, ja ej ens med deras
till äckel besjungna skånska Pan, utan är en bakgårdssatyr med märken efter polisbattonger och skrålande den sista visan från Kisten.
Sådan ungefär förefaller mig den skånska bohêmens framfart genom litteraturen –
och genom Lund.103

Engströms artiklar gav fenomenet Bengt Lidforss och dennes krets ett efterhängset namn – Lundabohemen. Budskapet till lundaborna var tydligt. De måste värja
sig för denna smitta bland den litterärt intresserade ungdomen, handgripligen om
så behövs: ”Jag skulle i detta fall vilja rekommendera det enklaste af alla läkemedel
mot ﬂabbighet”, skriver Albert Engström, ”jag menar stryk”. Jenny Westerström
som studerat bohemen som fenomen menar att Engströms artiklar var utslag av
någon sorts moralisk panik. De tillförde inte lundaborna någon ny kunskap, men
de spred budskapet om Lundabohemen ut över landet.104 Till att börja med hade
begreppet väl enbart en negativ klang men som ofta händer kunde det senare användas mer neutralt. Westerström använder beteckningen redan om det tidiga
1890-talets Tua-krets, där Lidforss ju ingick tillsammans med bland andra just
Emil Kléen och Axel Wallengren.105 Till dessa ”två olika lundabohemer” kunde
man i så fall lägga den krets som åren runt 1910 fylkades kring senare nummer av
Majgreven och som gärna publicerade sig på Framtidens förlag som på Lidforss
initiativ hade startats i Malmö.106
Lundabohemen utpekas som dekadent. Vad står då beteckningen dekadent
för? Vad innebär det att en tid präglas av dekadans? Beror dekadansen på konstens
inverkan, eller reagerar konstnärerna på samhällets dekadans? Är det diktaren eller
hans verk som är dekadent? Dekadans, dekadent, dekadenter är svårdeﬁnierade
begrepp, och här kan endast några antydningar göras.
Det franska ordet décadence betyder urartning och förfall.107 Det senromerska
samhället kan karakteriseras som dekadent, eftersom det förföll som samhällsform och slutligen också gick under. Under andra hälften av 1800-talet började
intellektuella att reagera på samhällets ensidiga inriktning på det materiella. Det
fanns en optimistisk framstegstro som i deras ögon inte motsvarade resultaten.
Materiellt sett blev det bättre, men andligt sett levde man i ett allt större förfall,
och frågan var om den västerländska kulturen skulle överleva denna allt mer extrema och andefattiga kapitalism och kolonialism. Bohemkretsen kring Paul Verlaine gav under några år från 1884 ut ett par tidskrifter, La décadence och Le décadent.
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Dekadenterna i snäv mening var alltså en symbolistisk riktning i Frankrike. De
reagerade på samhällets dekadans, men eftersom de inte fogade sig i tidens konventioner utan förde vad omvärlden betecknade som bohemiska eller utsvävande
liv kom beteckningen dekadenter att användas i nedsättande syfte om konstnärerna själva och deras konst. Ett sådant begrepp blir naturligtvis svårhanterligt och i
längden kanske oanvändbart till annat än skällsord, men den dekadenta konsten
på 1880- och 1890-talen var alltså en konst som skildrade ett samhälle i förfall och
känsliga människors reaktioner på detta förfall. Den typiske huvudpersonen i ett
sådant verk har resignerat. Han förtränger samhället och ﬂyr in i en konstlad esteticerande värld.
Periodvis var Lidforss under 1890-talet uppenbarligen fångad av dekadenta
stämningar, vilket inte minst framgår av hans dragning till kretsen av konstnärer
och intellektuella på Zum schwarzen Ferkel i Berlin. Men han bryter sig delvis ur
dessa stämningar, och under inﬂytande av bland andra Axel Danielsson och Hjalmar Branting lämnar han den resignerade livshållningen bakom sig och blir aktiv
socialist. I detta sammanhang är hans val av signaturen Georg Jonathan mycket
betecknande. Som nämnts hämtade han den från Arne Garborgs dekadentroman
Trætte Mænd. Men Georg Jonathan i romanen är den ende som inte är fångad i de
livströtta stämningarna. Hans reaktion är i stället att genom ironisk journalistik
försöka förändra förhållandena. Han ”prøver seg som forkynner av positive fremskrittsverdier” och använder snarast vännernas dekadans ”som en kryddertilsetning til sin ettermiddagskaﬀe”, ﬁnner Per Thomas Andersen.108 De dekadenta verken kan uppfattas som en sorts kritiska samhällsskildringar. Bilden av det dekadenta samhället fascinerar, och även om läsaren beundrar dessa skildringar är det
inte sagt att han måste dela huvudpersonernas resignation. Så kan man förklara
socialdemokraten Lidforss fortsatta fascination inför dekadenta inslag i skönlitterära verk. Per Erik Ljung har träﬀande påpekat att för Bengt Lidforss ”är det inte
aktuellt att klassiﬁcera diktaren eller artisten som dekadent. Snarare är det de s k
kulturbärande skikten i överklassen som är dekadenta: här ﬁnns inga andliga intressen och medborgerliga instinkter.”109
Engström pekar ut gruppen kring Lidforss dels som dekadent, dels som speciﬁkt skånsk, men denna bild är endast delvis träﬀande. Gruppen framtonar visserligen som dekadent – i betydelsen efterföljare till Verlaine och andra dekadenter –
och bohemisk i den bitvis seriösa, bitvis studentikosa vårkalendern Majgrefven,
utgiven till 1 maj 1902, men det väsentliga är att kalendern är en manifestation
iscensatt av en litterärt och konstnärligt nyskapande grupp. Litterärt avantgarde
är ett laddat ord, men använt utan alltför stora pretentioner är det användbart i
detta sammanhang. Det handlar om en grupp vars attityd inte var försvaret utan
anfallet. Den utmanar det oscarianska samhället och dess konventioner, och den
står i markerad opposition mot etablerade litterära grupperingar eller storheter.
Vissa av dess litteraturpolitiska ståndpunkter hade framtiden för sig. Nittitalet var
visserligen påverkat av symbolismen och ursprungligen också av dekadansen,
men medan nittitalisterna i gemen allt mer vände sig inåt mot det svenska, lockades lundensarna av strömningarna på kontinenten. Det var inte minst de nya tyska diktarna som inspirerade, som de också i Tyskland tämligen misskända Ric108
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hard Dehmel och Stefan George, vilka försökte introducera franska avantgardister
som Baudelaire och Verlaine i Tyskland men också exempelvis den belgiske slättdiktaren Emile Verhaeren och den kinesiske diktaren Li-tai-po.110 Anders Österling har berättat att Lidforss en gång skänkte honom ett par böcker av Verlaine.111
Det var rimligtvis en ﬁngervisning, men Österling skulle gå andra vägar.
Man kan knappast förneka att det funnits en verklighet bakom föreställningen
om Lundabohemen. Men samtidigt tycks det klart att bohemen i Engströms ytliga mening redan var upplöst när angreppet kom i maj 1902. Sommaren 1901 hade
Lidforss nämligen tagit sig samman, skaﬀat ett inackorderingsrum i ett småborgerligt hem och till och med blivit nykterist. Följande sommar ﬂyttade han så till
den berömda dubblett i Axel Wallengrens födelsehus på Tomegapsgatan 22, där
också Strindberg hade bott. ”Backanalerna i tornrummet tog alltså slut”, sammanfattar Nils Beyer dessa genomgripande förändringar.112 Men Majgrefven var
redan född som idé inom Lidforss estetiska ungdomskrets, och tydligen var det
alltför lockande att ruska om lite i den lundensiska ankdammen för att man skulle
avstå från att förverkliga den.113
Lidforss hade sålunda redan gjort upp med sitt gamla liv, och i sitt svar till Engström den 1 juli 1902 kunde han därför helt sanningsenligt konstatera att det inte
fanns någon bohem i Lund. Men även om Engströms angrepp kom för sent, hade
det den positiva följden att de unga blev hårdhänt medvetna om intellektuella och
litterära opponenters utsatta läge. Redan dagen efter det att Strix lundanummer
slagit ner som en bomb i staden, tog en av de åsyftade, den då 25-årige Ernst Norlind, till orda i Folkets tidning.114 Och redan därmed erkände Lidforss-kretsen att
det var den som Engström hade åsyftat. I artikeln ”Dekadent och icke-dekadent”
försvarar Norlind inledningsvis den äldre generationens bohemeri: ”oftast är det
just de ur samhället utsparkade, de s.k. misslyckade existenserna, som gifvit sitt
största bidrag till den nya tiden, dessa existenser, som behålla sig evigt unga, dagligen förnyade i sina viljenederlags nyafödelses [sic] bad och hvars enda stora ögonblick de äro, då de i stolt medvetenhet om sitt människovärde försvara sig mot
samhället genom att försvara en stor idé inom sig själf ”. Dessa slags människor
har ingenting att förlora och är därför ”sannare än de som bindas af tusen små
plikthänsyn”, menar Norlind och tillägger att de genomfört ”ett kulturarbete af
genomgripande art. De idéer som arbetade i tiden, behöfde just ett människomaterial som i lära och lif kunde opponera mot ett trångbröstadt samhälles utvattning.” Men ungdomen kan ändå inte gå i de äldres fotspår, hävdar Norlind, för
”det är visst icke längre någon hemlighet att vi unge måste ha ett helt annat sätt att
lefva och helt andra mål att fullfölja. Vi skulle värka som Don Quijote mot väderkvarnarne om vi började en opposition i stil med 80-talets män och ett lif i deras
art.” Detta var ju en vacker hyllning till Lidforss, men kontentan i artikeln var att
bohemen nu ﬁck anses vara överspelad i Lund.
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Det är bekant att Albert Engström kom att ångra sitt angrepp på Lidforss och
Lundabohemen,115 men särskilt den skånska motståndarfalangen höll fast vid bilden av den dekadenta Lundabohemen, eftersom den var och förblev ett eﬀektivt
medel att svärta ned de obekväma konkurrenterna i allmänhetens ögon. Inte
minst genom renlevnadsmannen K. G. Ossian-Nilssons våldsamma angrepp,
kulminerande i nyckelromanen Barbarskogen (1908), kom Lundabohemen dessutom att uppfattas som en extra dekadent och supig del av den enligt skalden redan i sig starkt kulturﬁentliga och öltörstiga arbetarrörelsen.

5. Majgrefven
Tidskrift eller kalender?
Majgrefvens första nummer utkom som en studentikos litterär tidning till 1 maj
1902. En mer oﬃciell publikation var Vårboken. Lund den 12–13–14 maj 1902, som
såldes i samband med den vårfest som anordnades i Lund detta år. Bakom utgivningen av Majgrefven stod formellt den radikala studentföreningen D.Y.G, men
det första numret tillkom i en betydligt snävare krets, nämligen bland de konstintresserade ungdomar som ﬂockades kring Bengt Lidforss.116 Dennes anknytning till arbetarrörelsen avspeglas i valet av tryckeri, nämligen Tryckeriaktiebolaget Framtiden i Malmö. Namnet Majgrefven lär ha föreslagits av Henrik Bergh.117
I en historik benämner Daniel Hjorth Majgrefven ”tidskrift”, men han tycks
medveten om klassiﬁceringsproblematiken eftersom han beskriver den som en
”av Sveriges mest långlivade, men samtidigt mest periodiska litteraturtidskrifter”.118 Majgrefven utkom endast med åtta nummer mellan 1902 och 1920, men
därmed är det också olämpligt att benämna den tidskrift. I boken Upprorets tradition. Den unglitterära tidskriften i Sverige skriver Claes-Göran Holmberg den unglitterära tidskriftens historia.119 Enligt hans deﬁnition kommer en tidskrift ut med
minst två nummer per år.120 I stället är Majgrefven en litterär kalender eller en provinsiell antologi, menar han.121 Men med sina åtta sidor i A3-format utan omslag
och med ett lösnummerpris på 25 öre var Majgrefven knappast en påkostad och
dyrbar publikation, knappast en sådan presentartikel som kalendrar brukar vara.
Häri liknar Majgrefven nog mer en tidskrift, trots allt. Som jämförelse kan nämnas
att den samtidigt utkomna Vårboken omfattade ett femtiotal sidor i ungefärligt
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Den layout-mässigt jugendinspirerade Majgrefven (1902) var en liten 8-sidig publikation i
nutida kvällstidningsformat. Uppståndelsen över innehållet blev desto större.
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A5-format. Den hade ljusrött omslag med vinjett av Ernst Norlind och betingade
ett pris om en krona. Holmberg menar vidare att kalendrar tenderar ”att utesluta
material som uppfordrar till debatt och polemik. I stället kommer deras innehåll
att närma sig antologiernas”. Detta stämmer bäst för Vårbokens del. Majgrefven
uppfordrar visserligen inte uttalat till debatt, men den provocerade onekligen, och
debatten lät heller inte vänta på sig. Och även om Engströms artiklar var ett utslag
av moralisk panik så handlade den efterföljande debatten mest om litteratur och
politik.
Man bör se Majgrefven som en litteraturpolitisk manifestation, även om den
inte var en regelrätt tidskrift. Tydligt är exempelvis att i denna publikation skulle
en K. G. Ossian-Nilsson deﬁnitivt inte kunna komma i fråga, trots att han var
skåning. Inte heller platsar Fredrik Böök, annat än som mål för elaka angrepp.
Beteckningen ”provinsiell” känns därför inte träﬀande. Även Daniel Hjorth tycks
se det så, när han i förbigående påpekar att Albert Engströms bild av Lundabohemen som en dekadent litterär gruppering i någon mån bekräftas av Majgrefvens
första nummer. Numret vittnar om att ”Verlaine och dekadenterna åtminstone
spelat stor roll som konstnärligt rättesnöre”.122
En jämförelse med Vårboken kan tydliggöra bilden. Visserligen har bägge publikationerna vinjetter av Ernst Norlind, och man återﬁnner många av bidragsgivarna från Majgrefven också i Vårboken: Vilhelm Ekelund, Bengt Lidforss, Edwin
Malmström, Ernst Norlind, Nils P. Svensson (Qvidam Qvidamsson) och Gustaf
Ullman. Men i Vårboken förekommer dessutom bland andra just K. G. OssianNilsson och Fredrik Böök. Bidragens karaktär är dessutom mycket skilda i de bägge skrifterna. Vårboken har antologins mångsidighet, och de något disparata bidragen kan överraska på detta sätt, men de är förvånansvärt städade och faller på
intet sätt utanför ramen för det borgerligt anständiga, vilket knappast kan sägas
om de bidragande författarnas texter i Majgrefven. Sammanfattningsvis bör Majgrefven klassiﬁceras som en unglitterär kalender eller antologi, som visserligen är
lokalt förankrad men för den skull inte provinsiell. De övergripande frågorna i det
följande är i vad mån denna publikation kan uppfattas som en litteraturpolitisk
manifestation och vad den i så fall manifesterar.

Majgrefven 1902
Majgrefven av årgång 1902 har en stram layout, utförd av Ernst Norlind. Förstasidans huvud har jugendinspirerade drag. Namnet Majgrefven är utfört i feta majuskler och något välvt. Under valvet ståtar en stiliserad blomma med likaledes stiliserade lansettformade blad och antydan till undervegetation. Därunder, i tre avdelade celler, står ”1 maj 1902.”, ”Utgifven af D.Y.G.” respektive ”Pris 25 öre.”
Brödtexten är uppdelad i tre spalter, vilka avdelas med två tunna parallella streck.
De tre första sidorna upptas helt av Lidforss essä ”Judar och germaner”, vilket
onekligen ger intryck av tyngd. Övriga medverkande delar på de kvarvarande fem
sidorna. Det rör sig om dikter, prosaskisser och essäer. Även om medarbetarna i
Majgrefven var unga var det i ﬂera fall inte fråga om en ren debut. Av de här aktuella texterna har Ekelunds uppsats ”Baudelaire–Przybyszewski” tidigare uppmärksammats av forskningen.
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På Majgrefvens fjärde sida, där ungdomarna börjar komma till tals, möter vi
först ett par dikter av Vilhelm Ekelund, vilka på hösten samma år skulle dyka upp
i samlingen Melodier i skymning. Ernst Norlinds bidrag är en liten prosatext som
söker skildra den inre röst som en vårnatt talar till konstnären med en klang som
ingen annan, en röst med stämning av ”ensamhetstankar” och ”tunga febernätter”, en röst som ”begär en himmel så oändlig som hennes helvete är oändligt”. Ur
dessa stämningar ska den stora konsten uppstå. Texten slutar: ”Det lider mot morgonen, den blå dagern ljusnar till gryning och det är tyst som ur gamla legender,
der det sker under i morgonbräckningen.” En ny dag ska alltså gry för konsten,
men kampen blir hård. I sitt svar till Albert Engström den 30 maj 1902 återknyter
Norlind till dessa ensamhetstankar, men det sker då i markerad motsats till andra
estetiska riktningar. Om det stränga allvaret i uppsåtet kan inga tvivel råda:
Hur vi skola lefva och hvilka våra mål äro – det är svårt att säga, men jag kommer en
af hjertpunkterna i den nya tiden nära då jag säger att vår opposition gäller att i stället för talet om det heta blodets och de sjudande lifskrafternas poetiska obetvinglighet sätta den maktvordna viljans allvar, i stället för predikande af teatraliska samvetskval och olycklig ångerkänsla sätta de tysta timmarnas ärliga sjelfpröfning. Det är
vårt sätt att skapa oss till personligheter, själfständiga organismer, beredda att ensamma möta i kampen för mänsklighetens högsta lifsinträssen. Ensamma – ty vi behöfva
stora ensamma. Vid Thermopylæ är det så trångt, att endast en och en kan kämpa.
Endast två saker äro absolut vissa – barbarerna som ﬁende och döden.123

På samma sida i Majgrefven ﬁnner man en raritet, en av de dikter som Emil Kléen
av förklarliga skäl aldrig kunde trycka, men som han gärna deklamerade i glada
vänners lag. Troligtvis har Lidforss skrivit ner den ur minnet. Rubriken är ”Venus
vulgivaga. (Hittills otryckt dikt.)”
Från kyﬀets bädd, som älskogsskrynklad står
en vidrig doft af jodoform mig följer;
fram genom natt, som vanvettsyner döljer
längs öde gator öde själf jag går.
Som hammarslag mot tinning pulsen slår,
en våg af äckel genom själen sköljer,
det svarta spöket mig i hälen följer
och glider ljudlöst fram hvart än jag går
det svarta spöket –
Venus’ skräckfantom…

I ett senare nummer påstod sig visserligen Albert Engström aldrig ha sett Majgrefven,124 men ”Venus vulgivaga”, skriven av en nittonårig Emil Kléen, utgör en ovedersäglig koppling mellan denna publikation och Engströms Strix-artikel, så han
tycks åtminstone ha fått innehållet relaterat för sig. I lundanumret läser man:
”Deras gudinna är ett slags Venus vulgivaga, men hon har icke den klassiskas stol123
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ta hållning och fräckt sköna gång. Hennes kjortelfåll är mörk af gatsmuts och hon
drar sig gärna in i gränderna, ty hennes hy tål icke ljuset.” Men också en strof i
Gustaf Hellströms dikt ”Fattigdom”, tryckt på Majgrefvens sista sida, kan anas i
Engströms karakteristik: ”Den uslaste slinka, som lifvets drägg har tömt / och
stryker drucken kring på gator och i gränder, / jag ville tacksamt fatta hennes
simpla, grofva händer / och smeka hennes vissna kind och kyssa henne ömt; / jag
ville vandra världen kring med hennes hand i min, / och ändå vara rikare än jordens alla rike, / och känna mig som konungars och furstars store like, / blott hennes öga talade: Du käre – jag är din!” (s. 8) Köttets lust får alltså stillas på det uslaste sätt, och när själen är ensam kan en prostituerad ersätta den närhet man annars
aldrig når.
Förutom dikter av Kléen anar man naturligtvis i bakgrunden till Majgrefven
också Ola Hanssons Sensitiva Amorosa. Det är stundom depraverade bilder som
förmedlas, men det ﬁnns också en sundare, men kanske lika provocerande erotik,
nämligen i Gustaf Ullmans dikt ”Hvem har sagt”, där vi möter en rödblond skönhet på väg hem efter en kärleksstund borta i skogen: ”Du är så skvallrande het i de
rundade, lena / kinderna. – Se, hur pulsen vid halsen slår! / Tungt lyftes och sänkes
barmen. / Ditt trassligt ﬁnvågiga, rödgyllne hår / är fullt af barr. – Skuldran och
armen / snuddat vid mossan och mullen.” (s. 4) Hallänningen Ullman var ny i
Lund men ingen direkt nykomling på den svenska parnassen. Han hade till och
med publicerat sig i Ord och Bild. Ullman har ytterligare två dikter med i Majgrefven. I den dunkla ”Flykting” möter man en svartklädd man som ﬂyr staden och
dess frestelser, närmast inkarnerade i en svartklädd kvinna ”med röda vallmor / i
sin breda, svarta hatt, / som skyler / ett skratt”. Också denna dikt kan inrangeras
bland de dekadenta inslagen, men det gäller knappast dikten ”Vinterkust”, som
förutom Ekelunds ”Åsen” är den enda egentliga naturdikten i Majgrefven. Ekelund var djupt gripen av dikten.125 Trots rubriken utmynnar den i en kärleksförklaring till barndomens sommarkust: ”Ingen kan du betaga / som du från barnaår
mig betog. / Ack, på de öde bergens stig / hän mot hafvet min längtan drog. / Alltid. – // Kommer vår sommars sol / med vårblå vikar, / med blommande ljung och
caprifol; / med grönskande gräs mellan block och tång, / då skall jag sjunga min
kärleks sång / till dig, / och din skönhets sofvande saga.”
Ett vänsterpolitiskt intresse anas i essän ”Partier” (s. 4-5), skriven av Edwin
Malmström, som kom att bli känd som medarbetare i Arbetet. Liksom Lidforss
ﬁck han ett elakt porträtt i Ossian-Nilssons nyckelroman Barbarskogen. I artikeln
diskuteras framför allt den enligt skribenten begripliga men i längden överdrivna
individualism som odlas bland de kulturintresserade i samtiden. Man borde lära
av arbetarna, tycks han mena. I fackföreningen uppfostras arbetaren till broderskap, till medmänsklighet, och det fordras ”både oﬀervillighet och mod till att
kämpa för den sanning, man gjort till sin” (s. 5).
Detta budskap går inte riktigt ihop med de ”ensamhetstankar” som Ernst Norlind hyllade i sin text, men kanske ska man inte göra för mycket väsen av detta. Att
konstnärsnaturer som Ernst Norlind och Vilhelm Ekelund framhåller skapandets
ensamhet är inte så märkligt, och det är tydligt att Majgrefven innehåller delvis
olikartade tendenser. Det gemensamma är invändningarna mot det etablerade.
Malmström stod Lidforss nära, och denne ansåg att man mycket väl kunde gå in i
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arbetarpartiet utan att riskera sin individuella frihet. Detta var också tankar som
låg i tiden. Även de borgerliga hade börjat sluta sig samman, och det fanns tendenser till förbrödring över klassgränserna, exempelvis i föreningen Studenter och
arbetare, där Emil Sommarin var en ledande kraft.
Arbetarrörelsens kamp för rösträtt hade vind i seglen, och det är intressant att
notera att det just vid tiden för Majgrefvens publicering genomfördes väldiga manifestationer för rösträtten. Vid den första organiserade demonstrationen, i Stockholm den 27 april, deltog förutom arbetare ”öfver 300 studenter, ett stort antal
professorer, riksdagsmän, författare, konstnärer och andra bemärkta män, som
genom sitt deltagande ville understryka alliansen mellan dem och arbetarna då det
gällde manifesterandet af medborgarkrafvet och bevakandet af en fri demonstrationsrätt”, skriver Hjalmar Branting i bokverket Socialdemokratiens århundrade,
och hans ord illustreras av en bild där medlemmar ur Frisinnade klubben, bl.a.
författaren Per Hallström och redaktören Hugo Valentin, skymtar i demonstrationståget.126 Dessa demonstationer riktade sig mot regeringen och riksdagens
majoritet, och de var naturligtvis ytterst kontroversiella. I maj genomförde arbetarrörelsen en tredagars politisk storstrejk under lugna och hedrande former.
I Malmö höll Lidforss tal vid en demonstration, just vid tiden för Engströms
besök. Majgrefvens uppmaning till partitagande, till engagemang och broderskap,
låg alltså rätt i tiden, men den var därmed också mer kontroversiell än de försiktiga formuleringarna i efterhand kan få oss att tro. Albert Engström angrep inte
bara Lundabohemen utan också rösträttsdemonstrationerna i sitt beryktade
lundanummer. Hans oförstående kommentarer vållade bitterhet inom arbetarrörelsen, men de ska kanske snarare ses som ytterligare en bekräftelse på att det verkligen var Lidforss angreppet gällde.
Resten av Majgrefvens femte sida fylls av tre tämligen depraverade dikter signerade ”H.B.”, Henrik Bergh, ännu en av akademikerna i Arbetet.127 ”Till en ung
diktare, som är död” är en hyllningsdikt till Sigbjørn Obstfelder, skriven av Qvidam Qvidamsson och daterad den 30 oktober 1900: ”Bleka drömmar i nattens dis
– / kylande hetta och brännande is / högt emot stjärnorna, högt öfver hembergens
toppar… // Tystnad ditt hjärtas ensamma sång – / Korset har fallit… din Golgatagång / slutad, när sommar i mark och i vång / blänkte af blodröda droppar…”.
Dikten frambesvärjer sålunda bilden av den ensamme korsfäste som oﬀrat sig för
det som ska komma. Obstfelder betraktas som en modernismens föregångare och
var själv i sin tur påverkad av såväl J. P. Jacobsen som Maurice Maeterlinck och
därtill väl förtrogen med Baudelaire, Verlaine och Whitman.128 Han var en pionjär i användningen av den fria versen, och liksom Bengt Lidforss hörde han till
dem som på 1890-talet varit synliga bland bohemerna på Zum schwarzen Ferkel i
Berlin. Att Obstfelder hade sociala intressen framgick allt tydligare mot slutet av
hans liv. Boken En prästs dagbok publicerades postumt och var aktuell åren efter
sekelskiftet. Den handlar om en präst som förlorat sin tro men som hoppas på en
kommande världsrevolution. I boken ﬁnns bland andra de kända orden om att
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”slå hånd i hånd og kjæmpe mod mørkret, sætte ﬂammende sværd mod sorg og
nød”. Sammanfattningsvis var Obstfelder en modernismens föregångare och
dessutom en diktare för dem som ville verka för solidaritet och broderskap. Han
betydde mycket för Vilhelm Ekelund, som skrev en studie över honom i Socialdemokratiska ungdomsförbundets tidskrift Fram 1908.129 Obstfelders ovan citerade
ord ”mod mørkret, sætte ﬂammende sværd” skulle han använda som motto över
essän ”Dorisk Apollon” i Antik ideal, utgiven på det socialdemokratiska Framtidens förlag i Malmö 1909. Som Per Erik Ljung påpekat föll en sådan formulering
”utomordentligt väl in i en socialdemokratisk läsning av Ekelund”.130 Obstfelder
betydde också mycket för den unge Per Lagerkvist, vilken för övrigt förekom i
Fram redan debutåret 1912. Hyllningen till Obstfelder i Majgrefven är med andra
ord i hög grad att uppfatta som en kritik av det närvarande och en hyllning till det
nya som ska komma. I Gustaf Hellströms roman En mycket ung man påverkas
Stellan Petréus intellektuella utveckling av en nekrolog över Obstfelder. Han funderar mycket kring den kända dikt som avslutas med raderna ”Jeg ser, jeg ser… /
Jeg er vist kommet paa en feil klode! / Her er saa underligt…”131 Samma rader förekom i Vilhelm Ekelunds essä om Przybyszewski i Malmö-Tidningen den 9 oktober 1901.132
Ekelunds uppsats i Majgrefven, ”Baudelaire–Przybyszewski. En randteckning”,
har behandlats av ﬂera forskare.133 Ämnesvalet är ett resultat av Ekelunds läsning
vid denna tid. Han hade planer på att översätta Baudelaires prosadikter, men projektet stöp på att K. O. Bonnier inte var intresserad, trots att hans förlag ansågs
främja den moderna litteraturen. Bonnier frågar sig om ”vår ej just vidare ﬁnsmakande publik skall kunna sentera en doft som Baudelaire?”134 Ekelund kontrar då
med att erbjuda en översättning av Przybyszewskis anarkistroman Satans Kinder,
men Bonnier svarar återigen att ”De ’moderna’ ha tyvärr ytterst liten attraktion
hos publiken. En och annan ﬁnsmakare läser dem på originalspråk, den större
publiken intresserar sig ej för dem.”135 Detta visar tydligt att det fanns moderna
litterära riktningar som odlades i Lund, men som inte ansågs platsa på dåtidens
svenska bokmarknad. Lundakretsens förakt för det som var framgångsrikt på denna marknad har väl knappast minskat efter Bonniers avslag. Man måste också ha
sagt sig att det fanns behov av ett alternativt förlag, men det skulle dröja ytterligare
sex år innan ett sådant kom till stånd genom skapandet av Framtidens förlag.136
I uppsatsen tar Ekelund fasta på författarnas hemlöshet i verkligheten. Ernst
Norlind gav ju i sin text uttryck för ”konstnärens lycka”, och tanken att konsten
eller kanske snarare den inspirerande drömmen och ruset stundom höjer människan högt över vardagslivet, den ﬁnner vi också hos Ekelund: ”Stunder af ren kon129
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templation, af världs- och själfuppgifvelese i förnekelse af vilja och handling, den
rena drömmen, skönhetsextasen utan produktiva äggelser, drömmen, mot hvilken själfva konsten är som en blasfemi, det är för Baudelaire stunder af ett högre
lif: här det au delà, det Idéal, som hans poesi är en dionysisk hymn till.” Eva-Britta
Ståhl analyserar i detta sammanhang också en artikel som Ekelund skrivit om Przybyszewski föregående år. Där blir det tydligare att Ekelunds ideal inte är den
världsfrånvände poeten, trots orden ovan. Baudelaire och de moderna är inte som
romantikerna, skriver Ekelund. Den moderne poeten tar inte ”sin tillﬂykt till ett
idealt drömland undan världen, som han ej vågar se i ögonen”, utan ”i stället för
detta visar sig den moderne besjälad af ett lidelsefullt begär att fördjupa sig i lifvet
och lifvets smärta. Det är i den han känner närma sig mysteriet, i den som hans
intuitioner blir klarast och starkast, och det är ur den som hans lifsundran växer.”137 Ernst Norlind har en passus i sin artikel av den 30 maj 1902, vilken blir lite
tydligare i ljuset av Ekelunds ord om att ”fördjupa sig i lifvet och lifvets smärta”:
”Hvad jag själf tänker om det som ger dekadenternas syn på lifvet värde, har jag
sagt med de orden: Det är ej blott mullen och nåderägnet från ofvan utan också all
denna lifvets stinkande gödsel som kommer tankefröt att gro – gro mot himlen.”
Det är tydligt att Ekelund och Norlind kan uppfattas som mycket medvetna
konstnärliga fränder vid denna tid.
I Qvidam Qvidamssons dikt ”Sömnlös (Efter Paul Verlaine)” härskar hopplösheten, liksom den kan göra det i vissa dikter av Baudelaire eller hos Verlaine. I
gränslandet mellan sömn och vakenhet anar den sömnlöse ”[e]tt eko blott af lifvets värld, / en drömkontur af dagens tankar”: ”Nattens svarta böljemassor ljudlöst ﬂyta tätt intill mig… / Alla dörrar ha de spärrat, / dränkt hvar gagnlös bön om
lycka – / Hopp och längtan äro sagor…solen släckt..”
I Majgrefven ﬁnns ytterligare en dittills otryckt dikt av Emil Kléen, nämligen
hans hyllningssonett till en dekadent och gåtfull Baudelaire:
I trista timmar, då ett höstregns fall
all lifvets slummerlagda leda väcker,
ironisk, melankolisk du mig räcker
en praktfull höstbukett – ”les Fleurs du mal”.
Stark är dess doft, på en gång het och kall,
en vällustglöd som sig i ångest släcker.
”La beauté maigre” skymtar utsökt läcker
svept i ett ﬂor af ”spleen och idéal”.
En storstad blottar all sin synd och skam,
den bruna Venus stiger ohöljd fram
med mängd parfym af mysk och af havanna.
Men själf du gåtfull som en sﬁnx dig ter,
där mot ett fjärrblått au delà du ser
med handen tankfullt stödd mot diktarpanna.138
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Efter dessa lyriska inslag ﬁnner man en konstkritisk essä av Nils P. Svensson (Qvidam Qvidamsson). Rubriken lyder kort och gott ”Om Böcklin”, och det hela visar
sig vara en översvallande hyllning till den nyligen avlidne symbolistiske konstnären, vilken ju också hade hyllats i Ola Hanssons essäsamling Tolke og Seere (1893),
som i sin tur var en av Lidforss absoluta favoritböcker.139 Som vi ska se ondgör sig
Lidforss i Majgrefvens inledande essä, ”Judar och germaner”, över Oscar Levertins
tämligen kritiska essä över Arnold Böcklin. I denna jämför Levertin inledningsvis
fransk och tysk konst, en jämförelse som i det mesta utfaller till den förstnämndas
fördel. Fransk konst när den är som bäst, skriver Levertin, har ”den ﬁnaste kulturs
och den skarpaste analys’ förenade styrka, allt hvad besjälad och logisk sensualitet
kan åstadkomma af nervöst och vibrerande lif ”.140 Fransk kultur är med andra ord
utvecklad och förﬁnad, till skillnad mot den tyska som är mer ursprunglig och
grov: ”Det goda i Tyskland slutligen är bredd, robust kraft, andlig hälsa, himmelstormande oförskräckthet, en naivare konst med enklare, starkare, men onekligen
också gröfre uttrycksmedel.”141 När Levertin kommer in på Böcklin jämför han
denne med den franske landskapsmålaren Camille Corot (1796-1875), en av impressionisternas föregångare. I en jämförelse mellan Corots och Böcklins antika
landskap sägs den senare bli ”lik en långhårig och otymplig barbar vid sidan af en
äkta hellen”.142 Levertin är alls inte främmande för generaliserande resonemang
utifrån ett föregivet samband mellan nationell kultur, landskapstyp och ras. Böcklins grovhet förklarar han utifrån den urgamla och vilda schweiziska naturen, och
han hävdar att det är ”ur Böcklins egenskap af återuppstånden, förhistorisk
människa från mytens och sägnens tid, från de ariska kosmogoniernas ålder, som
allt det beundransvärda i hans verk spirat”.143
Nils P. Svensson å sin sida utnämner Böcklin till ”det nyss förﬂutna århundradets främste landskapsmålare” (s. 7). Och mer än så:
Ty jämte Wagner och Nietzsche bildar han ett klöfverblad af revolutionärer, som
inom musik, måleri och diktning redan gifvit eller håller på att gifva oss nya värden
att lefva för. Alla äro de uppfyllda af en klassisk hedendoms fria sundhet; alla äro de
därjämte typiska germaner med storvulen fantasi och innerlig naturmystik. De äro
profeter, som tvingat det motsträfviga folket att lyssna.

Böcklin vågade motstå naturalismen och gick sin egen väg. Han återuppväckte
den ”klassiska världens former och nymfer, tritoner och nereider”, men han gjorde detta ”i de heliga skogarnas tystnad i hjärtat af Germanien. Och i vassen, som
gungar vid stränderna höra vi nu Pan själf, där han sitter och spelar sin syrinx i
kvällen.” Pan var populär hos symbolisterna, som såg honom som en sorts inkarnation av det sexuella begäret, och på hemmaplan var han exempelvis en älsklingsﬁgur hos Emil Kléen. Också Ola Hansson skriver om honom i sin essä om
Böcklin.144 I Strix ondgjorde sig Albert Engström över Lundabohemens ”till äckel
besjungna skånska Pan”.
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Efter karakteristiken beskrivs några av Böcklins mer kända målningar, varefter
essän avrundas med ett litet resonemang som avslutas sålunda: ”Slafvisk verklighetsfotografering och formlöst fantasteri – den europeiska konstens skötesynder
under hans lefnads dagar – ha båda varit honom lika främmande. Han har helt
och fullt varit sig själf – en glädjebringare, en förkunnare, en såningsman.” (s. 8)
”Verklighetsfotografering” och ”fantasteri”, vad är det – i ett svenskt perspektiv –
annat än åttital och nittital? Alltså återigen en konstpolitisk markering.
Sist i Majgrefven, under rubriken ”Telegram” läser man följande:
Svenska Akademien, som i åratal resultatslöst bekämpats af Strindberg, Geijerstam,
Heidenstam, Leverstam m.ﬂ. går nu sin undergång till mötes. Enligt hvad vår Köpenhamnskorrespondent erfarit, har hr Fredrik Böök i egenskap af representant för
den ungdom, som växer upp, gifvit sin hedersed på, att Svenska Akademiens dagar
äro räknade.

Namnföljden ”Geijerstam, Heidenstam, Leverstam” roade tydligen Bengt Lidforss, som använt den ﬂera gånger tidigare, troligtvis under inﬂytande av språkbruket i skämtpressen. Böök hade i mars gett ut broschyren ”Skald och skolmästare. Ett svar till lektor Linder”, där han försvarar Heidenstams språkanvändning
m.m. mot Akademiens angrepp.145 Männen bakom Majgrefven tillhörde inte
Akademiens vänner, men de två grupperingarna hade gemensamma ovänner och i
kritiken av Heidenstams och Levertins språkbruk sammanföll deras synpunkter.
Man erinrar sig att detta blev en stor fråga också under Strindbergsfejden, där
både Strindberg och Lidforss kan sägas gå i lektor Linders fotspår. I ett tillägg till
det påhittade telegrammet meddelas att Wirsén på grund av de oroande ryktena
har inlämnat sin avskedsansökan.

Judar och germaner
Trots rubriken är ”Judar och germaner” en litterär uppsats tryckt i en litterär kalender. Den kan med fördel betraktas som ett led i kampen mellan en skånsk skola
med avantgardistiska ambitioner och en uppsvensk nittitalism som hotar att stelna i sin egen tradition. Men argumenten är märkliga, för här återﬁnner vi Lidforss
tankar kring germanism och ras, ursprungligen hämtade från Ola Hanssons och
Cesare Lombrosos skrifter samt Julius Langbehns Rembrandt als Erzieher (1890)
och sedan ytterligare påspädda med idéer från Houston Stewart Chamberlains
senare så beryktade Die Grundlagen des neunzenten Jahrhunderts (1899).
Judarna är inte sämre, men de är annorlunda, hävdar Lidforss i början av sin
uppsats. Den judiska rasen och den judiska kulturen har sitt egenvärde och judar
har dessutom i hög grad bidragit till den europeiska kulturens utveckling. ”Hvilken tack äro vi icke skyldiga de judiska genierna!” utbrister han och skriver lyriskt
om stormän som Heine, Brandes och Marx. Redan uppsatsens rubrik verkar stötande på oss idag, och det känns olustigt att alls behöva diskutera förmenta skillnader mellan raser. Men rasföreställningarna ingick i Lidforss konstruktion av
kritikern Levertin, och i uppsatsen förekommande exempel på dessa måste redovisas och diskuteras i sitt sammanhang. Här tas dock endast upp det som är ound145
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gängligt för den fortsatta framställningen kring litteraturkritiken, och i övrigt
hänvisas läsaren till redan existerande litteratur.146
bakgrund
Vid sekelskiftet torgförde Lidforss pangermanska idéer, men dessa slog inte an i
Sverige, om han nu hade trott det.147 Bakgrunden till hans artiklar i detta ämne
var det hot som de ﬂesta kände från Ryssland. De inom studentkretsar obligatoriska Köpenhamnsresorna borde ha stämt Lidforss väl mot Danmark, tycker man,
men entusiasmen var inte odelad vid denna tid. I Danmark ansåg man sig ha bidragit till den nyskapade alliansen mellan Frankrike och Ryssland, vilken som bekant riktade sig mot Tyskland. Redan detta var graverande i Lidforss ögon, för det
ryska hotet upplevdes som starkare än tidigare, nu när landet hade fått en bundsförvant i väst. Därtill kom Rysslands hårdnande politik gentemot Finland. Lidforss ansåg sig dessutom veta att många ryska intellektuella såg det som en självklarhet att Ryssland så småningom skulle annektera också Sverige. Knut Wicksell
hade vid sekelskiftet framkastat tanken att Sverige i händelse av rysk annektering
borde kunna reformera Ryssland inifrån, men Lidforss ansåg att detta var en ovanligt blåögd tanke. Detta är bakgrunden till hans eget, knappast mindre blåögda
förslag, nämligen att Sverige skulle överväga inträde i ett pangermanskt statsförbund, där dock Preussen, märk väl, inte skulle tillåtas dominera. Lidforss ogillade
nämligen kejsar Wilhelm II och preusseriet, och med åren började han rent av att
se Tyska riket som det kanske största hotet mot freden i Europa. Samtidigt ökade
då åter hans sympatier för Danmark. Men vid sekelskiftet kunde han alltså ännu
drömma om ett starkt Germanien, vilket i sin tur skulle vara det bästa värnet mot
det reaktionära Ryssland. Men detta var idéer som de ﬂesta övriga svenskar hade
svårt att ta på allvar, och han tog inte upp just den tanken igen.
Som Månesköld-Öberg utreder är motsatsparet ”germanskt–icke-germanskt”
en bärande opposition i Lidforss litteraturkritik liksom den hos honom besläktade oppositionen ”skånskt–uppsvenskt”.148 Det hon diskuterar är framför allt ”germanismen” hos Lidforss, vilken hon menar är ”ett viktigt och hittills ej tillräckligt
uppmärksammat idéhistoriskt inslag, främst knutet till den beryktade Julius
Langbehns kulturkritik och starka inﬂytande”.149 Till den germanska polen hänförs begrepp som ”innerlighet” och ”gemyt”, men även ”manlig”, ”manlighet”.150
Hit hör också positiva omdömen som ”frisk”, ”äkta” och ”framsprungen ur själen”. En negativt formulerad egenskap hos det germanska är ”frånvaro av all esteticism”. Också i dessa värderingar är Lidforss påverkad av Ola Hansson. Denne
förmedlar och utvecklar i sin praktik tankarna från Julius Langbehns i Tyskland
oerhört uppmärksammade bok Rembrandt als Erzieher (1890). Detta kan förklara
Lidforss stora intresse för boken, men det är ändå förvånande att en naturvetare
kunde fångas av en sådan lära, som med Månesköld-Öbergs ord utgör en ”reaktion mot den moderna ’upplysningsandan’”, men förklaringen är att man i allmänhet ännu endast såg till människors yta, medan den nya riktningen utgick
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från nyare psykologiska rön och ville nå ner till djupet i människans väsen, ”där
man kan leva på aning, känsla, intuition”. Hos Langbehn ﬁnns vördnad för den
germanska bondekulturen. ”Längtan efter medeltid, böjelse för konservatism och
katolicism genomsyrar boken”, skriver Månesköld-Öberg, ”liksom en tydlig polarisering mellan tyskt och preussiskt”.151 Betonandet av intuitionen har drag av
mysticism. Välkända är Langbehns ord att ”mysticism är barnasinne, riktat på
världsalltet”. Månesköld-Öbergs kommentar till Lidforss inställning blir: ”Att det
manliga och det barnsliga är en möjlig, ja önskvärd kombination, är tydligt; det
’kvinnliga’ ställs däremot ut i kylan.”152
”Judar och germaner” är på många sätt en egendomlig uppsats. Den har underrubriken ”Ett fragment”, vilket kunde tolkas så att Lidforss ursprungligen tänkt
sig en betydligt längre text. Å andra sidan tillhör fragmentet en litterär undergenre
som odlades vid denna tid, något som redan titeln på Lidforss debutbok, Fragment
och miniatyrer (1904), vittnar om.153 Antisemitiska fraser ur ”Judar och germaner”
har citerats genom åren, och många har förfasat sig över dem. Förutsättningarna
för receptionen har avsevärt förändrats under 1900-talet, och på Lidforss tid var
det faktiskt många som ansåg den vara utmärkt och frågade sig varför Lidforss inte
lät trycka om den i någon av sina böcker.154 Den trycktes ändå till sist, och då i den
postuma samlingen med Lidforss litteraturkritik (1916). Att den togs med där beror väl på att hela resonemanget kring judiskt kontra germanskt tar sin början hos
Georg Brandes och mynnar ut i en svidande vidräkning med Oscar Levertins litterära och kritiska verksamhet. Men intressant nog skrev Lidforss redan följande
år en mer positiv pendang till artikeln, vilken dessutom verkligen togs med i Fragment och miniatyrer, nämligen den märkliga ”Bland judar och germaner”, där det
är germanerna som drar det kortaste strået.155
En egendomlig omständighet i sammanhanget är att Edwin Malmström, en av
bidragsgivarna i Majgrefven, samtidigt lät publicera en mycket beundrande artikel
om Brandes i Vårboken. Möjligen ska den uppfattas som en replik. För övrigt var
Lidforss själv senare åter betydligt mer positiv till Brandes. Om vi vill förstå varför
Lidforss inte lät trycka om ”Judar och germaner” är det därför rimligast att tänka
sig att Lidforss inte längre, och framför allt inte inför en vidare publik, ville stå för
de angrepp mot Georg Brandes som i uppsatsen bildar bakgrund till Levertinkritiken. Brandes var sedan gammalt en av hans idoler. Det är möjligt att han dessutom ångrade angreppen på Levertins poetiska produktion, vilken han i själva verket tycks ha hållit ganska mycket av. Härtill kom en annan omständighet som vid
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närmare eftertanke måste ha konfunderat honom. Det visade sig nämligen att
hans angrepp på Levertin och den judiska dominansen inom kulturlivet slog an
hos en konservativ publik. Hans gamla pappa var mycket nöjd med uppsatsen,
och det var verkligen inte ofta något sådant hade inträﬀat.156
Uppsatsen måste ses i sitt sammanhang. En omständighet värd att notera är att
Lidforss planerat en artikel för Nordisk Revy om den tyska antisemitismen redan
under sin Berlinvistelse i mitten av 90-talet och att det alltså är erfarenheter under
tiden som utfattig publicist i denna stad som ligger bakom hans funderingar. Tanken på en artikel blev aktuell igen 1899, och Lidforss skickade då ett brevkort till
Erik Thyselius i Nordisk Revy för att höra om denne hade något emot att ”Herr
Levertrans lifsgärning belyses en smula. För bröderna Brandes blir det däremot
honnör…”.157 Nordisk Revy lades ned 1899, men Beyer tycks mena att artikeln i
Majgrefven 1902 i stort sett bör ha varit färdig redan då. Detta kan dock endast
delvis vara fallet, eftersom behandlingen av sekelskiftets Brandes, som upptar nästan en tredjedel av uppsatsen, knappast innebär någon ”honnör” för denne, även
om det ﬁnns en del uppskattande formuleringar om Hovedstrømningernes radikale
Brandes. Viktigare för mitt resonemang är emellertid att det avslutande avsnittet
om Oscar Levertin måste ha tillkommit, eller mycket starkt bearbetats, efter den
12 december 1901. Då publicerades nämligen Levertins recension av Ola Hanssons Dikter på vers och prosa, vilken spelar en stor roll i Lidforss uppsats. Viktig är
också Levertins nya samling Dikter, även den utgiven 1901. Frågan är i själva verket, om inte Lidforss helt enkelt har tagit sig för att parodiera Levertins recension
av Ola Hansson, genom att vända Levertins grepp mot honom själv.
Uppfattad som parodi får uppsatsen en skämtsam underton, som visserligen i
våra ögon skär sig mot det allvarliga ämnet men som stämmer bra överens med
den ur vetenskaplig synpunkt ganska äventyrliga argumentering som förekommer i den. Man får inte glömma att uppsatsen i sitt nu beﬁntliga skick var avsedd
att tryckas i ett visserligen litterärt men samtidigt studentikost majblad, vars innehåll var allmänt respektlöst. Detta är ytterligare ett skäl till att Lidforss inte tog
den med i någon av sina böcker, där han faktiskt alltid framträder som en synnerligen seriös skribent. De muntra men elaka lundakåserierna publicerades också
postumt. Emellertid har uppsatsen troligt samband med ytterligare en recension
av Oscar Levertin, nämligen den oförstående dubbelrecension denne ägnade Ola
Hansson och dennes hustru Laura Marholm-Hansson den 27 december 1897.
Där ﬁnner vi då också bakgrunden till att Lidforss i januari 1899 säger sig vilja behandla även Oscar Levertin i den annars sedan 1895 planerade artikeln. Bägge
dessa negativa Hansson-recensioner av Levertins hand behandlades åter av Lidforss under Strindbergsfejden.158
Om Levertins recension från 1901 gör Inger Månesköld-Öberg en spännande
iakttagelse, då hon påpekar, att den negativa läsning som Bengt Lidforss och Vilhelm Ekelund hamnat i, inte nödvändigtvis överensstämde med andra läsares.159
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Visserligen är det sant att det hos Levertin är ”det gamla som uppvärderas på det
nyas bekostnad”, menar hon, medan Ekelund å sin sida värderade den nya samlingen högre än den gamla. Men många andra läsare av Levertins recension tycks
ha ”tagit fasta på det positiva i Levertins recension – d.v.s. att Notturno får en ny
och hög värdering – samt att Hansson kallas ’slättens diktare’”. Detta innebär att
man snarare kan uppfatta eﬀekten av Levertins recension 1901 som en ”legitimering”, menar Månesköld-Öberg. Nu ”blir det tillåtet att vara positiv”, påpekar
hon och avslutar resonemanget med en liten reﬂektion: ”Till den som har dominans inom ett fält tvingas man förhålla sig. Ekelund och Lidforss men även Alkman och Böök förhåller sig hela tiden till Levertins synpunkter.”
Lidforss lät aldrig trycka om ”Judar och germaner”, trots att den beundrades av
många, så uppenbarligen ville han i seriösare sammanhang inte stå för allt han
skrivit där. Idag kan vi av många skäl tycka att det varit bättre om han inte låtit
trycka den alls. Men huvudbudskapet, att Sverige behövde ”racemedveten radikalism” skulle han nog ha stått för också senare. Med sin naturvetenskapliga bakgrund och sitt stora intresse för frågor kring arv och miljö var det kanske oundvikligt att han drogs med i tidens i våra ögon högst ovetenskapliga diskussioner i
dessa frågor, och som bekant ﬁck han också arbetarrörelsen att intressera sig för
dem. Numera ser vi dem som aningslösa, men för deras tid var det en central vetenskaplig diskussion. ”Vetenskap och vetenskaplighet är det som i sin tid och sin miljö uppfattas som sådant”, skriver Hertha Hanson i sin bok om rasvetenskapen.160
Budskapet i ”Judar och germaner” kan sägas vara en sorts pendang till sionisternas budskap. De kompletterade varandra. Liksom sionister kämpade för den
judiska rasen och kulturen, inklusive religionen, kämpade pangermaner av Lidforss typ för vad de uppfattade som den speciﬁka germanska rasen och kulturen. I
öster frodades panslavismen. De ”färgade” folken ansågs inte bara stå på en lägre
kulturnivå utan var helt enkelt av ”lägre ras”. Sammanblandning av raser sågs som
olycklig och kanske farlig för utvecklingen.
Typiskt är att gränsen mellan kultur och ras var ytterst dimmig. Det tycks ha
varit möjligt att tänja begreppen så att de passade in i den aktuella situationen, och
det är därför lätt att i efterhand ﬁnna inkonsekvenser i resonemangen. Att germanerna varit kristna i ganska många hundra år och att detta rimligtvis påverkat
hela kulturen tycks inte bekymra hedningen Lidforss, som ser kristendomen som
ett oönskat främmande inﬂytande. Samtidigt tycks det inte vara lätt att hitta äkta
germantyper, om vi ska tro vad Lidforss skrev i andra sammanhang. Men hur kan
man tala om en stark germansk kultur om dess representativa företrädare var så
fåtaliga? undrar man onekligen. Att den grekiska antiken tänktes kunna fungera
som förebild för en germansk renässans verkar inte heller helt logiskt, även om
man kunde åberopa någon sorts gemensamt ariskt ursprung. Denna antikbeundran bottnar naturligtvis främst i den bildningsgång som Lidforss och de bildade i
hans samtid följt sedan läroverket, där man läste både romersk och grekisk litteratur i original. Men sådant var kanske inte lätt att genomskåda för den som stod
mitt uppe i det akademiska livet.
Här ﬁnns inte möjlighet att gå in på historiska förklaringar till judarnas tidiga160
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re isolering, men det var först helt nyligen som judar tillåtits konkurrera på lika
villkor med ”vanliga” svenskar, tyskar osv. Tillträde till akademiska tjänster ﬁck de
svenska judarna exempelvis först 1870, och en helt ny konkurrenssituation hade
alltså uppstått, sedan ofta synnerligen välbärgade judiska familjer trätt in på den
kulturella arenan. Många såg med misstänksamhet på dessa assimilerade judar,
som inte höll sig inom de religiöst eller historiskt betingade ramarna. Kritikerna
menade sig sträva efter att bevara den kulturella mångfalden i Europa, i stället för
att bejaka den allmänna kulturblandning, som tycktes bli följden av judarnas
emancipation.
Det var främst bland de fattiga och ofta förföljda judarna i Östeuropa som sionismen rotade sig som en framtidsdröm. Rörelsen var inte stark bland de judiska
familjer som sedan länge var etablerade i Norden, men däremot var intresset relativt stort bland de fattiga judiska ﬂyktingar som hade kommit in från Östeuropa
efter cirka 1875. I stadsdelen Nöden i Lund växte det under Lidforss uppväxttid
fram en för svenska förhållanden mycket stor men samtidigt mycket fattig judisk
koloni. Nöden har i själva verket betecknats som Sveriges enda judiska ghetto.161
Beteckningen har dock ifrågasatts eftersom de svenska myndigheterna inte hade
avgränsat området från den övriga staden, men det var i alla fall ett litet judiskt
samhälle som hade vuxit fram.162 År 1901 fanns mellan 200 och 300 mosaiska trosbekännare i Lund.163 Man hade synagoga och kunde följa sina seder. De invandrande judiska ﬂyktingarna var strängt ortodoxa och kom snart i motsättning till
de assimilerade judarna i Malmö och dessas reformerade judendom. I Malmö var
man i färd med att bygga en ny synagoga, men lundensarna ville inte vara med
utan önskade grunda en egen församling. Dessa motsättningar kulminerade just
under året 1902, då medlemmar av den mosaiska församlingen i Malmö fann sig
föranlåtna att varna för ”denna mera än obehagliga och lagstridiga invandring”
vilken, om Lund ﬁck en egen församling, kunde tänkas ”antaga vida större dimensioner, kanske förorsaka en ’folkvandring’ från ryska Polen till Lund för att
därifrån översvämma landet”.164 Det är tydligt att det fanns en rädsla bland de i
hög grad försvenskade judarna att deras situation skulle försämras om det typiskt
judiska åter hamnade i förgrunden. Och kanske är det denna rädsla som gör att
vissa av dem allt starkare betonar det svensknationella och att andra genom betydande donationer försöker vinna den svenska allmänhetens bevågenhet. Men därmed underblåstes naturligtvis också de gamla föreställningarna om ett förment
naturligt samband mellan förmögenhet, kapitalism och judendom. Att dessa frågor intresserade arbetarrörelsen framgår av att Arbetet lät trycka av en sansad men
också relativt skeptisk artikel om sionismen, dess historia och framtid, vilken den
själv emanciperade Georg Brandes hade publicerat i danska Politiken. Artikeln
trycktes i Arbetet den 10 december 1901, alltså bara några månader innan Lidforss
publicerade ”Judar och germaner”.
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Man kan tillägga att samma typ av motsättningar mellan assimilerade och ortodoxa judar förekom i Stockholm, vilket framgår av boken Det judiska Stockholm,
utgiven av Judiska Museet i Stockholm. De fattiga ortodoxa judarna i Stockholm,
”söderjudarna”, var inﬂyttade från Östeuropa, liksom de fattiga bröderna i Lund.
Redan 1871 inrättade de en gudstjänstlokal på Söder, där de ﬂesta bodde. De ville
inte ha något att göra med den synagoga som invigdes 1870.165 Den senare karakteriseras i boken som ”en högborgerlig judisk manifestation i huvudstaden”.
Bland de ansvariga möter man namn som Levertin, Lamm, Schück och Bonnier,
”således samma kommersiellt och kulturellt ledande judiska skikt som också stod
bakom uppförandet av de nya reformsynagogorna på kontinenten”.166
Sådana samverkande omständigheter utgör bakgrunden till den annars svårsmälta uppgiften att Lidforss genom sin artikel i Majgrefven blev något av en hjälte
bland Lunds fattiga judar. Han skriver om detta i ett brev till sin mor, som han sin
vana trogen tilltalar µ:
Jag nämde att jag nyss hade besök af en jude. Ja, det är en egendomlig historia, kan µ
tro, det är nemligen min artikel ”Judar och germaner”, som förskaﬀat mig en mängd
vänner och beundrare bland härvarande semiter. För några dar sen var det icke mindre än fyra tysktalande judar församlade på min kula, i bästa fred och sämja, men
under mycket bullersamma resonnemang. De ﬂesta äro Zionister, som vilja tillbaka
till Palestina, och de har nu bett mig att göra Zionismen bekant och förstådd i
Sverige. Jag [har] redan öfversatt en lång artikel åt dem, som väl tryckes i dagarne,
och för närvarande är jag sysselsatt med att likaledes från tyskan öfversätta några
sånger åt dem, som de skola sjunga, när de dra hem till sitt land igen. Tänk om Levertin visste det!
För resten är det ganska intressant och hyggligt folk, och jag har på sätt och vis rätt
mycket sympati för dem. Naturligtvis tar jag ingenting betalt för de småtjenster jag
gör dem, och det har tydligen imponerat mycket på deras gemyt.167

de judiska genierna
”Judar och germaner” inleds med ett häftigt angrepp på den politiska antisemitismen, så som den yttrar sig i Tyskland och Österrike: ”En nordbo […] känner sig
gärna böjd att ge Lombroso rätt, då denne betecknar antisemitismen som en af
mänsklighetens vidrigaste afsöndringsprodukter” (Majgrefven, s.1 / Litteraturkritik, s. 40).168 Inom denna rörelse samlas allt som Tyskland ”äger af småsinthet,
chauvinism, brutalitet och oridderlighet”. Cesare Lombroso var en på sin tid
mycket uppmärksammad italiensk läkare och kriminalantropolog vars böcker
Lidforss läste i tysk översättning. Hans mest kända verk hävdar att ett ﬂertal
brottslingar tillhör en atavistisk, alltså ålderdomlig och mindre utvecklad, människotyp. Lombroso, som själv var jude, ansåg att den moderna antisemitismen
hade uppstått i Tyskland och Österrike och skyllde detta på de tyska och österri165
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kiska judarna själva. Han räknar upp en hel del ”Fehler der Juden”, och många av
de argument som Lidforss för fram i ”Judar och germaner” har han funnit just hos
Lombroso.169
Vid tolkningen av ”Judar och germaner” är det viktigt att notera hur Lidforss
redan från början är starkt personligt berörd av sitt ämne, exempelvis när han skriver att antisemitismen är ett ”monstrum, som vill förgöra ett folk, hvilket vi allt
sedan vår första ungdom lärt oss akta och älska”. Inledningsvis hyllar han judiska
genier som Heine, Marx, Brandes och Lombroso och därvid är han otvivelaktigt
helt ärlig. Lidforss rent personliga associationer kring Heinrich Heine är intressanta: ”Var det icke Heine, som med Sångernas bok gaf oss en hälsobringande
trolldryck, när en gång för länge sedan den första kärlekens kval höll på att slå oss
till jorden.” Här aktualiseras Lidforss olyckliga ungdomskärlek. I sorgen över Signe Laurells nej på hans frieri hade den sextonårige studenten fördjupat sig i läsning av Heinrich Heines Buch der Lieder, som då just kommit i ny svensk översättning.170 Man bör också notera den starkt personligt förankrade utsagan om Brandes. Var det inte han, sägs det, ”som lärde oss förstå att skönhetens genius äfven är
frihetens” (s.1/40f ).
Betrakta alltså dessa judiska genier, uppmanar Lidforss. Se därefter på de antisemitiska skarorna i Tyskland: ”Afundsjuka ﬁlistrar, bankrutterade aﬀärsmän och
bierdästa studenter, som alla ha märkt att något i samhället är på tok, men som äro
för högmodiga och för fega att göra gemensam sak med de missnöjda proletärerna.” Tanken är alltså att de tyska antisemiterna inte ser kapitalismen i sig utan
bara en massa judar. De inser inte att kapitalismen skulle sitta i orubbat bo även
om man fördrev judarna. Och därmed skulle ju inget vara vunnet, menar Lidforss, som understryker sin tes genom att citera en österrikisk riksdagsman som
ska ha yttrat att ”antisemitismen är dumbommarnes socialism” (s.1/41). Att vi inte
har en sådan vulgär antisemitism i Sverige förklarar Lidforss med att ”judarne
ännu bilda en liten och i och med detsamma älskvärd minoritet”. ”Skulle emellertid judarne i Sverge en gång uppnå denna maktställning, som de för närvarande
äga i Tyskland och Österrike, så skulle vi helt visst prestera en socialpolitisk antisemitism lika kortsynt och brutal som den tyska” (s. 2/44). Han tar alltså bestämt
avstånd från den politiska antisemitismen, och det ﬁnns ingen anledning att tro
att han hycklar i denna fråga. Därmed inte sagt att hans egen antisemitism vore
oskyldig.
kritiken av brandes och det judiska
Det ﬁnns ändå ett område där judarna redan har för stort inﬂytande i Sverige, och
det är det litterära, påstår Lidforss. Som Lars M Andersson och dennes föregångare visat var Lidforss inte ensam om att oroa sig över ”den ’judiska ’ framryckningen” inom svenskt kulturliv. Att judar hade vunnit stort inﬂytande, antingen som
mecenater eller som vetenskapsmän, förläggare eller konstnärer, var ovedersägligt
också rent objektivt, men när detta förhållande uppfattades som ett problem
handlade det om rent rasistiska attityder.171
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Innan Lidforss utvecklar sin tes tar han tillfället i akt att diskutera Georg Brandes senare utveckling. Han gör detta för att belysa vad det är han menar med skadligt judiskt inﬂytande. Ser man bortom de rasistiska argumenten ﬁnner man att
besvikelsen i själva verket bottnar i att Brandes numera övergivit sin radikalism
och att han förtalar socialismen. Den personliga klangen är åter påfallande:
Den Georg Brandes, som numera träder oss tillmötes, är i åtskilligt ganska olik den
man, för hvilken vårt hjärta slog så varmt på åttiotalet, i Hovedströmningernes dagar.
Den radikale aristokraten har förvandlats till en förbittrad antidemokrat, som föraktar allmän rösträtt och ﬁnner socialismen försumpad och platt. Af den forne européen har blifvit en fanatisk chauvinist, som lidelsefullt kämpar för sådana anakronismer som vestindiska småöar och danska räkneord. (s.2/45)

Att Brandes slutat bekämpa de tyskﬁentliga fördomarna i Danmark och till och
med tar avstånd från sin tidigare ståndpunkt ﬁnner Lidforss betecknande för politikern Brandes, som sägs ha ”avancerat bakåt till en ståndpunkt, som i mycket
föga skiljer sig från högermannens”.
Lidforss skriver att Brandes under de senare åren ofta klagat på att Danmarks
och Nordens ställning i Europa har försvagats, men bakom denna klagan anar han
Brandes missnöje med sin egen ställning, att Brandes inte är tillräckligt uppskattad. Lidforss har ingen förståelse för denna känsla, eftersom han anser att Brandes
är ”en författare som större delen af det bildade Europa öppet hyllar som samtidens kritiker”. Därför frågar man sig, skriver Lidforss, ”med hvilka förhoppningar
har då denne man gått till striden?” (s.2/46) Här återkommer Lidforss till sina rasteorier, och nu möter vi tidens många fördomar mot judarna. Brandes missnöje
”är också till en viss grad ett utslag af den fordran på hastiga resultat, den aldrig
helt besegrade proﬁthunger som i alla tider utmärkt judafolket”, heter det exempelvis. Judarna visar ”brist på idealism”, sägs det, och utifrån ett par diktexempel
som Brandes kommenterat hävdar Lidforss att Brandes inte förstår, att skillnaden
mellan Heine och Goethe inte hänger ihop med att den förstnämnde skulle vara
en modern och komplicerad nutidsmänniska och den andre en enklare, primitivare klassiker, som Brandes hävdar, utan att det i stället är så att ”det Heineska
programmet är ett uttryck för orientalisk eller nogare uttryckt judisk lifsuppfattning, medan lifsﬁlosoﬁen i Goethes enkla ord är direkt framsprungen ur den manliga barnatro på lifvet som är kärnan i all germanisk idealism” (s. 2/48). Lidforss
fortsätter och börjar nu närma sig kärnan av sin rasförkunnelse:
Detta är ett förfaringssätt som kan kallas typiskt för judiska skribenter. Hvad som i
själfva verket är speciﬁkt semitiskt framställes som modärnt och framtidsmessigt,
och den germanska lifsaspekten reduceras till en redan öfvervunnen ståndpunkt.
Härigenom vållas en konfusion, som i fall det judiska inﬂytandet stegras till en dominerande makt, kan förskjuta och snedvrida de utvecklingslinier, utefter hvilka ett
folks kultur organiskt borde växa fram. (s. 2/48)

Lidforss fortsätter sin genomgång av Brandes förment judiska drag och kommer
så till judens hemlöshet i den värld han lever i. Det är denna hemlöshet Lidforss i
andra sammanhang något föraktfullt kallar kosmopolitism. En skenbart hemlös
och kringvandrande själ som Ola Hansson kan däremot inte kallas kosmopolit,
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enligt Lidforss vokabulär, eftersom han trots allt är djupt förankrad i den germanska folksjälen och den germanska jorden. Judarna, däremot, har inget hemland,
och när Brandes besökte Lund hösten 1902 beskrev Lidforss honom som en furste
av orientalisk härkomst: ”den stolte ättlingen af en främmande aristokrati, som
söderifrån, öfver Spanien och Portugal, för många sekler sedan spred kultur öfver
Europa”.172 Det egendomliga med denna typ av argumentering är att den tycks
kunna anpassas till vilken omständighet som helst. I inledningen till avsnittet om
Brandes, citerat ovan, sades det beklagande att av ”den forne européen har blifvit
en fanatisk chauvinist, som lidelsefullt kämpar för sådana anakronismer som vestindiska småöar och danska räkneord”. Här används ordet europé i en positiv betydelse som ordet kosmopolit tydligen inte kan ha. Att en jude kunde agera som
dansk (eller svensk) patriot framstod för övrigt som något utomordentligt löjligt i
Lidforss ögon. Lidforss hade ju verkligen insett att arbetarnas kunskapsbrister och
förmenta kulturella underlägsenhet inte berodde på bristande intelligens eller avvikande anlag utan hängde samman med den sociala och kulturella miljö där de
växte upp. I efterhand verkar det därför nästan oförklarligt att han inte på samma
sätt kunde inse, att förmenta judiska rasanlag och förment nedärvda kulturella
och ideologiska dispositioner, som återfanns hos judar i Tyskland, Danmark respektive Sverige, i själva verket var konstruerade, att de alltså hängde samman med
inﬂytande från deras uppväxtmiljöer i judiska hem med judiska traditioner osv.
Inte heller insåg han att deras attityder till omgivningen hängde ihop med omgivningens attityder till dem. Här stod han kvar i sedan länge inrotade föreställningar.
Men Lidforss menar sig inte bara veta hur en jude är, han förargar sig dessutom
över judar som inte följer mallen. Han dömer dem att vara judar, samtidigt som
han anklagar dem för att inte vara det. Denna attityd var inte ovanlig bland antisemiter.173 En som en gång försökte klargöra det ologiska i Lidforss rasresonemang
var Karl Otto Bonnier, som i samband med utgivningen av Lidforss bok Socialistisk journalistik vägrade att ta med en uppsats med titeln ”Semitisk nationalism”,
vilken Lidforss skrivit i samband med unionskrisen 1905. Man noterar att också
Bonnier tvingas tänka i raskategorier, när han argumenterar:
I min egenskap av jude protesterar jag på det bestämdaste mot Er uppfattning att en
jude ej kan hava någon svensk nationalkänsla och att han ej får visa den. Jag kan så
mycket hellre göra det, som jag förra året såväl enskilt som oﬀentligt uppträdde mot
svensk chauvinism, såväl den judiska som ”urinnevånarnas”, och jag har haft heta
debatter därom med min vän, prof. Warburg. Ingen kunde heller bli mer förbittrad
än jag – både på judarnas och ”urinnevånarnas” vägnar – över herr Hirschs gemena
ord mot Branting och över herr Marcus’ dumheter! Men jag vill ej vara med om att
oﬀentliggöra en uppsats, som går ut på att förneka judarnas rätt att uttala sig och
känna sig som svenskar, därför att de äro judar. – Warburg och Schück äro för goda,
Hirsch och Marcus för obetydliga för att tagas i upptuktelse härför. – Dessa 4 mäns
stamfäder, de första svenskar med namnen Warburg, Schück, Hirsch eller Marcus
inkommo samtliga till Sverige under åren 1770–1790. – Förmenas det andra utlänningar, som varit här i 4 à 6 generationer att få känna sig som svenskar? (Bernadott172
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erna och tusen andra) – varför judarna? Henrik Schück (för övrigt halvblod) [sic!],
Karl Warburg, för att ej nämna Oscar Levertin, Ernst Josephson, Jacob Axel Josephson [tonsättare och dirigent] och åtskilliga andra, ha gjort i min mening så mycket
större svenska kulturinsatser än hundratals äkta ”urinnevånare”, att det är mer än
orättvist att förmena dem att uttala och känna sig som svenskar. Chauvinister må
förlöjligas, men ej därför att de äro judar.174

På detta svarade Lidforss omgående: ”För Ert vänliga och från ﬂera synpunkter
intressanta brev av den 16/12 ber jag Er mottaga mitt uppriktiga tack.” Han försäkrar därefter Bonnier att
ifall det i Sverige en gång skulle uppstå en antisemitism i samma stil som t. ex. den
tyska och österrikiska, så skall Ni ﬁnna mig i främsta ledet bland dem som bekämpa
en sådan rörelse. All politisk och social antisemitism bör enligt min mening slås ned
som man slår ned en galen hund, och denna uppgift tillfaller i främsta rummet den
anständiga och tänkande delen av ”urinnevånarne”.175

Även om vi efter avslöjandena av nazisternas förbrytelser inte ﬁnner det meningsfullt att göra det, är det tydligt att Lidforss för sin del ansåg att man kunde skilja
mellan en vulgär politisk och social antisemitism och en anständig intellektuell
sådan. Häri var han säkert fullt ärlig, och detta är ett gott exempel på den naivitet
som tycks ha varit ett markerat inslag i hans intellektuella proﬁl. Karl Otto Bonnier tycks ha haft öga för denna naiva ärlighet och tog honom faktiskt på orden.
Minnesanteckningarna kring Bengt Lidforss tecknades ned hösten 1934 och då
skrev Bonnier: ”Jag skulle i dessa dagar vilja ha Lidforss åter i livet, denne ärlige
motståndare mot all slags chauvinistisk nationalism, svensk såväl som judisk, för
att, som man ’slår ned en galen hund’, slå ned den spirande antisemitismen här
hemma.”
Vid tiden för Strindbergsfejden hade Lidforss i sin publicistik tonat ned sin
antisemitism, även om han fortsatt tänkte i raskategorier och exempelvis helt hade
svalt tidens tankar om svarta, gula och röda som lägre stående raser. Men det han
talar för är rasrenhet, ett bevarande av rasernas mångfald, och inte nedtryckande
eller förföljelse av raser. Troligtvis har de fruktansvärda och periodvis uppblossande pogromerna i Ryssland gjort honom allt mer betänksam, särskilt som de mer
eller mindre uppmuntrades av den konservativa ryska kyrkan och även av medlemmar av tsarens regering. Man möter utförliga rapporter från sådana händelser
i Arbetet, liksom i andra tidningar, redan i maj 1903. Henrik Bergh skrev också en
upprörd artikel om händelserna, och Arbetet publicerade artiklar som Tolstoj skrivit till prästerna i denna fråga. Likaså översatte man vad den ledande tyske socialdemokraten Karl Kautsky hade att säga om ”judefrågan”.
Men man kunde tydligen sympatisera med förföljda judar i Ryssland utan att
närmare reﬂektera över sina egna attityder till judarna i Sverige. Här fanns ingen
likhet. Tiden var över huvud taget mycket rasmedveten, och Lars M Andersson
menar att i Sverige, där befolkningen i övrigt var så pass homogen, användes ”ju174
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den” som motbild när det gällde att konstruera det speciﬁkt svenska.176 Att ordet
”jude” sätts inom citattecken ska markera att det egentligen inte var verklighetens
judar som förekom i pressen, utan en konstruktion. ”Juden” formades så att han i
allt var ”svenskens” motsats. Det judiska folket hade inget hemland och judar betraktades därför som kosmopoliter, på gott och ont. Även den som i stort sett såg
ut som vilken svensk som helst ritades som ”jude”, enligt mottot ”en jude är en
jude är en jude”. En jude kunde inte vara ”svenskfödd”. Visserligen fanns det
svenska judar, till skillnad mot exempelvis tyska eller franska judar, men ”svenskar” var de för den skull inte, trots pass och medborgarskap. En jude kunde nog tillägna sig det svenska och till viss del också lyckas leva som en ”svensk”, det medgavs, men hans blod skulle ändå alltid göra honom i grunden annorlunda. Även
om ﬂera av de mest kända judiska släkterna hade invandrat redan i slutet av 1700talet, uppfattades deras ättlingar som främlingar. Att Lidforss påverkats av tidens
stereotyper framgår med all önskvärd tydlighet i den tidigare nämnda artikeln
”Bland judar och germaner” (1903-09-21), vilken refererar invigningen av synagogan i Malmö. Eget nog hamnar det protestantiska prästerskapet i skottgluggen,
samtidigt som ”judens” främlingsskap trots allt tas för givet. Här ett stycke från
inledningen:
Den, som skådat kontinentens judekvarter och väntade sig en publik i den stilen,
måste ha blifvit mycket överraskad vid inträdet i synagogan. Af den mörka, undersätsiga, halft puckelryggiga judetyp, som med sina stereotypa gestikulationer alltid
fängslar nordbons uppmärksamhet på Berlins boulevarder, såg man ej ett spår; högväxta och raka som tända ljus gledo de judiska marskalkarne fram genom salongen,
der det verkligen var svårt att afgöra hvem som var jude eller german. I salens utkanter var detta absolut omöjligt; i synagogans mitt, der det protestantiska presterskapet
solade sig i sin slätrakade stupiditet, som så bjert stack af mot de intelligenta judefysionomierna, var avgörandet mindre svårt.

Att också Lidforss var påverkad av skämtpressens schabloner framgår tydligt, när
han höjer blicken och på damläktaren får syn på ”en korpulent Fliegendeblätterjudinna”.
Den judiska hemlösheten ﬁnner vi också i ”andens värld”, hävdar Lidforss i
”Judar och germaner”. Detta att Brandes så snabbt och smärtfritt byter åskådning
är typiskt judiskt. Hos en germansk författare skulle sådant vara ett sjukdomsfenomen, påstår Lidforss. Brandes liknas vid ”den evige turisten” i andens värld, och
slutligen hävdas det att ”förr eller senare slår den timma, då man erfar en egendomlig köldförnimmelse, och då man förstår, att äfven det bästa af hvad denne
geniale agitator och älskvärde ciceron har att säga aldrig når fram till de strängar i
vårt väsen, som dallra och skälfva i vår andes sabbatsstunder” (s.2/49).
Allt tal om rasskillnader i ”Judar och germaner” får oss lätt att glömma att den
trycktes i en litterär publikation. Eftersom vi inte längre tror, att litterär smak och
estetisk njutning hänger samman med rastillhörighet, måste vi i konsekvensens
namn söka vilka de egentliga orsakerna kan vara till de angrepp som här riktas mot
en förment judisk dominans över det litterära fältet. Några uttalanden om litterära ting har redan citerats, exempelvis då det inledningsvis sades att det var Brandes
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”som lärde oss förstå att skönhetens genius äfven är frihetens” (s.1/40f ). Här antyds en direkt koppling mellan skönhet och frihet, och skönhetsdyrkaren Lidforss
ger sig också till känna när det sägs att Brandes texter ”aldrig når fram till de
strängar i vårt väsen, som dallra och skälfva i vår andes sabbatsstunder”. Vilka texter var det som ﬁck Lidforss strängar att skälva? Tydligen inte de texter som Oscar
Levertin valde att framhålla i sina recensioner. Snarare texter som Levertin av olika
anledningar valde att kritisera. Troligtvis är Lidforss medvetet ute efter att chockera, och mycket av Majgrefvens övriga innehåll ger samma intryck. Att det rör sig
om skillnad i litterär smak måste därför särskilt framhållas. Man måste se bortom
den grunda och grumliga rasargumentationen för att ﬁnna vad Lidforss egentligen är ute efter.
kritiken av levertin
Många hade fått för sig att Skåne var germanernas urhem – härifrån hade många
av de germanska folkvandringarna utgått, menade man – och Månesköld-Öberg
ﬁnner att det är svårt att skilja det ”germanska” från det ”skånska” hos Lidforss.177
”Uppsvenskt” och ”judiskt” tycks också sammanfalla, och man får säga sig att det
här inte handlar om vanlig logik utan om konstruerade föreställningar, närmast
ﬁxa idéer, delvis egna för Lidforss. Han hade dessutom en avgjord tendens att
samla allt han ogillade i en klump för sig.
Lidforss utnämner Levertin till huvudmotståndare, och valet är knappast godtyckligt. Det är nämligen Levertins framträdande position inom det litterära fältet
som gör det meningsfullt att över huvud taget angripa honom. Det fanns ett fullt
logiskt missnöje hos Lidforss över att den ledande kritikern inte uppskattade samma författare som han själv, och detta missnöje har sedan mer eller mindre omedvetet kombinerats med Langbehns och Ola Hanssons tankar om germanismen.
Detta om de mer uppenbara orsakerna till angreppen. Men det tycks också ﬁnnas
rent subjektiva upplevelser och föreställningar i bakgrunden. Här fanns förmodligen mycket starka skönhetsupplevelser av Levertins lyrik, men också besvikelse
över att Levertin numera har svikit den radikala saken. Samtidigt anar man att
mycket smärtsamma personliga upplevelser spelar roll. I dessa upplevelser är Levertin inte inblandad annat än i egenskap av poet, publicist eller rentav ”kändis”,
på samma sätt som ungdomar i en senare tid kunde tycka sig direkt personligt
påverkade av exempelvis John Lennon eller Bob Dylan.
Lidforss komplicerade förhållande till Levertin har av Beyer beskrivits så ”att
det hos Bengt Lidforss fanns ett levertinkomplex, som han aldrig blev fri ifrån.
Det låg inte endast antisemitism eller personlig ovilja i hans reaktioner utan också
ett besynnerligt kärlekshat, en avsky blandad med sympati och rentav beundran”.178 Komplexet som tankemodell kan nog fungera som förklaring till Lidforss
ibland till synes helt absurda eller besinningslösa utbrott, särskilt som det är möjligt att urskilja vissa mönster också i dessa.179 Företeelsen ”Levertin” tycks för Lid177
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forss ha varit kombinerad med smärtsamma upplevelser som omedvetet aktualiseras i polemikerna, med följd att argumenteringen spårar ur. Inom Bourdieus fältmodell bör dessa nästan förprogrammerade personliga reaktioner hänföras till begreppet habitus, som står för den bakgrund som låter en människa reagera på ett
personligt sätt utan att medvetet överlägga inför sig själv.
Månesköld-Öberg menar att Lidforss angrepp på Levertin ”saknar idéhistorisk
substans; det ﬁnns ingen litterär riktning Levertin kan ansvara för, som särskiljer
honom från övrigt sekelskifte”.180 Mot detta kan invändas att Lidforss nykantianism skiljer honom idémässigt från Levertin, som väl i hög grad betraktade sig
som ﬁlosoﬁsk materialist. Att Levertin företrädde allmänt liberala idéer var heller
inte ett plus hos Lidforss, som med åren blev allt mer kallsinnig mot all sorts borgerlig ideologi. De allt mer markerade motsättningarna mellan arbetarrörelse och
borgerlighet slår alltså igenom också i litteraturkritiken. Vad gäller den litterära
riktning som Levertin ﬁck ta ansvar för, så är det tydligt att Lidforss med tiden
kom att se Levertin som representant för nittitalet. Detta är inte lika uppenbart
under åren kring sekelskiftet, då han många gånger alltför svepande talar om ”den
uppsvenska kritiken”, men Lidforss insats under Strindbergsfejden gick i hög grad
ut på att avslöja Levertins kampanj just för nittitalet, alltså vad han då kom att
kalla ”den litterära nittiotalsreklamen”.
Anslaget till avsnittet om Levertin i ”Judar och germaner” visar med all önskvärd
tydlighet vad saken egentligen gäller, nämligen dominansen inom det litterära fältet. Om Levertin inte hade kunnat stämplas som ”jude” hade angreppen kommit
ändå, men de hade formulerats på annat sätt. Nu heter det emellertid att Levertin
”söker sträfva sig fram till den maktställning, Georg Brandes ägt och delvis ännu
äger i Danmark” (s. 2/49f ). Problemet med detta är tvåfaldigt, menar Lidforss,
och här blir han verkligt obehaglig:
Professor Oscar Levertin är obestridligen en litterär talang och en beaktansvärd kraft
vid sidan af vår egen litteratur; men det anseende han åtnjuter i vida kretsar af vårt
folk står icke i någon rimlig proportion till hans kapacitet. Äfven om herr Levertins
begåfning vore betydligt intensivare än den i själfva verket är, vore han dock ej skickad till litterär föregångsman i Sverge af det enkla skäl att han är en främling, hvars
synpunkter och innersta sträfvanden gå i en annan riktning än den svenska urbefolkningens. (ibid)

Levertin är dessutom underlägsen den ”judiske aristokraten” Brandes. Han är i
stället ”typen för den semitiske parvenyn med dennes poserande aﬀektation och
pretentiösa halfbildning” (s. 3/50). Här får Levertin sona för att han i sin Rydbergartikel hösten 1900 hade skrivit om ”en fullt naturlig och okonstlad brist på bildning och urbanitet” hos Lidforss. Levertins ”inferioritet” märks redan i dennes
oförmåga att bruka svenska språket, menar Lidforss, och att ”herr Levertin det
oaktadt kunnat uppnå den litterära maktställning han faktiskt innehar i Sverige”
beror bland annat på, att under ”påverkan af den germanska miliö, der han vuxit
upp, har herr Levertin i sin ungdom åstadkommit en del stämningsfulla vers”
(s. 3/51). I Legender och visor ﬁnns ”några strofer, som göra intrycket af äkta poesi”,
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erkänner Lidforss. ”Från denna tid står det ännu kring hans namn en poetnimbus, som skänker en mystisk vederhäftighet åt hans ord.” Att den unge Levertin
skulle ha kunnat vara påverkad av den germanska miljön är rimligtvis tänkt som
en lustiﬁkation. Erkännande av Levertins ungdomsdikter antyder emellertid att
produktionen sedan försämrats, och detta får ses som parodi på Levertins tidigare
nämnda recensioner av Ola Hansson, men också på hans recensioner av Strindberg och Fröding, eftersom Levertin gärna antydde att dessa diktares storhet redan låg bakom dem.
En annan anledning till Levertins maktställning sägs vara det ”faktum, att herr
Levertin för närvarande är icke blott den ﬂitigaste utan äfven den mest begåfvade
recensenten i Sverige”. Detta är rimligtvis ett verkligt erkännande av Levertins kapacitet, men värdet av detta devalveras onekligen, då Lidforss tillfogar att anledningen till att Levertin kan verka stor är ”att den svenska kritiken så godt som uteslutande ligger i händerna på medelmåttor och ignoranter”. Det är en svepande
och orättvis formulering, men den ingår i en skarp markering av den egna avvikande positionen. Lidforss hävdar nämligen att ”de litterära talangerna” i Sverige
inte nedlåter sig till att recensera böcker, och så kommer det egentliga angreppet:
”Derför är t. ex. den litterära kritiken i vår förnämsta tidskrift, Ord och Bild, i
grund och botten ett enda genomgående svineri.” Med tanke på att Ord och Bild
var nittitalisternas främsta kulturtidskrift är angreppet helt i linje med angreppen
på Oscar Levertin och Svenska Dagbladet. Lidforss stärker sin egen position genom att angripa motståndarnas.
Om man går till litteraturanmälningarna under rubriken ”Ur bokmarknaden”
i Ord och Bild för åren 1900–1902 för att ﬁnna bakgrunden, ﬁnner man att Lidforss knappast är rättvis. Visserligen stämmer det att ﬂera av skribenterna kanske
inte var kända just som diktare, men år 1900 ﬁnner man faktiskt att en diktare
som Karl-Erik Forsslund (signaturen K.E.F.) bidragit med hela nio bokanmälningar av tjugo, medan Hjalmar Söderberg skrivit två. Den mest intressanta signaturen är emellertid B.H.B., som förekommer under fyra anmälningar. I följande årgång, som rimligtvis är den som Lidforss närmast har i åtanke när han under
våren 1902 skriver om litteraturkritiken i Ord och Bild, förekommer 46 bokanmälningar och av dessa har signaturen B.H.B. producerat inte mindre än 22. Signaturen B.H.B. står för Bo Bergman, som här inledde sin mångåriga kritikergärning,
och även om Bergman ännu inte hade debuterat som diktare blir det orättvist att
så svepande, och med direkt hänvisning till Ord och Bild, hävda att ”de litterära
talangerna” inte nedlät sig att recensera böcker.181 Det är heller knappast detta
som är den egentliga orsaken till angreppet, utan det torde i vanlig ordning vara
förment snåla eller missvisande värderingar av skånsk litteratur som Lidforss har
retat sig på. Särskilt intressanta i ett sådant sammanhang är recensionerna av Ola
Hanssons Fru Ester Bruce och Ossian-Nilssons Masker å ena sidan och exempelvis
Oscar Levertins Magistrarna i Österås å den andra. I årgången ﬁnns därtill en hyllning till A. U. Bååth, skriven av en av Lidforss publicistiska slagpåsar, nämligen
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Sydsvenskans Hans Emil Larsson – den senare Bååth stod inte högt i kurs hos Lidforss. Sist men inte minst betydelsefullt torde vara att signaturen O–d S–n, alltså
Osvald Sirén, blivande professor i konsthistoria, anmäler Vilhelm Ekelunds Syner
på ett mycket oförstående sätt. Vad gäller årgången 1902 kan noteras att Fredrik
Böök börjar sitt medarbetarskap i nummer tre. Det sker med en längre artikel där
Heidenstam sätts över Fröding, alltså samma värdering som Lidforss retade sig på
hos Levertin. Detta nummer kom ut före Majgrefven och möjligen är det Bööks
nystartade medarbetarskap som varit den tändande gnistan för Lidforss bittra angrepp på Ord och Bild.
Böök var före detta medlem i Lidforss krets, men han hade råkat i onåd och var
nu ständig måltavla för förtäckta gliringar av detta slag.182 Som nämnts hade han
redan i första årgången av Illustrerad Svensk Tidskrift skrivit en starkt beundrande
artikel om Heidenstam och ”ny-idealismen”, alltså nittitalet enligt nutida terminologi. Förutom Heidenstam framhöll han där Selma Lagerlöf och Per Hallström
som de främsta. I tidskriftens andra och sista årgång hade han bland annat med en
artikel om Per Hallström (1901), där han ger dennes upptäckare epitetet ”Den
poetiska väderﬂöjel och i nio fall av tio falska litteraturprofet, som heter Ola
Hansson”.183 Det var väl inte så underligt att just Hansson kunde upptäcka storheten i Hallströms novellsamling Vilsna fåglar (1894), menar Böök: ”Ola Hansson, som svärmade för realism och psykologi i mystisk förening, måste naturligtvis känna sig tilltalad af denna bok, som rymde mera sannt skildrad verklighet och
mera fast psykologi än hela hans egen diktning.”184 Textstället skulle senare utnyttjas av Lidforss i dennes angrepp på Böök i Strindbergsfejden, men det är klart
att också angreppen i Majgrefven riktar sig mot den typen av uttalanden. I andra
årgången av Illustrerad Svensk Tidskrift hade Böök för övrigt också skrivit en artikel om ”Unga skåningar inom litteratur och konst”, vari han presenterade Ekelund, Ossian-Nilsson och Ernst Norlind. Han är positiv till Ekelund som sägs
vara ”den skånska slättens sångare mer än någon annan”, men artikeln innehåller
också en del anmärkningar, exempelvis att formen i vissa fall ”är mera än loﬂigt
löst hopfogad”, något som bör ha retat Ekelund och Lidforss, särskilt som inga
sådana anmärkningar riktas mot Ossian-Nilsson.185
Om nu Levertin trots allt är Sveriges främste recensent borde man ju inte beklaga hans inﬂytande, fortsätter Lidforss i ”Judar och germaner”. Så skulle inte
heller vara fallet om inte Levertin hade ”ett okuﬂigt begär att vid alla tillfällen säga
sin mening om våra främste män på konstens område. Och här visar sig då den
begränsning, som med nödvändighet följer af hans främlingsbörd och af arten af
hans begåfning” (s. 3/52). Som exempel nämns en negativ artikel som Levertin
skrivit om Lidforss vän, lundaﬁlosofen Hans Larsson (SvD 1900-08-11),186 och
därefter kommer han in på det sätt som Levertin behandlat ”våra tre störste diktare, Strindberg, Ola Hansson och Fröding” (s. 3/52). Andra må tro att nedvärderingen endast beror på ”konkurrentagg”, men själv tror Lidforss att det främst be182
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ror på ”semitens oförmåga att förstå två så utprägladt germaniska skaldenaturer
som Ola Hansson och Fröding”. Man får veta att Levertin avfärdat Strindbergs
drama Dödsdansen med ”en axelryckning och en skrytsamt framgäspad suck efter
mera skönhet”.187 Lidforss citerar – ur minnet – Levertins uttalande om Fröding i
essän ”Verner von Heidenstams skaldeskap”, bland annat omdömena att dennes
popularitet skulle bero på att publiken ”har en afgjord förkärlek för enkla själstillstånd” och ”föredrager afgjordt en populär form med gatumelodier eller folkvisans lätthet framför en verskonst som eftersträfvar en invecklad orkestrering och
rik kontrapunkt”.188 Slutligen anförs Levertins behandling av Ola Hansson: ”Ola
Hanssons Notturno får femton år, märk väl femton år efteråt en mention honorable, men hans Nya Dikter, en af de märkligaste böcker vi ega på vårt språk, aﬀärdas
med en oblygt protegerande likgiltighet!” (s. 3/53) Här kan man notera en intressant ”felsägning”. Ola Hanssons samling hette nämligen inte Nya dikter utan Dikter på vers och prosa. Däremot var Nya dikter titeln på Oscar Levertins egen samling från 1894.
Efter denna exempelsamling på Levertinska missgrepp, vilken med åren skulle
utbyggas och åter redovisas i samband med Strindbergsfejden, kommer Lidforss
till en sorts slutsats vad gäller Levertins skadliga inﬂytande. Något borde göras.
För att understryka vikten av detta tar han Artur Möller som exempel. Den blott
artonårige Möller hade hunnit vara medlem av den Lidforsska kretsen för en tid
men hade sedan brutit med den. Som en sorts bekräftelse på sin självständighet
hade han i Illustrerad Svensk Tidskrift skrivit en beundrande artikel om Levertin,
där just Nya dikter från 1894 framhölls som höjdpunkten i dennes diktning. Det
är Levertintexter från denna tid som Lidforss ständigt återkommer till. Han skriver nu:
Vi ha äfven i Sydsverge fått bevittna huru begåfvade, men andligen oerfarna ynglingar på god tro hissat upp herr Levertin som den geniale representanten för en förﬁnad
första klass kultur i motsats till Strindberg som en gröfre typ af den ”långhåriga germanismen”. Det kursiverade uttrycket är påtagligen tillkommet under suggestion
från herr Levertins essay öfver Böcklin, där denne säges verka som en ”långhårig och
otymplig barbar”, för hvars våldsamma koloristiska medel ”ﬁnkänsliga sinnen rygga
tillbaka”. (ibid)

Den passus som Lidforss far efter i citatet lyder: ”Hvad Levertin alltid måste känna som sin motsats är just ’das ewig deutsche’, den långhåriga germanismen utan
ett distinguerat drag. Det är det tyska kynnet, som i grunden skiljer Levertin från
romantiken. Men han har lätt att ﬁnna sig tillrätta med allt franskt, […].”189 Det
är intressant att notera att också Möller resonerar i rasistiska banor. Redan i essäns
inledning ﬁnner han sålunda anledning att betona att Levertin är en främling och
att han därför aldrig kan bli svensk nationalskald: ”Han är främling i vårt land och
– i vår tid. En österlänning i västerlandet – en sydlänning i Norden – en gengånga187
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re från romantiken midt i naturalismen och utilismen.”190 Intressant nog synes
denna karakteristik direkt föregripa Levertins inledningsdikt till Kung Salomo och
Morolf, ”Sagan om sångaren”, skriven 1904, där diktjaget karakteriserar sig i pregnanta satser som ”Själf är jag väster- och österland”, ”Själf är jag både söder och
nord” och ”Själf är jag både förgånget och nytt”.191 Det är viktigt att förstå att Levertins självbild också konstruerades i denna rasistiska tid. Han älskade Sverige,
forskade kring svensk litteratur och diktade på svenska, men särskilt i mörka stunder kände han sig som en främling.
Ytligt sett hade Levertins judiska börd inte varit till nackdel, och han nådde
anmärkningsvärda framgångar inom svenskt samhälls- och kulturliv, men djupt
sårande nålstick saknades knappast. När han några år efter den första älskade hustruns förtidiga död ville gifta sig med den unga Maria Roth, vägrade pappan att
gifta bort sin dotter med en judisk man. Och när Levertin efter sekelskiftet syntes
ha etablerat sin position som professor och ledande kritiker började många att i
stället betrakta hans skönlitterära begåvning som varande i avtagande. Han ﬁck
tråkiga kommentarer i recensionerna av sin bok Dikter, 1901, och då inte minst för
bristande språkbehandling. Själv satte han kritiken i samband med sitt agerande i
striden kring det första litterära Nobelpriset, där han uppfattats som kampanjledare mot Akademien.192 Sammanhållningen bland nittitalisterna var aldrig särskilt stor, och så småningom uppstod det till och med gnissel i den personliga relationen till Heidenstam – ett tag var de inte ens på talande fot, och Levertin kände
sig allt mer isolerad. Därtill bidrog väl den avgörande makt som han ansågs utöva
inom det litterära fältet. Man högaktade honom men drog sig försiktigtvis undan.
Man ifrågasatte hans förmåga att leda de yngre. Det är hans ﬁnlandssvenske vän
Werner Söderhjelm som beskrivit denna utveckling: ”Allt detta förnam Levertin
ännu starkare än det i själva verket gjorde sig gällande”, avslutar han sina funderingar, ”och många gånger talade han därom med missmod och bitterhet.”193
Söderhjelm tycks mena att Lidforss angrepp i Majgrefven 1902 var ett av de ganska få tillfällen då ”dessa strömningar i tänkesätten [iklädde sig] en handgriplig
form”.194 Uttalandet är intressant, eftersom det förutsätter att Lidforss gav uttryck
för tankar som låg i tiden. Åtminstone har Levertin uppfattat det så. Kritiken
”kunde naturligtvis ej av Levertin besvaras”, menar Söderhjelm, ”ej heller tog han
det särdeles allvarligt. Dock, det var icke precis ägnat att vända hans misantropiska stämning i glädje”.195
Tydligen såg alla inblandade parter Levertin som något av en främling, och
skalden själv ställde sig i motsats till de äktgermanska svenskarna och beskrev dem
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i en dikt som det frusna ”Folket i Nifelhem”. Skillnaden i attityd mellan Lidforss
och Möller är snarast att den senare är betydligt mer försonlig inför det judiska.
Också som främling har Levertin rätt att bedömas efter samma mått som ”landets
barn”, nämligen efter ”det bästa, det fullödigaste han skrifvit”. Möller tycker sig
dessutom ﬁnna att skalden Levertin orättvist kommit i skymundan för professorn
och kritikern.
Lidforss byter nu taktik. Eftersom Levertin är så kritisk mot andra poeter kunde det vara intressant att syna hans egen produktion i sömmarna, tycks han resonera. Med Böcklin som utgångspunkt tecknar han skillnaden mellan en germansk naturuppfattning och den Levertinska, den ”judiska”:
Samma storslagna oförståelse hvarmed herr Levertin här uppvaktar Böcklin, egnar
han då och då äfven åt naturen. Hvad hafvet är för oss germaner veta vi alla; men herr
Levertin rynkar sin ﬁnkänsliga näsa åt ”hafsluften, denna banala dryck med bismak
af saltlake”. Endast, eller för att tala Levertinskt, ensamt i fjällen är det som denna
poet kan njuta naturen; fjälluften skänker honom där ”ett rus, ﬁnare och utsöktare
än någon drufvas eller någon drogues”, då blir han inspirerad och besjunger natur
Högst i fjällen i odödliga strofer sådana som denna:
Såsom egna mjölken hvita
korna stå kring roströd tjur,
våta strån och stjälkar bita
vandra utan vallarlur.
Friska gräset aldrig tryter –
orörd städs tycks daggrön dal,
Brusande här bäcken ﬂyter
evigt morgonklar och sval. (s. 53f )

Detta är en lösryckt strof ur den i Levertins sena produktion ovanligt glädjefyllda
dikten ”Högst i fjällen”, tillkommen sommaren 1901 och införlivad i skaldens
tredje samling, Dikter, utkommen samma höst.196 Den lösryckta strofen gör
knappast dikten rättvisa. Att kommatecknen tappats bort efter första och tredje
raden gör inte saken bättre. Fjärde radens ”vandra” ska vara ”vanka”. Efter sjätte
raden ska det vara punkt, vilket noterats och rättats av utgivaren av Lidforss Litteraturkritik. Lidforss tycks referera dikten och fortsätter då med en ögonblicksbild:
Och när skalden sedan beträder vandringen nedåt, är han nöjd och glad, ty i sitt
knapphål bär han en Edelweiss, som han plockat på dess naturliga växtplats. Det är
ﬁnt nämligen; men tillägger skalden varnande, ”att stoltsera med en köpt Edelweiss
är smaklöst som att skryta med ett damporträtt köpt hos en fotograf ”.
Äktare kan den semitiska tankegången knappast uppenbara sig, […]. (ibid)

Denna fortsättning hör inte samman med den citerade dikten, utan är hämtad
från en helt annan text, publicerad i Dagens Nyheter sommaren 1895. Edelweissen
har tydligen bränt sig fast i Lidforss sinne, för som vi ska se dyker den åter upp
under Strindbergsfejden, då den helt riktigt sägs vara hämtad från ett av Levertins
196
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resebrev från Alperna. Texten hade då tryckts om i volymen Resebrev (1908), vilken
utgör tjugotredje delen av Samlade Skrifter, men ännu 1910 tycks Lidforss citera ur
minnet, då samma avvikelse förekommer i bägge fallen: Lidforss skriver ”en köpt
Edelweiss” medan Levertin har ”köpta edelweiss”.197
Det troliga är att Lidforss åter har velat parodiera Levertins eget sätt att recensera. Går man till dennes recension av Ola Hanssons Dikter på vers och prosa (SvD
1901-12-12) ﬁnner man nämligen ett par utbrutna strofer följda av kommentaren
”I rader som dessa är rytmen lika omöjlig som ordvalet, och hela målningssättet
gjordt efter en kliché, som ej från början varit synnerligen äkta och som allra
minst intresserar, sedan den blifvit så nött och förbrukad.”198 Edelweissen är ju en
kliché, om någon, och syftet bör vara både att förlöjliga Levertins poesi och att
sätta hans kritiska omdöme ifråga. I samlingen ﬁnns å andra sidan också dikter
som Levertin i sin recension säger sig beundra – han citerar ur några dikter om
den skånska slätten. ”Alla dessa poem äro dock icke från Skåne”, tillägger han.
”Flera återgifva också annan natur med stor innerlighet och sanning. Det är särskildt ett bevis på Ola Hanssons utomordentliga mottaglighet för landskap, att
han, slättens barn, också både väl och djupt tecknar alpvärlden.” Levertins beröm
har ändå inte gjort positivt intryck på Lidforss. Att denna passus utgjorde bakgrunden till att Lidforss citerade och ironiserade över Levertins egen fjälldikt
tycks nämligen uppenbart, särskilt som Levertin kommenterade Hanssons dikt
som följer: ”Ensamt den, som somnat in i en dylik fjälldal […].” Lidforss skrev ju
i sin tur: ”Endast, eller för att tala Levertinskt, ensamt i fjällen är det som denna
poet kan njuta naturen”.
Till och med skillnaden och rangordningen mellan dem som älskar havet och
dem som föredrar fjället ﬁnns direkt uttalad hos Levertin själv. Redan i ett resebrev
i Stockholms Dagblad i juli 1892 skriver han: ”Och ingen kan längta efter hafvet
starkare än den, som en gång blifvit ’bergtagen’, längtar efter fjället.”199 Men i själva verket återﬁnner vi också talet om havsluften med dess ”bismak af saltlake” i
resebreven från Alperna i Dagens Nyheter sommaren 1895.200 Levertin delar där
upp ”sommarens naturentusiaster i hafs- och fjällmänniskor” och menar att ”äfven djupsinniga människor blifva enkla, när de komma i en båt”, osv.201 Anmärkningsvärt nog är det alltså återigen en text från de kritiska åren 1894–95 som aktualiseras av Lidforss.
Levertin för ibland ett resonemang om folkkaraktärer, vilket kan tyckas nära
besläktat med Lidforss raspsykologi men vars värderingar har omvända förtecken.
Han föredrar exempelvis det franska framför det tyska, vilket bör ha retat Lidforss.
Men den stora skillnaden är att Levertins rasresonemang nästan alltid är tämligen
godmodiga, medan Lidforss anför sina på djupaste allvar. Man återﬁnner Levertins mest ”rasistiska” uttalanden i ironiskt kåserande artiklar, vilka inte rimligtvis
197

198
199
200

201

Levertin, ”Mellan Titlis och Schreckhorn” [två sammanförda artiklar ur DN 1895], Samlade
skrifter. Tjugotredje delen. Resebref, Stockholm 1908, s. 154.
Levertin, Samlade skrifter. Trettonde delen. Svensk litteratur I, Stockholm 1908, s. 154.
Levertin, Resebref, s. 129. Jfr Julén 1961, s. 55.
Levertin skriver: ”hvem vill begå det högmålsbrottet att jämföra hafsluften – denna banala
dryck med sin bismak af saltlake – att jämföra den med fjälluften, bergens andliga extra dry,
hvilkets rus är ﬁnare, utsöktare än någon drufvas eller någon drogues, den lätta blå luft, i hvilken Hellas lät sina gudar lefva”. Resebref, s. 146.
Levertin, Resebref, s. 143f.

200

ska läsas på så blodigt allvar som Lidforss gör. I sina resebrev ondgör han sig exempelvis över den stora mängden joddlande tyska turister i Alperna:
Det är mest tyskar, sportmässigt kostymerade ända till tänderna, i broddade bergsskodon, rutiga engelska sportstrumpor och kortbyxor. Alpstocken användes i hvar
backe och gletscherbilan i hvar skogssluttning. Herrarna jodla och fröknarna sjunga
den klassiska alprefrängen: ”Auf der Alm, auf der Alm, da giebt’s ka Sund”.202

Just detta resebrev är från resan 1901 – då Dikter kom till203 – och den ensidiga
bedömningen bör ha sårat Lidforss, som beundrade det tyska och väl också kunde
ha överseende med vissa av dess överdrifter.
Men de brev som Lidforss själv refererar och citerar är från mitten av 1890-talet.
Själv hade han då under ett par års tid dragit sig fram i stort elände just i Tyskland.
Strindberg, som ofta var välinformerad, skulle senare avslöja att vännen tidvis försökt livnära sig på gelatin som han smusslat undan från laboratoriet. För Lidforss,
som sedan gammalt avskydde överklassens levnadssätt, torde en passage som den
följande ha varit ytterst negativt laddad, medan den för många av Dagens Nyheters
vanliga läsare bör ha mötts med igenkännande och roade leenden. I kåserier som
detta ﬁnner man dessutom en del av bakgrunden till Lidforss tal om Levertin som
en förment representant för en högre kultur:
Med hvart tåg anlända hundratals resande, och tallösare än Tauchnitz’ ofta så tråkiga
volymer äro de ofta mer än tillåtligt tråkiga engelsmän, som fylla hotellen, i sina kanariegula damasker – för att nu icke tala om tyskarna i tyrolerkostymer. Det är den
rena varietén och tysk varieté, midt i fjällvärlden! Denna oerhörda tillströmning af
människor gör hela hotellen till tröttande små cosmopolis, där man leker stad och
säsong, med ändlösa dinéer och musikaliska soaréer efteråt – ett lif, roligt nog för resenoviser, men ej för den, som i åratal smakat en dylik hotellaftons alla prestationer,
från vermicellsoppan och den i snäckor bakade ﬁsken, med hvilka table d’hôten begynner, ända till amatörkonsertens slutnummer – sex misser, som sjunga en skotsk
folkvisa i kör med lika många verser som dagar på året, men samma omkväde, ”Barbara Allen”, som blir allt mer poetiskt för hvar gång de sex stämmorna – till sammans
långt mindre fulltoniga än en ordinär svensk vissångerskas – upprepa det.204

Levertin tycks frånkänna tyskarna verklig känsla för alpnaturen, och Lidforss
kontrar genom att i sin tur frånkänna konkurrenten all äkta naturkänsla – åtminstone kan denne inte uppskatta den nordiska naturen. Enligt Månesköld-Öberg
utgör denna anklagelse en del av oppositionen ”germanskt–icke-germanskt”.205
Men särskilt föraktet för tyskarna bör ha retat Lidforss som under denna tid, sommaren och hösten 1895, befann sig i Jena och forskade under den berömde tyske
växtfysiologen Ernst Stahl. Han hade nyligen fått en förfrågan från Albert Bonnier om att skriva en bok om Tyskland, som imponerats av hans resebrev från Berlin. Liksom Levertin publicerade han sig i Dagens Nyheter, och säkerligen har han
läst sin konkurrent med allt större förbittring och förakt.
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Lidforss andra exempel måste också relateras. Inte heller här tycks han gå riktigt ärligt fram. Kommentaren till hans senast återgivna referat var: ”Äktare kan
den semitiska tankegången knappast uppenbara sig”. Fortsättningen är: ”så vida
icke möjligen i denna strof, som är hämtad ur skaldens senaste diktsamling”. Beteckningen strof är emellertid oegentlig, eftersom dikten ”Hemlösa” inte är uppdelad i strofer, utan det som citeras är 16 rader ur det tredje av fyra längre diktavsnitt. Trots att dikten ingår i samlingen Dikter från 1901 tillkom också den ursprungligen sommaren 1895. Till julen det året publicerades den i ”Vintergatan”,
där Lidforss bör ha läst den första gången. Märkligt nog tycks denna dikt ha tillkommit vid samma tid och kanske till och med på samma plats som de citerade
resebreven.206 Men framför allt är det slående att Lidforss här, liksom i recensionen av Heidenstams S:t Göran och draken, åter ger sig på en kärleksdikt av Levertin, vilken dessutom publicerats just 1895. Det var under Tysklandsåren som Lidforss tog intryck av de antisemitiska tankar som ﬂorerade där. Själv utfattig och
trasig retade han sig på de i hans ögon extravaganta och rent av pråliga judiska eleganter som ﬂanerade längs Berlins boulevarder. Säkert läste han Levertins resebrev
som vittnesmål från en sådan judisk överklassperson, vilken kunde välja och vraka
bland alpvärldens fashionabla kurhotell och alpvärdshus. På så vis uppkom hans
vrångbild av Levertin.
Återigen lockas man att spekulera i om inte Levertins kärleksdikter i själva verket lockade fram djupt personliga och svårhanterliga känslor hos Lidforss. Att det
hos honom fanns en koppling mellan Heinrich Heines lyrik och olycklig kärlek
framgick redan i början av ”Judar och germaner”. Då var det en tonårsförälskelse
som spökade. I mitten av 1890-talet var det däremot den sköna och gåtfulla Dagny
Juel som orsakade hans kärlekskval. De första åren efter sekelskiftet var Lidforss
emellertid involverad i en delikat kärleksvänskap med Vilhelm Ekelund, och även
om vi inte vet mycket om denna relation är det uppenbart att Lidforss dilemma då
var besläktat med det som speglas i dikten ”Hemlösa”. Bakgrunden till Levertins
dikt är skaldens eget kärleksförhållande till en gift kvinna. Texten speglar med andra ord en i det konventionella samhället förbjuden kärlek. Paret måste dölja sig
för samhället, och sittande tätt samman i en fönstersmyg drömmer de sig bort till
ett diktens Stockholm, där inga störande mänskor ﬁnns. Deras kärlek lever i diktens värld. Just i det avsnitt som Lidforss hånar ﬁnns några vackra och ofta citerade rader om Stockholms skaldegravar:
Där utanför, där drömde Stockholms stad
halft slumrad in i juninattens dimma.
Man slapp se människornas gråa rad
och höra deras speldos-själar stimma.
De många rutorna blott lyste matt
likt gyllenläder, som i sorg måst blekna.
Tyst kom en svärmeriets sommarnatt
med bleka stjärnor, som man kunde räkna.
Och diktens Stockholm var det, som man såg
där drömma mellan gröna kyrkogårdar,
och brustna lyrors välklang ännu låg
206
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i nattblå luft från stilla skaldevårdar.
Ty vingad sång blir ej af lie fälld,
den evig är som junis röda skyar,
och ungdomsstark besjöng den än den eld,
som lif förbränner och som lif förnyar.207

Ordet ”speldos-själar” blir i Majgrefven ”speldossjälar”, vilket ser egendomligt ut.
Vidare har kommatecknet efter ”kyrkogårdar” fallit bort. Punkten efter ”skaldevårdar” saknas och den följande raden börjas med liten bokstav. Detta gör texten
snårig. Allvarligast är dock att det lyckligt funna nyckelordet ”skaldevårdar” i
Majgrefven kommit att ersättas med ”kyrkogårdar” – det blir alltså en simpel upprepning av rimordet. Dikten har därmed vanställts ganska ordentligt, men om
detta skett medvetet eller inte kan naturligtvis inte avgöras. Troligen har Lidforss
trott sig minnas dikten rätt. Samtidigt har man varit slarvig med efterkontrollen –
det ﬁnns ytterligare ett antal korrekturfel i Majgrefven. Efter diktcitatet kommer
nu följande kommentar: ”Vi antydde i början af denna artikel att den judiska genialiteten till sitt väsen är skild från den germanska; man torde af ofvanstående
versar kunna se, att äfven den judiska dumheten är en ting för sig, som har föga
gemensamt med germansk enfald.” Artur Möller pekar ut raderna ”Ty vingad
sång blir ej av lie fälld, den evig är som junis röda skyar,” som de åsyftade.208 Att
junis röda skyar karakteriseras som ”eviga” framstod kanske för naturvetaren Lidforss som dumhet, men på vilket sätt tankegången skulle vara ”äkta semitisk” är
svårt att förstå.
I avslutningen anslår Lidforss åter en mer försonlig ton. Avsikten har inte varit
att framställa ”den semitiska racen” som moraliskt underlägsen: ”Judarne ega stora företräden som vi sakna, och å andra sidan äga vi germaner lyten, som äro judarne så godt som främmande.” Men man kan inte komma ifrån, menar Lidforss,
att de två folken ”äro olika, och att dessa raceolikheter stå i närmaste samband
med folkens innersta utvecklingsmöjligheter. Hvad vi behöfva i Sverge är racemedveten radikalism”. Det senare begreppet förtydligas genom satsen ”getrennt
marschieren, vereint schlagen”. Judar och germaner kan visserligen med fördel
samarbeta när ”det gäller att bekämpa sociala och religiösa fördomar, orättvisor
och förtryck”, men ”när det gäller att förverkliga de anlag och utvecklingsmöjligheter som ännu ligga slumrande i vårt folks innersta, då gäller satsen getrennt
ma[r]schieren. Ty vägen till lifvet är nu en gång en för juden och en annan för germanen, och det ligger icke i någonderas intresse, att det i framtiden blefve annorlunda.”
På Majgrefvens första sida talar Lidforss om ”omgestaltningar i den riktning,
som anges af den moderna socialdemokratin”, men mot slutet av uppsatsen sägs
alltså att vad ”vi behöva i Sverge är racemedveten radikalism”. Det senare uttrycket bör vara en rest av en äldre version, menar Nils Beyer som tydligtvis vill tona ner
Lidforss rasism.209 Men hans resonemang bygger på tanken att stora delar av ”Judar och germaner” skulle ha tillkommit ﬂera år tidigare, och som framgått håller
detta inte streck. Själva idén om en uppgörelse med Levertin var inte ny, men ut207
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formningen var det. Uppsatsen bör i själva verket vara skriven vårvintern 1902 eller inte långt dessförinnan, eftersom mycket av illustrationsmaterialet är av sent
datum. Visserligen är Levertin-texter från åren 1894–95 också viktiga i argumenteringen, men dessa tycks ha bränts fast i Lidforss sinne och behöver inte indikera
att uppsatsen är av äldre datum.

Avslutande resonemang
Bidragen i Majgrefven 1902 är av skilda genrer och skrivna av mer eller mindre
drivna skribenter. Liksom den något senare i Uppsala utgivna Med pensel och penna (1904–05) var den inﬂuerad av symbolistiska och dekadenta strömningar, men
det fanns skillnader. För lundensarna var det snarare Tyskland än Frankrike som
gällde, och det ofrånkomliga franska förmedlades gärna via det tyska. Den största
skillnaden var annars att de unga i Uppsala beundrade nittitalet.210 I Lidforss krets
var sådant som att svära i kyrkan, och eventuella nittitalssympatisörer gjorde bäst
i att tona ned sådana preferenser eller att helt enkelt lämna kretsen, som både
Fredrik Böök och Artur Möller hade föredragit att göra.
Ett annat inslag i Lundakretsens alternativa litterära orientering är dess beundran för poeten och Baudelaireöversättaren Stefan George. Om denne har Lidforss
inte skrivit i Arbetet, begriplig nog kanske, men kotteriet kring tidskriften Blätter
für die Kunst hör onekligen till Lundabohemens inspiratörer, och i litteraturen om
Ekelund är George ett vanligt namn.211 Att han var aktuell i Lund år 1902 framgår
av att Ekelund i samlingen Melodier i skymning, utgiven på hösten detta år, hade
infogat inte mindre än sju tolkningar av Georges dikter.
Majgrefvens texter är utmanande på olika sätt, och man kan tydligt hänföra vissa av dem till endera av två kategorier. Å ena sidan ﬁnns de markerat dekadenta
inslagen, de som Engströms artikel främst tycks ondgöra sig över, men dessa är
företrädesvis skrivna av de mindre etablerade. Å andra sidan möter en mer raﬃnerad och för svenska förhållanden ultramodern riktning företrädd av de långt mognare konstnärerna Ekelund, Norlind och Ullman. Det var den positionen som
hade framtiden för sig, och i Litteraturens historia i Sverige läser man följande:
Det symbolistiska sekelskiftet representeras inom lyriken främst av Vilhelm Ekelund. Hans uppväxt i Skåne gjorde honom inledningsvis till en skånsk provinsiallyriker i Bååths och Ola Hanssons fotspår. Snabbt framträdde emellertid särarten i Ekelunds poesi, där samtidens symbolism, impressionism och esteticism hade gjort ett
starkare nedslag än tidigare i svensk lyrik.212

Tilläggas bör att författarna redan om Ola Hanssons diktsamling Notturno (1885)
säger att den är ”besläktad med det samtida friluftsmåleriet och den franska symbolismens stämningskonst. Naturbilderna förvandlas ibland till själslandskap, som
ger uttryck för en mystisk livsbejakelse av lågmäld intensitet och naturvetenskaplig
inspiration”.213 Sammanfattningsvis kan sägas att den dekadenta tendensen i Maj210
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grefven yttrar sig i samma anda som Wallengren och Kléen gjorde redan på 1890talet, medan den Ekelundska falangen representerar den skånska skolans vidare
utveckling och kan sägas peka framåt mot det modernistiska genombrottet. Den
förmedlande länken mellan dessa båda tendenser var Bengt Lidforss, som uppskattade och inspirerade bägge. Det är alternativa konstnärliga och litterära ideal som
manas fram i Majgrefven: Böcklin, Wagner, Baudelaire, Verlaine, Przybyszewski,
Obstfelder. En tidigare medlem av den skånska skolan lyfts särskilt fram, nämligen
Emil Kléen, som bland annat får framträda med ett av sina mest dekadenta verk.
De etablerade konstnärliga riktningarna utmanas alltså i Majgrefven, men ﬂera
texter utmanar dessutom den borgerliga anständigheten genom att öppet tala om
den fysiska kärleken, inte minst i prostitutionens förment lockande men kväljande form. I själva verket var Majgrefvens innehåll stötande inte enbart för de gamla
oscarianerna. Till och med en tämligen ung insändarskribent, språkmannen Herman Söderbergh, som själv var ytterst förbittrad över Engströms angrepp på Lund
och lundastudenterna, ondgjorde sig över innehållet i Majgrefven, eftersom ”denna i sin helhet högst osmakliga publikation ger totalintrycket af en bedröﬂig dekadans”.214 Typiskt nog ansåg Söderbergh att det enda som höll måttet i denna skrift
var Lidforss ”Judar och germaner”, men den var å andra sidan, ”trots partiella
orättvisor”, så briljant skriven ”att näppeligen en pänna till i hela vårt land mäktat
skrifva en sådan artikel”. Men, fortsätter Söderbergh, ”hvad som därefter följde
var till större delen antingen obetydligt eller vidrigt. Att vidrigheten går hand i
hand med den komplettaste brist på talang, är ytterligare ett sorgeämne.”
Provokationen hade gått hem. Tiden var långt ifrån mogen för öppenhet i litteraturen, och till och med en kritiker som Oscar Levertin, som själv uppfattades
som en sensualistisk poet, hade nyligen höjt rösten mot alltför ohöljda kärleksskildringar. När han en knapp månad tidigare recenserade Algot Ruhes roman
Cyril och Irmelin föll han nära nog in i Wirsénska vändningar: ”Äfven i denna lilla
roman är författaren lika orädd för ömtåliga och riskerade ämnen. Berättelsen
lämpar sig alls icke för konﬁrmander, och det är fråga om, huruvida icke det ’opassande’ i ’Cyril och Irmelin’ mer än en gång snuddar vid det obehagliga.”215 Algot
Ruhe var en nära barndomsvän till Bengt Lidforss. Boken behandlar, som Lidforss konstaterar i en starkt beundrande artikel 1906, ”ett s.k. horsbrott begånget i
den högsta societéten” i Stockholm.216 Ämnet var rimligtvis känsligt för Levertin,
men det handlar väl också om en insats i spelet. I Levertins nästa recension av Algot Ruhe, skriven efter publiceringen av ”Judar och germaner”, ﬁnner man en direkt hälsning till den skånska skolan, som inte bara är rotad i den skånska myllan
utan också har släktingar i Paris och Köpenhamn. Kan en sådan författare verkligen förstå Stockholm? tycks Levertin undra och använder stockholmska ”jordandar” som argument mot främlingen Ruhe:
Algot Ruhe tillhör genom födsel det vittra Skåne. Men Östergade och Pariserboulevarden äro nog snarare hans andes fosterbygder än den skånska slätten, och hans ärelystnad tycks framför allt vara att blifva stockholmare quand même. Åtminstone anstränger han sig af alla krafter att skildra och förstå denna stad, dess luft och dess
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människor. Och skeptisk, kvicktänkt, ﬁﬃg och verserad som han är, med hufvudstadsgatans oro, kyla och rebellhumör, lyckas han icke illa, äfven om man saknar den
ofelbara och instinktiva Stockholmskänsla, som t.ex. ﬁnns hos Hjalmar Söderberg
och som väl blott Stockholms barnafödda förfoga öfver. Också hufvudstäderna hafva sina ”jordandar”, utan hvilkas fadderskap något af främlingsblicken väl alltid vidlåder ögat.217

Mycket starkare än så blir inte Levertins oﬃciella protester mot Lidforss, om vi
bortser från det olyckliga angreppet hösten 1900, och det är inte omöjligt att detta
i längden förargade denne. Lidforss tyckte om att slåss i spalterna, och en rejäl
dust hade kunnat rensa luften. Dessutom kunde Levertins tystnad uppfattats som
nedlåtande. För att tala med Bourdieu är det tydligt att Levertin undvek att bekräfta Lidforss position som kritiker, genom att inte ens gå i polemik med honom.
När Lidforss debuterade i bokform 1904 ville Levertin inte skriva om hans bok. I
stället gav han den till David Sprengel, som nästan bara hade lovord att ge den.218
Inte minst gladde Sprengel sig över att ”Lidforss avstått från att ta med den ”obefogat hätska” uppsatsen ”Judar och germaner”. Problemet med den uppsatsen var
främst att den lät ”en del godt folk tro sig kunna tillintetgöra honom genom att
stämpla honom med det tomma slagordet ’antisemit’”, menade Sprengel.219 Det
var först under Strindbergsfejden som Lidforss verkligen kom till tals med Svenska
Dagbladets förstekritiker, men då hette denne Fredrik Böök. Våren 1902 var denne
en starkt stigande stjärna på det nittitalistiska ﬁrmamentet och det var därför helt
följdriktigt att han utsattes för angrepp i Majgrefven. Han skrev för övrigt och berättade för Heidenstam om Lidforss angrepp på Levertin, vilket han fann ”nedrigt”.220 Brevet är daterat den 27 maj, endast två dagar före Albert Engströms Strixartikel om Lundabohemen. Levertin låg vid den här tiden i skarp fejd med Wirsén
och Svenska Akademien, och Lidforss trodde förmodligen att han och Böök samarbetade, ja att det rent av var Levertin som låg bakom Bööks snabba framgångar,
men detta var i så fall helt fel.221 Levertin höll på Sprengel, och Bööks läge blev
knappast bättre av att han på hösten 1902 avrättade Sprengels debutbok, De nya
poeterna.222 Sprengels bok Från det moderna Danmark ﬁck en lika negativ behandling i december 1904, vilket inte gjorde förhållandet till Levertin bättre.223 Svante
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Nordin menar att Levertin förhöll sig kylig till Böök, vars bundsförvanter i stället
var Per Hallström och Verner von Heidenstam.224 Samtidigt får man inte glömma
att Böök åtminstone sedan gymnasieåren var en varm beundrare av Levertins
diktning. Efter Levertins död blev det framför allt triumviratet Heidenstam, Hallström och Böök som övertog rollen som måltavla för Lidforss med tiden allt ilsknare kritik. Sprengel satsade fel och bosatte sig utomlands.
Majgrefven var inte tänkt som någon tidskrift, och om den varit det hade den
sannolikt ändå inte överlevt första numret. Om den kan tillämpas Åke Runnquists ord om avantgardeskrifterna: ”De föds ofta när en grupp känner ett uttrycksbehov, bärs upp av dess strider och dör när kampen är slut, när medlemmarna vuxit ur sitt program och sin tidskrift.”225 I det här fallet gick det undan värre.
Majgrefven var som en brasa som häftigt ﬂammade upp och dog inom kort, men
hos de medverkande fanns en glöd som skulle verka länge ännu. Albert Engströms
angrepp hade gjort situationen omöjlig, och för att komma undan med skinnet i
behåll tvingades de inblandade att förneka sin egen grupp. Som vi sett tog Ernst
Norlind genast avstånd från de förlegade bohemiska tendenserna och förordade
en seriösare framfart. En månad senare förklarade Lidforss att det över huvud taget inte fanns någon verklighet bakom Engströms angrepp på Lundabohemen.226
Vid det laget hade Engström dessutom gjort det onekligen häpnadsväckande uttalandet att han aldrig sett och därför knappast heller åsyftat Majgrefven. I sin
vildsinta artikel mot Engström påstod Lidforss å sin sida att det bara fanns två riktiga skalder i Skåne, nämligen Vilhelm Ekelund och K. G. Ossian-Nilsson. Ingen
av dessa kunde betecknas som bohem och därför kunde ju Engström egentligen
bara syfta på en enda person, nämligen ”undertecknad”. Med låtsad nonchalans
förklarade Lidforss därefter att Engström var alltför ”subtil i polemiken”. Han var
sedan länge van vid betydligt värre anklagelser, och har man ”af sant troende kristna i staden Lund blifvit utpekad såsom saker till både mord och stöld – mord och
stöld, hr Engström –, så kan ni förstå, att ert tal om cynism, råhet etc. af mig endast förnimmes som ett milt sunnanväder”. I själva verket måste Lidforss ha varit
livrädd för att han nu också skulle bli en stående ﬁgur i skämtpressen. Han var
rädd om sitt intellektuella anseende, om inte annat.227

6. Ett paradis som heter skönhetens rike (Vilhelm Ekelund)
När Lidforss avslutar sin recension av Ekelunds Melodier i skymning (1902-10-11)
använder han ett nästan religiöst bildspråk.228 Trots att skalden talar om ”skym224
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Ibid. För närmare detaljer, se Nordin 1991, s. 157ﬀ.
Citerat efter Holmberg 1987, s. 14.
Bengt Lidforss, ”Herr Albert Engström som folkuppfostrare”, Arbetet 1902-07-01.
Det var något liknande som hände den likaledes obekväme David Sprengel och drev honom
i landsﬂykt. Sprengel stötte sig med många av de tongivande redan med De nya poeterna,
1902, och han blev dessutom en visa, inte minst i skämtpressen, sedan han i en Herman Bangöversättning råkat återge det danska ”skinsyg” (svartsjuk) med ”skinnsjuk”. Var helst hans
namn kom på tal blev människor förunderligt muntra, eftersom de genast kom att tänka på
signaturen Celestins (Beyron Carlsson) parodi ”Den skinnsjuke greven” i Dagens Nyheter. Se
inledningen till David Sprengel, Från sidan. Urval och inledning av Crister Enander, Solna
1990, s. 11.
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ning” i titeln på sin diktsamling, frambesvärjer Lidforss den nya dag som ska
komma: ”hos mig ha dessa Melodier i skymning väckt en vision, som stämmer mig
till andakt: visionen af en sommarnatt i södern, då det lider mot dagningen”.
Mörkret ska försvinna och ett nytt paradis anas bortom horisonten: ”den första
gryningsﬂäkten skälfver fram genom stillheten med rusande kyla och det svunna
paradisets rosendoft”. Dagningen är morgonrodnadens tid, och detta var en av de
symboler som man använde inom arbetarrörelsen när man ville frambesvärja den
nya framtid man kämpade för. Lidforss karakteriserade gärna socialdemokratin
närstående författare som ”män som stå i den uppgående solen”, och till den kategorin ville han tydligen också hänföra Ekelund. När recensionen av Melodier i
skymning skrevs var det bara någon månad sedan Lidforss själv tog det uppseendeväckande oﬃciella steget in i arbetarpartiet, och jag tolkar slutstycket så att Lidforss innesluter Ekelunds diktning i sitt eget framtidsprojekt. Starkt förenklat kan
man formulera hans tankegång som en av grundsatserna i logiken: Ekelunds poesi
är en framtidspoesi. Framtiden tillhör arbetarrörelsen. Alltså är Ekelund en poet
för arbetarrörelsen.
En annan bild som var användbar för det nya och hoppingivande var våren,
som skulle väcka naturen men också människorna till nya bedrifter. Samtidigt
kunde en eﬀektiv bild för den kämpande arbetarledaren vara den av nybyggaren
som bryter ny mark, på vilken naturens egna mirakulösa krafter sedan låter grodden spira. Lidforss hade en mycket stark tro på arbetarna, och annars hade han
knappast orkat satsa så mycket på folkbildningsarbetet. Det är samma entusiastiska tro som besjälade vänner som Hjalmar Branting och Axel Danielsson, och den
förminskas inte av att de privat kunde uttrycka pessimism över den långsamma
framfarten. I sin levnadsbeskrivning över Danielsson använder Lidforss en kombination av sådana föreställningar kring arbetarrörelsen, när han noterar
ett särskilt intresse för proletariatet, icke blott när det vid ett upplopp skjuter upp ur
jorden som en mystisk, nästan övernaturlig makt, utan också i de lugna ögonblicken,
då endast ett mycket känsligt öga kan spåra den förvårsstämning, som i vår tid vilar
över denna folkklass. Men den som lärt känna det arbetande folket från dess bästa
sida, han vet också att de tänkande proletärerna besjälas av ett helt annat intresse för
framtiden, en helt annan tro på framtiden än de härskande klasserna; det råder
bland dem en slags nybyggarstämning, där ﬁnns en skaparlust, en nydaningsande
som fullkomligt saknas hos de rika och rättskaﬀna. Det var detta perspektiv av obruten mark med ändlöst blånande utvecklingsmöjligheter som trots all skepsis ut i det
sista bar upp Axel Danielssons tro på proletariatet.229

I en minnesuppsats påpekar Ernst Wigforss med all rätt att dessa ord också gäller
den som skrev dem: ”De äro sprungna direkt ur Bengt Lidforss’ eget hjärta.”230
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Recensionerna av Ekelunds böcker trycktes av i första upplagan av Fragment och miniatyrer
(1904). De ﬁnns medtagna i Litteraturkritik (1916) och dessutom i Bengt Lidforss i urval av
Alvar Alsterdal och Ove Sandell, Stockholm 1965 och Att slåss för en god sak. Urval och inledning
av Rolf Lindborg, Solna 1990 (dock endast de två sista i denna bok).
Bengt Lidforss, Axel Danielsson. En levnadsteckning och karaktäristik, Malmö 1908, s. LXXVI–
LXXVII.
Ernst Wigforss, ”Bengt Lidforss’ ställning till den teoretiska socialismen” i Bengt Lidforss. En
minnesskrift, red. Einar Sjövall, Malmö 1923, s. 111.
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Men dessa framtidsförhoppningar, denna nybyggar- eller förvårsstämning, dessa
”ändlöst blånande utvecklingsmöjligheter” möter vi också i Lidforss litteraturkritik och inte minst i artiklarna om Vilhelm Ekelunds poesi. Att Lidforss har en
uppseendeväckande hög uppfattning om konsten och konstnären är uppenbart
och ﬂera gånger påpekat i litteraturen. Men han predikar inte konsten för konstens egen skull och man kan inte betrakta honom som en l’art pour l’art-kritiker.
Tvärt om tycks han mena att god konst kan stärka den kämpande människan, och
då inte bara i privatlivet, utan också när det känns motigt i den sociala kampen
och när framtidsmålen stundom verkar alltför fjärran. Det är samtidigt Lidforss
absoluta uppfattning, att den nya kulturen inte kommer att bäras upp av den kulturellt blaserade och andligt förﬂackade borgarklassen utan av de intelligentare
bland de bildningshungrande arbetarna. I recensionen av In candidum (1905-0301) skriver han:
Det är emellertid, så har erfarenheten visat, meningslöst att söka verka för någon
vidsträcktare förståelse af den Ekelundska poesin, åtminstone icke hos den bokköpande delen af svenska öfverklassen. Men i folkets djup slumra underbara krafter, och
för att ge den delen af Arbetets läsare, som ännu ej lärt känna men måhända kunde
bli tilltalade af den Ekelundska poesin, en föreställning om denna diktnings tonfall
och väsen, aftrycka vi en på måfå gripen dikt ur den senaste samlingen. (Lk s. 153)

Mot slutet av artikeln om Ekelunds Elegier (1903-12-09) ﬁnner Lidforss att det är
trist att samtiden har mer sinne för romanen och dramat än för poesin och att
man bland arbetarna ännu sätter tendensdikten framför den kontemplativa dikten. Men i framtiden kan det kanske bli annorlunda:
Det synes emellertid icke osannolikt, att det i framtiden kommer att ske ett omslag
till förmån för den verkliga lyriken, i det att det metafysiska behof, som hos våra fäder och förfäder tagit sitt uttryck i positiv religiositet, mer och mer kommer att mynna ut i lyrisk mysticism. Det bibliska paradiset, som hägrade för den botfärdige ogärningsmannen på korset, har svunnit hän, och det paradis, som utvecklingsläran profeterar, hägrar i ett så dunkelt fjärran, att det blott svagt förmår fängsla vårt hjärta.
Men äfven för nutidsmänniskan ges det ett paradis, som heter skönhetens rike. Från
detta rike stammar Wilhelm [sic] Ekelunds lyrik; den står som en klart lysande uppenbaring af[,] att det högt öfver alldagslifvets banala korsfästelse dock ﬁnns ett diktens paradis, där de, som af hjärtat älska skönheten, ﬁnna läkedom för sina själar. (Lk
s. 115f )

Sällan framgår Lidforss lidelsefulla skönhetsdyrkan så tydligt som här. Samtidigt
är det tydligt att han skriver med glimten i ögat, när han använder bibliska bilder
som ”den botfärdige ogärningsmannen på korset” och talar om ”alldagslifvets banala korsfästelse”. Eva-Britta Ståhl talar i sammanhanget om en ”svävning mellan
raljans och patos”.231 Hur njuter inte antiklerikalen Lidforss av att inför sina läsare
utnyttja bilden av den botfärdige rövaren på korset, vars paradis väl ingen vettig
människa längre borde tro på? Men det ﬁnns ett hägrande paradis, och dikten kan
ge oss en glimt av detta! Stycket ska läsas ganska fort, och med ett småleende, och
231
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inte alls så tungt som Nils Beyer läser det, när han citerar fel och låter Lidforss tala
om poesin som en läkedom för ”sjuka själar”.232 Lidforss tänker inte alls på sjuka
själar, det blir ett uttryck som ger felaktiga associationer till depressioner och dårhus, utan han är kvar i bilden av den botfärdige rövaren på korset, han som ﬁck
löftet att hans själ skulle följa Jesus till paradiset. Arbetets läsare erbjuds att följa
med Ekelund till diktens paradis, att stärka sig i kampen för socialismen och tillfälligt få ”läkedom för sina själar”.

En författare för arbetarrörelsen
I efterhand har det verkat osannolikt att Lidforss faktiskt lyckades intressera arbetarrörelsen för Ekelund, som är ett ganska vackert exempel på en författare som
verkar inom det som Bourdieu kallar den begränsade produktionens delfält i dess
mest begränsade bemärkelse, dvs den experimenterande delen av detta delfält.
Bourdieu använder i sammanhanget begreppet avantgardistisk konst, och han
använder till och med begreppet ”l’art pour l’art”, men då i en alldeles speciell betydelse. Dessa författare är nämligen inte nödvändigtvis ointresserade av samhället omkring dem – även om de föraktar det borgerliga samhället och dess konventioner – men som konstnärer beﬁnner de sig, så att säga, före sin tid. De använder grepp som den breda publiken ännu inte lärt sig uppskatta, och detta innebär rent faktiskt att de i samtiden egentligen skriver mest för varandra och för vissa
införstådda kritiker.233 Som redan påpekats är föreställningarna om Ekelund som
en skald för arbetarrörelsen en tydlig parallell till synen på Ola Hansson.
Bourdieus resonemang om avantgardet passar ganska väl in på den bild som
Per Erik Ljung ger av Ekelunds publik i upptakten till uppsatsen ”Kring Vilhelm
Ekelund och arbetarrörelsen”. Ljung citerar några ord där Ekelund rentav talar
om sin publik, sitt ”publikum”, som en framtidsdröm, en tänkt publik, vilken
ställt framtidens krav på hans diktande: ”Där jag själf var i nivå med det publikum, som var min framtidsdröm, där egde jag det. Och på annat sätt kunde jag
aldrig få det. Denna dröm var min uppfostrare och min pådrifvare.”234 Och Ekelund ﬁck ju sitt publikum, liksom Ola Hansson. ”Det rör sig om enstaka, spridda
och engagerade läsare”, ﬁnner Ljung. ”Men det rör sig också om hela kretsar av
författare och konstnärer. Fyrtiotalisternas intresse är välkänt, Oswalds och Vennbergs; och också fyrtiotalisternas lärjungar, Tranströmer och Lindqvist läste Ekelund. Josef Kjellgren, Erik Asklund, Karin Boye, Ragnar Jändel – alla har skrivit
engagerat om Ekelund.” Ljung nämner även Erik Blomberg samt de ﬁnlandssvenska modernisterna.
Uppräkningen visar tydligt att Ekelund kan räknas till dem som varit relativt
förbigångna i sin egen tid men som skrivit klassiker för framtiden. Men redan
samtiden funderade över Ola Hanssons och Vilhelm Ekelunds popularitet inom
arbetarrörelsen. Lidforss yngre kollega i Arbetet, Erik Håkansson, gav följande antydan till svar:
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Det är över huvud en egendomlighet med
dessa skånska sångare och dyrkare av själen;
borgarna skratta, bildningsﬁlistrarna smäda
och beljuga – arbetarna, folket, bjuda välkomna med det lilla de ha: ett oförstört hjärtas
förmåga av aktning inför det, vars storhet
man anar och vars sorg man förstår, där man
mötes utanför de mättas, de tillfredsställdes
paradis. Så har det varit och är med Ola Hansson, så med Vilhelm Ekelund. Det är naturligt, fast det inger braqueoisien förvåning och
avsky.235

Det är alltså med all rätt som Ljung framhåller att Ekelund trots allt fann läsare redan i
Vilhelm Ekelund porträtterad av
samtiden, och det på ett oväntat håll: ”Det
GAN i Arbetet 1909-10-30.
ﬁnns många tecken som tyder på att Ekelund
spelat en roll i den ’kanon’ som tycks ha utbildats bland bildningstörstande unga människor i arbetarrörelsen.”236 I denna kanon, som Ljung exempliﬁerar från en debatt i Folket i Bild 1947, återﬁnner man
förutom exempelvis Ivar Lo-Johansson och Dan Andersson också Vilhelm Ekelund. Ivar Lo-Johansson skriver själv i den självbiograﬁska boken Asfalt, att de
unga i SSU i början av 20-talet uppskattade författare ”som vi lärts vara radikala
litterära namn, Erik Blomberg, Vilhelm Ekelund och Ellen Key”.237 Ljungs fråga
blir: ”Vem hade nu lärt ut att Ekelund skulle vara radikal?”238 Svaret menar han sig
ﬁnna i de recensioner av Antikt ideal (1909) som publicerades i arbetarpressen av
de unga socialdemokratiska skribenterna Ernst Wigforss, Algot Ruhe och Erik
Hedén, men innan han går in på dessa viktiga artiklar redovisar han mottagandet
av Ekelunds första böcker, där han menar att den viktigaste kritikern ”naturligtvis” är Bengt Lidforss: ”det är han som introducerar Ekelund som en författare för
arbetarklassen”.239
I det följande refereras några av Ljungs slutsatser vad gäller den speciella socialdemokratiska läsningen av Ekelund. Ett viktig moment i receptionen är det som
Erik Håkansson också var inne på, nämligen konstnärernas utsatta position i det
kapitalistiska samhället. Detta var något som Lidforss betonade genom åren.
Konstnärerna är fattigare än de sämst ställda bland hantverkarna och exploateras
av ”kapitalistiska proﬁtjägare”. I ett framtida socialistiskt samhälle ska emellertid
detta förändras. Lidforss hävdar att den stora (borgerliga) publiken står fullständigt oförstående inför Ekelunds konst och att detta också gäller många av de borgerliga kritikerna, trots att de säger sig uppskatta den. Samtidigt uttrycker han
förhoppningar om att Ekelund ska kunna ﬁnna läsare bland de intelligentare
235
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Frams redaktör Fredrik Ström lät julnumret 1910 inledas med två sidor aforismer av Vilhelm
Ekelund (senare publicerade i samlingen Båge och Lyra. Aforismer, utgiven av Framtidens
förlag 1912). Illustrationen är hämtad från Ernst Norlinds omslag till Ekelunds Elegier
(1903).
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inom arbetarklassen. Dessa och liknande uttalanden ”provocerade naturligtvis de
borgerliga kritikerna”, skriver Ljung, ”och bidrog å andra sidan till att Ekelund
kom att betraktas som oförstådd och husvill inom borgerligheten. Redan därigenom
kunde han bli ett slags idol för unga bildningstörstande socialdemokrater, nästan
som Strindberg.”240 Till detta skulle man kunna foga att Ekelund under dessa år
själv levde ett eländigt liv i Berlin. Christina Sjöblad har pekat på en essä om Baudelaire, ”De fattigas blommor”, som han publicerade i Arbetet i februari 1909 och
som sedan ingick i Böcker och vandringar, utgiven på Framtidens förlag 1910. Det
är tydligt att Ekelund skakats av och verkligen försöker förmedla de fattigas situation.241 I ett socialistiskt sammanhang, som i Arbetet eller Fram, kommer sådana
texter att läsas med politisk tendens även om de ytligt sett snarare har en individpsykologisk tendens. Samma sak blir fallet när böcker som Antikt ideal och Böcker
och vandringar ges ut på vad man uppfattar som ett socialistiskt förlag.
Man kan hävda att Ekelunds speciella position inom arbetarrörelsens delfält
ursprungligen hade konstruerats av Lidforss. Så tolkar jag Ljungs analys i ljuset av
Bourdieus fältteori, och detta påstående ska underbyggas i min följande framställning. Det var Lidforss som i kraft av sin dominerande position som socialdemokratisk kritiker hade auktoritet att ge arbetarrörelsens välsignelse åt (konsekrera)
Ekelund, och det som händer i recensionerna av Ekelunds Antikt ideal är i stället
att unga intellektuella socialdemokrater går in i Ekelunds bok med samma sorts
följdfråga som ovan diskuterats i fallet Ola Hansson: Om detta alltså är en bok för
oss och för arbetarna, vad kan vi då ﬁnna i den?242 Ekelunds position är redan etablerad inom arbetarrörelsen, men dess innebörd behöver ytterligare tolkas.
Ljung analyserar de unga socialdemokratiska skribenternas svar, men det som
intresserar nu är inte svaret, utan just frågan. Varför ansågs Antikt ideal vara en
bok för arbetarrörelsen? Detta kan synas vara samma fråga som Ljung ställde i
början av sin uppsats, där han ju frågade sig varför Ekelund kommit att ingå i
arbetarrörelsens kanon. Skillnaden är den att han hänvisar till en samlad verkan av
recensionerna av Antikt ideal, medan det för mina syften är viktigare att betona att
recensionerna aldrig ens kommit till, om det inte varit för Lidforss insats. Det
var han som hade introducerat och hävdat Ekelunds intressen genom sina artiklar
i Arbetet – omtryckta i bokform 1904 – och det var han och P. A. Johansson
på Framtidens förlag som såg till att Antikt ideal faktiskt gavs ut på detta arbetarrörelseanknutna förlag.243 Sedan ett par år publicerade sig Ekelund för övrigt enbart i arbetarpressen. Därför, menar jag, kunde Antikt ideal uppfattas som en
bok för arbetarrörelsen.244 Därmed inte sagt att recensionerna 1909 var oviktiga
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för den fortsatta utvecklingen av Ekelunds position inom arbetarrörelsens underfält.

Melodier i skymning
Det är inte minst i recensionerna av Ekelunds böcker som Lidforss utvecklar sin
kritik av den uppsvenska kritikerkåren och den bokköpande delen av den svenska
överklassen. I inledningen till artikeln om Melodier i skymning försöker Lidforss
förklara varför intresset för Ekelund trots allt varit så svagt. Han gör det genom att
räkna upp vad han förmodar att läsarna sökte, men deﬁnitivt inte fann, hos Ekelund: ”Där fanns ju för det första i dessa dikter ej en rad om kärlek, hvarken om
olycklig eller lyckosam; där fanns inga salmer för de troende och inga frihetssånger för de framstegsvänliga; ingenting om människohjärtat som sådant och ingenting om skandinavismen” (Lk s. 65). Som Ljung påpekar framhåller Lidforss här
ett ”negatoriskt” drag. Ekelunds texter var ”icke-konforma”. De passade inte in i
de föreställningar som den dåtida publiken – men också kritikerna – tycks ha
gjort sig om poesi.245 Kritikerna fann alltså inte det förväntade innehållet men
noterade i stället åtskillig påverkan av Fröding, Ola Hansson och Emil Kléen ”och
framför allt alldeles för mycket ordande om väderleken och dess skiftningar”. Enligt Lidforss var resultatet givet: ”Den unge debutanten ﬁck naturligtvis sitt straﬀ
i form af en kraftig afbasning, ty starka karlar har den svenska kritiken alltid godt
om. Äfven dess starkaste kvinna, fröken Elisabeth Kuylenstjerna svängde med
kraftig arm sitt gissel öfver den ovärdige” (Lk s. 65f ).
Men det fanns dock, menar Lidforss, ett fåtal, som i den unge författaren till
Vårbris ”trodde sig se en lyriker, hvars utvecklingsmöjligheter sträckte sig långt
bortom dagens litterära horisont, och hvars originalitet, trots perifera beröringspunkter med de ofvannäm[n]da skalderna, i grunden var lika äkta som dessas”.
Vilka som tillhörde detta ”fåtal” säger Lidforss ingenting om, och kanske syftar
han främst på sig själv. Det var ju han som lyfte fram Ekelund redan i recensionen
av studentkalendern I skilda färger. Något som Lidforss inte låtsas om, och som
kanske snarast var pinsamt för de inblandade, var att Vårbris ﬁck en i stort sett
mycket uppskattande kritik också av Carl David af Wirsén.246 Denne uppfattade
Ekelund som provinsdiktare och ”paysagiste”, och lustigt nog framhöll han därvid i stort sett samma dikter som Lidforss hade gjort i sin recension: ”Djupt allvarligt och väckande är prosastycket ’Armod’”, skriver Wirsén bland annat.247
I recensionen av Melodier i skymning ger Lidforss också en karakteristik av samlingen Syner, som han själv inte hade recenserat. Han vill se en betydande utveckling hos Ekelund och han menar då först att det i Vårbris fanns ”ett ﬂor af frusen
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inbundenhet” och som följd av detta ”en nästan puritansk renhet, som kunde
väcka längtan efter rikare orkestrering och starkare kolorit”. Till andemeningen är
detta inte så avlägset Wirséns mer direkta formulering: ”något mer af omvexling
skulle ej skada”. Några av Ekelunds samlingar ﬁck relativt god kritik också i den
uppsvenska pressen, och eftersom Lidforss driver tesen att uppsvenskarna inte
uppskattar skånsk litteratur, tvingas han laborera med halva medgivanden – samtidigt som han vidhåller sin kritik. Han är nu framme vid mottagandet av Syner:
Till och med i Stockholm började man nu förstå, att det dock ej längre kunde gå an
att låta den unge poeten aﬀärdas med Alkmanska sottiser, och prof. Levertin, som
trots vissa lyten dock ännu är vår främste recensent, skref, naturligtvis med iakttagande af Stockholmskonvenansens fordringar, en vacker och själfull anmälan af boken. (Lk, s. 66)

När denna recension skulle tryckas i boken Fragment och miniatyrer (1904) bad
Karl Otto Bonnier att angreppet på Edvard Alkman skulle tas bort.248 Ändringen
genomfördes och resultatet är intressant: ”i Stockholm började man nu förstå, att
det dock ej längre kunde gå an att låta den unge poeten aﬀärdas med de reglementerade fraserna om skånska skolan”.249 I detta tillägg skärps i själva verket kritiken
av Levertin. Det är nämligen dennes reglemente som följs i Stockholm, enligt vad
Lidforss tror. Den skånska skolan förföljs medvetet. Levertin ger order och stockholmskritiken följer fogligt efter. Ändringen i boken 1904 synes så mycket mer
orättvis, som Levertin sedan recensionen av Syner hade hunnit skriva ytterligare
två mycket positiva recensioner. Att Levertin recenserade boken så pass positivt
beror emellertid, enligt Lidforss, snarast på att han av anständighetsskäl inte kunde låta bli. Paradoxalt nog medger Lidforss ändå att Levertin ”dock ännu är vår
främste recensent” och att hans recension var ”vacker och själfull”.
Själv anser Lidforss att Syner vittnar om en så snabb utveckling att den ”skulle
verka monströs, om den ej vore så organiskt fullgången”. Det ﬁnns nu ”målmedvetenhet” hos skalden, vars produktion tidigare varit ”den omedvetne sömngångarens”. Beskrivningen av denna förändring blir ett litet stycke prosalyrik:
Den friska hafsluften från vårbrisdagarne har klarnat till den blåaste alpluft, solljuset
det gyllene väller fram som strålande segerhymn, och i dess glans jubla himmelens
och jordens färger som en kör af nymornade sångfåglar… (Lk s. 67)

Vi ser åter hur Lidforss associerar Ekelunds poesi med framsteg (segerhymn) och
morgondag (nymornade sångfåglar). Han är oerhört entusiastisk och hävdar att
Ekelund har en ”naturhänförelsens gåfva” som i Syner ”stegrats till genialisk lidelse. För detta intuitiva natursinne blir åsens blånad till en balsam, som helar frätande hjärtesår, och en trädstams silhouett mot aftonhimlen låter honom skymta lösningen af den sista världsgåtan.” Begreppet intuition var ett nyckelbegrepp i Hans
Larssons av Lidforss starkt beundrade ﬁlosoﬁ och estetik. Eva-Britta Ståhl påpekar
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i sin avhandling om Ekelunds poesi att den poetiska intuitionen enligt Hans Larsson ”inte utmärks av dunkelhet utan av klarhet. Intuitionen innebär att medvetandet, stegrat till denna sin högsta förmåga, snabbt och lätt (medvetandets ’agilitet’) förmår förena och syntetisera en mängd föreställningar simultant, liksom en
brännpunkt för strålar”.250 Det är denna tanke som föresvävar Lidforss när han
skriver att Ekelunds ”intuitiva natursinne […] låter honom skymta lösningen av
den sista världsgåtan”. Det är i själva verket nykantianismen i ett nötskal: konstnärens intuition fångar en glimt av den verklighetens gåta, vars kärna naturvetenskapen aldrig tycks kunna nå, då varje nytt svar ger upphov till ännu ﬂera frågor.251
Efter denna tillbakablickande inledning når så Lidforss fram till den nu utgivna samlingen, Melodier i skymning. Med den har ”Wilhelm Ekelund ryckt upp i
de svenska diktarnes främsta led, där han för närvarande står sida vid sida med Ola
Hansson”, hävdar Lidforss med en sorts självklar auktoritet. Han observerar och
försöker beskriva den påfallande utveckling som skett med Ekelunds poesi. Det är
i symbolismens tecken han vill inskriva denne:
I Syner var ännu natursymboliken det fysiska substratet, det yttre kroppshöljet,
inom hvilket diktens själ andades och lefde; och då man som bekant aldrig kan se en
själ, fanns det naturligtvis präktigt folk, som klagade öfver ”monotonien i de Ekelundska landskapsmålningarne”. I Skymningsmelodierna har natursymboliken
sprängts och vidgats ut till kosmiska visioner, medan den lyriska tensionen stundom
blir så våldsam, att man förvånas öfver att icke orden springa i skärfvor. (Lk s. 68)

Lidforss ﬁnner att det i samlingen ﬁnns ”dikter, som i sin skönhet och sin mystiska fosforglans minna om Edgar Poe’s underbaraste skapelser”. För att förtydliga
sig ger han sig sedan in i en äventyrligt jämförelse mellan Fröding och Ekelund,
vilken han skulle få äta upp under Strindbergsfejden:
När man från dessa dikter, hvilka trots det fantastiskt-visionära elementets förhärskande på hvarje punkt bevarat den stora konstens renhet och behärskning, åter lyssnar till de Frödingska Gralsångerna, frapperas man af den banalt skorrande ton, som
skär igenom symfonien; hela denna storslagna diktcykel löses upp till en parafras öfver den kristne syndarens skuldmedvetande, hälveteskval och Jehovatrots, medan
källsprången i Ekelunds metafysiska lyrik synas ﬂöda fram ur en intuitiv förnimmelse af att det i allnaturen, i själfva urgrunden ﬁnns en brusten sträng, en mask som tär.

Fredrik Böök menade i debatten 1910 att Lidforss här nedvärderade Frödings diktning. Vad man får ta hänsyn till är emellertid Lidforss antitetiska skrivsätt. Avsikten är inte att nedvärdera Fröding, även om detta tycks ske, utan att jämföra Ekelund med en i Lidforss ögon mycket betydande poet. Med Lidforss egna ord 1910:
Behöver jag påpeka att jämförelsen med Fröding här endast åsyftar att ge relief åt den
säregna arten av Ekelunds metafysiska inspiration, men naturligtvis ingalunda avser
att nedsätta Fröding som diktare; jag kunde för övrigt för att få fram denna motsättning lika gärna ha valt Verlaine’s ”Sagesse”, utan att därför vilja förklena Verlaines lyrik.252
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Lidforss tycks ha haft lättare att identiﬁera sig med Ekelund än med den sene Fröding, och lite längre ner i samma artikel medger han också att han uppfattar Gralstänk som ”den lättast angripbara delen av Frödings produktion; den kunde, så
intressant den är, enligt min mening ha varit oskriven utan att Frödings rang som
diktare därför skulle varit märkbart ringare”.253
Över huvud taget får Ekelunds diktning Lidforss att ge sig in på jämförelser
som kan verka nedsättande, tills man inser att det hela tiden är hans egna favoritdiktare som ställs upp som jämförelseobjekt. Direkt efter Fröding kommer J. P.
Jacobsen på tapeten. Med utgångspunkt i den danske diktarens ord ”Det er det
evigt triste at en sjæl alltid er alene” gör Lidforss en utläggning om ”den geniala
själens sorg inför den gapande klyfta, som skiljer honom från en mänsklighet, af
hvilken han dock ville blifva förstådd, – förstådd och älskad.”. Lidforss hävdar nu
att Ekelund i dikten ”Dröm på vägen” har givit denna känsla lika melodiskt, ”men
renare och därför mera gripande”.
Läsaren frågar sig kanske vad Lidforss tänkte sig att hans arbetarpublik skulle få
ut av Ekelund. Det vanliga svaret till den tvivlande är att Lidforss aldrig underskattade sin publik. Han ansåg att det bland arbetarna fanns individer som hade
goda möjligheter att förstå intellektuella resonemang osv. Inom borgerligheten
tog man kulturen mer eller mindre för given sedan barnsben, och man ansåg sig
därför veta vad kultur var och inte var, med följd att den genomsnittlige ﬁlistern
oftast inte orkade anstränga sig inför nya utmaningar. Samtidigt kan man svårligen blunda för att Lidforss resonemang kring Ekelund stundom kanske var fullt
begripliga endast för en ganska smal akademisk publik i Lund, med dess speciella
intellektuella klimat. Men det var ju också allt ﬂer akademiker som sökte sig till
arbetarrörelsen – i Lidforss efterföljd.
Allt behöver man heller inte förstå i recensionerna, eftersom entusiasmen i dem
är så smittande. Men Lidforss tycks verkligen ha haft ambitionen att göra Ekelund
intressant också för de läsare som helst önskade realism och begriplighet. I debutsamlingen framhöll och citerade han den folklivsskildrande dikten ”Skördefest”.
”Man formligen hör genom stroferna trampet och klappret af de dansandes steg”,
skrev han då. Ett annat slående exempel är den läsning av dikten ”Psyke i gränden”
som Lidforss inbjuder till här i recensionen av Melodier i skymning. Lidforss låtsas
inte om att dikten kan läsas symboliskt, såsom antyds av första ledet i rubriken,
alltså ”Psyke…”. Han omtalar den i stället som ”sagan om ett vid vägkanten förtrampat mänskoöde” och anknyter därmed till rubrikens andra led: ”…i gränden”, som signalerar materiell fattigdom och därmed sammanhängande andlig
nöd. Den socialt engagerade Lidforss har gripits av verklighetsbakgrunden till
denna dikt, att även intelligenta och sensibla människor på grund av fattigdom
tvingas leva ett liv i fulhet och tristess, och naturligt nog har han unnat sina arbetarläsare samma upplevelse, även om han på sätt och vis inspirerar till en reducerande läsning. Lidforss har själv besökt dessa miljöer och beskriver dem också i
sina resebrev.254 För en engagerad läsare kan sådana skildringar fungera nästan
som agitationslitteratur. Lidforss citerar hela dikten:
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Åter kommer du, morgon, utan svalka!
Som en ångest utan tårar hänger
doft ditt hvita skälfvande töcken öfver
brännhet allé och gatornas stenar.
Som af vådeld svedda sitta löven
krympta och svarta i det heta dammet,
luften darrar och träden stumt i vädjan
sträcka mot himlen skrumpna grenar.
*
I ett fönster i gränden står hon lutad,
handen tryckt mot värkande tinning, nyss ur
rolös slummers drömmar vaknad –
står och stirrar tomt mot dag som väntar,
grå och öde i en blick af
dödstrött leda och tårlös saknad.
I dina ögon, innerst inne, lik en
ensam blomma mellan svarta stammar
i en skog, som elden härjat,
ännu en fattig rest af en vacker längtan
undan sköﬂingen, undan lifvets stora,
skonlöst härjande brand sig bärgat.
Stum, orörlig som du står där, syns du
mig förmer och högre än de andra,
får ditt anlet en förklaring,
i en smärteglorias bleka strålar
högt omﬂuten står du för mig som en
Själens egen uppenbaring.
Dina blickars jagade ångest, dina
ögons stumma rop och maktlösa vädjan
svider mig i bröstet, svider
som en gråt, som fåfängt söker bända
sig förlösande fram och all sin vånda
ut i ﬂämtande jämmer kvider. (Lk s. 70f )

Lidforss har svårt att ﬁnna ord att förmedla sin läsupplevelse: ”Inför sådana dikter
falla estetikens formler sönder till stoft”, skriver han, ”och äfven de varmaste ord af
beundran bli profanerande som en svärm af ﬂugor kring en skinande marmorstod.” Kritikern avstår från att kommentera, men därmed lämnar han också läsarna fria att uppfatta Ekelund som en sorts social diktare.
Trots att Ekelunds diktsamling är så bra tycks Lidforss vara tämligen övertygad
om att den inte kommer att uppskattas efter förtjänst, åtminstone inte ännu. Han
har sina förutfattade meningar om dessa saker. Åter jämför han med Ola Hansson:
Hvad emottagande denna diktbok kommer att röna i Sverge, är ej godt att säga. Visserligen ha förhållandena ändrats sedan Ola Hansson gaf ut sin Sensitiva amorosa,
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men än i dag måste nog en skald af Wilhelm Ekelunds aristokratiska läggning först
passera grafven eller dårhuset för att vinna någon allmännare sympati. I Sverge tycks
den hälsosamma motion, som ligger i att någon gång böja knä för det geniala, i det
närmaste ha utträngts af den Lingska gymnastiken. (Lk, s. 71)

Lidforss avslutar recensionen med det redan citerade stycke där Melodier i skymning hos honom sägs ha väckt ”visionen av en sommarnatt i södern, då det lider
mot dagningen”.
Vad skrev då den av Lidforss nästan ständigt kritiserade Oscar Levertin om Melodier i skymning? Han ger den beröm i Svenska Dagbladet (1902-11-23) och ﬁnner
till sin belåtenhet att kritikern i detta fall har en mission att fylla: ”Utan en ﬁngervisning skulle möjligen detta lilla häfte kunna drunkna i den stora litteraturﬂoden”.255 Och även för en lyrikintresserad som bläddrar i bokhandeln vore det alltför lätt att förbise diktarens ”lågmälda, men själfulla poetiska individualitet”. Levertin ﬁnner en positiv personlig utveckling hos Ekelund, men han underskattar
skalden när han inte vill se denne som en förnyare av poesin:
Det ﬁnns i Vilhelm Ekelunds verser icke något af den iögonfallande nyhet i rimlek,
strofbildning eller rytmik, med hvilken ﬂera af de sista svenska poeterna förbluﬀat
och tjusat. Ekelund är ingen formell upptäckare och allra minst en den yttre stilens
virtuos. Hans teknik rör sig med vanda former och har egentligen icke någon ansats
i fråga om det språkliga materialet, som icke t.ex. redan ﬁnns hos Ola Hansson.256

Här har vi ﬂera exempel på drag som Per Rydén har noterat hos kritikern Levertin.
Det ﬁnns exempelvis en tendens att inte uppfatta de nya diktarna som egentliga
nyskapare, och även om vissa av dem här sägs förbluﬀa, så är det ju inom gamla
beprövade färdigheter. När det gäller Ola Hansson är det 1880-talets texter Levertin uppskattar, och jämförelsen mellan Ekelund och Hansson sammanfaller därför med tendensen att en ny poet ofta ställs i relation till äldre diktare. Levertin rör
sig i sådana fall med en etablerad kanon av för tiden någorlunda moderna poeter.
Hit hör Rydberg och Snoilsky, lika väl som nittitalets egna nydanare. Men Levertin skulle, enligt Rydén, ”knappast kunna tänka sig att de moderna skulle bringa
något som skulle föra dem till en annan nivå än den klassikerna nått”.257 För Levertin är alltså höjdpunkten nådd i och med sekelslutets landvinningar. I vårt fall
får Ola Hansson vara måttstock – vilket inte kan ha förargat vare sig Vilhelm Ekelund eller Bengt Lidforss, i och för sig.
För Levertin var formen viktig. Han var exempelvis en stor beundrare av Snoilskys sonetter, vilka han fann föredömliga.258 När han i citatet ovan talar om ”den
iögonfallande nyhet i rimlek, strofbildning eller rytmik, med hvilken ﬂera av de
sista svenska poeterna förbluﬀat och tjusat” kan han ju tyckas sätta de nya över de
gamla, men det typiska är att han ser det nya som en utveckling inom den etable255
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rade traditionen. Ekelunds formexperiment uppfattas snarast som misslyckade
försök i gamla banor. Kritikern ser alltså bara gamla former hos Ekelund och ﬁnner då inte någon ”iögonfallande nyhet” i tillämpningen av dessa. Att Levertin
faktiskt tycks se K. G. Ossian-Nilsson som en möjlig förnyare av den svenska poesin beror visserligen delvis på dennes häpnadsväckande handlag med rim och
meter, men det egentligt nya som Levertin ﬁnner hos skalden är ämnesvalet, att
han tycks skildra det moderna livet. Rydén skriver i översikten 1987 att Levertin
genom sin förtidiga död blev ”förskonad från att behöva ta ställning till de allt
större utmaningarna” mot den litterära traditionen.259 Ekelund var emellertid ett
tidigt exempel på en poet som Levertin utifrån sina traditionsbaserade värderingar
ﬁck svårt att hantera, och i En kritikers värderingar ﬁnner Rydén att man redan i
den här diskuterade recensionen kan se ”tecken på ett tilltagande främlingsskap
inför Ekelunds formgivning”.260
Levertin uppfattar Ekelund som naturlyriker. Som diktprov väljer han det blivande antologistycket ”Kastanjeträden trötta luta”. Sonetterna får beröm, men
som Rydén noterar jämförs de inte med Snoilskys utan med Verlaines, vilket ur
formsynpunkt är en grad lägre.261 Kritikern citerar ur ”Vårfrudag” och ﬁnner
överväldigad att ”en sorts storögd berusning och förtjusning förlänar denna poesi
ett mystiskt jubel, som gör uppgåendet i naturen till ett stilla, högtidligt sakrament”.262 Därefter citeras dikten ”Trädet”, som ett sista smakprov.
Överraskande nog efter allt detta beröm blir recensionens avslutning tämligen
negativ. Det myckna natursvärmeriet har en avigsida, ﬁnner kritikern, nämligen
”en oneklig enformighet”, vilken förstärks av att Ekelund ”hvarken har koloristens färg eller tecknarens energi”. Levertin generaliserar över ”slättbon”, vars ”bristande känsla för gränslinje och kontur låter honom ej sällan gå vill i ett musikaliskt ordtöcken”: ”Då skrifver han långa och ledsamma historier på vers om väder
och vind, som en oklar och anspråksfull panteism icke gör roligare.” Denna kritik
drabbar främst diktcykeln ”Visioner och harmonier”, vilken innehöll den poesi
som Lidforss kanske satte allra högst i samlingen, och här har vi då ett tydligt tecken på att Levertin och Lidforss uppskattade helt olika inslag i Ekelunds poesi. Där
Lidforss talar sig varm för Ekelunds metafysiska poesi ﬁnner Levertin enbart en
tråkig, oklar och anspråksfull panteism. Den experimenterande fria versen uppfattar Levertin som formlös, vilket inte är samma sak. Kritikern hoppas avslutningsvis att skalden ”öfvervinner äfven detta omanliga och formlösa i sitt väsen
utan att skada sin ﬁnkänsliga poetorganisation”. Ordet ”omanliga” i samband
med Ekelunds poesi bör ha irriterat Lidforss avsevärt. Också hos honom var
”omanlig” ett skällsord. Man bör observera att Levertin liksom Lidforss använder
ordet i dess äldre betydelse av ”ungdomligt omogen” eller ”icke färdigutvecklad”.263 Enligt Levertin har ynglingen Ekelund ännu inte blivit man. Diktaren har
inte mognat färdigt. Än tydligare framgår detta av Levertins sista recension av
Ekelund, den över Hafvets stjärna i mars 1906: ”man börjar tröttna inför en poetisk ynglingaålder, som har så svårt att nå mandomens fasthet och mognad”.264
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Ekelund skickade ett kort tackbrev till Oscar Levertin efter recensionen av Melodier i skymning. Man kan kanske undra hur pass ärligt menade de nästan dubbeltydiga formuleringarna kan vara,265 men man inser i alla fall vilken viktig maktposition Levertin ansågs ha, då man läser det gratulationsbrev som den vid sådana
tillfällen starkt verklighetssinnade Lidforss i sin tur skrev till Ekelund. Recensionen ”var verkligen nobel”, sägs det, ”och nyttig sedan! Nu kan du vara säker på en
mycket stor håfva af Bonnierfonden”. Lidforss har dock noterat ”glåporden” som
ägnades ”Visioner och harmonier” och tänker sig att de kan hänga samman med
att han själv berömt just denna diktcykel.266

Elegier
Nästa samling av Ekelund är Elegier, vilken recenseras av Lidforss den 9 december
1903. Han fortsätter att framhålla skaldens exklusivitet bland poeternas skara:
”Wilhelm Ekelund hör till det sällsynta slag af poeter, hvilkas diktning med åren
icke blott vinner i omfång och djup, utan äfven undergår en alltjämt stigande
förﬁning och når en allt subtilare intensitet” (Lk s. 109). Här är han inte särskilt
avlägsen det språk som Levertin brukade i sådana sammanhang. Ekelunds diktning har behållit debutsamlingens ”betagande omedelbarhet”, sägs det, ”men
hans dikts genius, som i Vårbris ännu tycktes betrakta världen med undrande
halft skygga barnaögon, har under de gångna åren förvandlats till en hög och allvarlig ljusgestalt, hvars ögon lysa af skönhetsgudens eld”.
Lidforss uttrycker åter svårigheten att ”ge en föreställning om denna poesis väsen”. Kanske måste kritikern själv vara poet för att kunna det. Ett moment som
kommit till är emellertid
den öfverlägsna konst, hvarmed Ekelund i denna samling behandlar den fria versen.
I all äkta poesi är ju formen alltid en väsentlig del af innehållet lika visst som blommans form är en del af hennes innersta väsen, och Ekelund har i dessa Elegier skapat
vers, som i rytmisk skönhet äro enastående i vår litteratur. En sådan dikt är bland
många andra
HÖSTMORGONEN
Gyllne stå morgonens träd, och den milda döden
lyser öfver kronorna.
Tonande lifvets våg, som sjunker,
i ditt ﬂöde själf en droppe,
årad glädjes lust och speglande under,
till att lyftas, famnande ljuset
och förgås och brista, men ej dö…
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höjer sig hjärtats lof
till dig, till dig!
i mitt blod din sommar susar,
tonande ljufva Lif! (Lk, s. 110)

Lidforss drar sedan åter in en favoritpoet för en jämförelse:
Då man från Stefan Georges aristokratiskt formkorrekta diktning vänder åter till
Ekelunds Elegier, är det som om man från en gammal nobel trädgård i romarstil med
häckar, alléer och fontäner plötsligt försattes till någon hafsomﬂuten vildskog, där
luften är sval af källsprång, och där smärta löfträd lyfta sina ljusdallrande kronor som
hymner mot en bländande blå himmel. (Lk, s. 110f )

Man ser här ytterligare exempel på hur Lidforss försöker göra Ekelunds dikt mer
gripbar för sina läsare. Med sitt ganska självsvåldiga bildspråk utvecklar han
främst diktens två första rader, där det ju talas om ”morgonens träd” som står gyllene och vars kronor belyses, inte av solen utan av ”den milda döden”. Ändå får
man en uppfattning om stämningen i dikten och kan därifrån gå vidare.
Viktig i Lidforss omskrivning av ”Höstmorgonen” är den sista satsen: ”som
hymner mot en bländande blå himmel”, vilken leder direkt fram till nästa resonemang. Lidforss kommer återigen in på sina nykantianskt inspirerade tankar om
poesin. Det är svåra tankegångar, men han försöker vara så tydlig som möjligt:
Man har redan vid föregående tillfällen talat om mysticism i den Ekelundska poesin,
och detta icke utan skäl, för så vidt man nämligen med Rembrandt-tysken [Julius
Langbehn] deﬁnierar mysticism som barnasinne, hvilket riktar sig på världsalltet,
och om man med barnasinne menar den friska, själfulla känslighet för intryck, som
man kan ﬁnna hos barn och stora konstnärer. På djupet af Wilhelm Ekelunds lyrik
rinner det en mäktig åder af sådan mysticism, som skänker hans diktning en inre
aldrig sinande lifskraft. Denna metafysiska lyrik[,] som ofta skimrar som en reﬂex af
världsgåtan, speglad i ett poetiskt gemyt, har ingenting gemensamt med vare sig
gammal eller modärn vidskepelse, utan är tvärtom endast möjlig från en hög intellektuell ståndpunkt. Det är ett stort misstag, då man, som det ofta sker, håller före,
att hög förståndsbildning i och för sig verkar förödande på känslolifvet, eller att den
exakta forskningen någonsin kan röja mänsklighetens metafysiska behof ur världen.
Den intellektuella utvecklingen förstör endast den delen af känslolivet, som motsvarar en redan öfvervunnen intellektuell ståndpunkt, men hindrar ingalunda, att ett
nytt rikare och mera förﬁnadt känslolif spirar upp. Det är denna växelverkan mellan
en stark intellektuell kultur och ett oerhördt rikt poetiskt gemyt som ger den Ekelundska lyriken dess höga allvar och dess underbara glans af skapelsemorgon.

Man noterar åter associationen till morgonrodnad och, underförstått, framtid,
när Lidforss i slutraden talar om den Ekelundska lyrikens ”underbara glans av skapelsemorgon”. Resonemanget kommer in på Ekelunds mysticism, vilken ju behandlas utförligt i Eva-Britta Ståhls avhandling Vilhelm Ekelunds estetiska mysticism. Ståhl betonar att Lidforss i det ovan citerade avsnittet ”är angelägen om att
avvisa varje form av religiositet”. Hon ﬁnner att samma ståndpunkt intas av Hans
Larsson i en essä från 1938. Det ﬁnns själsstrider hos Ekelund, men, som Larsson
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påpekar, ”han kom att söka sitt ljus inte i Betlehem utan i Aten”.267 Denna antikbeundran var tämligen utbredd också inom arbetarrörelsen och bland andra radikala.268
Oscar Levertins recension av Elegier är mycket positiv, även om han i ganska
milda ordalag varnar för de svårigheter som vidlåder begagnandet av den fria versen. I sin oﬀentliga framtoning var Lidforss ännu nästan genomgående negativ till
Levertin, men i ett brev till Ekelund erkänner han denna gång att han känner sig
överträﬀad: ”Han har dock sina sidor den mannen, jag blef djupt svartsjuk, när jag
läste den, kände mig distanserad, slagen af brädet! Totalt! Emellertid lycka till,
käre gosse! Tjugotre år och Sveriges främste lyriker!”269 Man noterar att det också
i Lidforss föreställningsvärld är Oscar Levertin som slutgiltigt kan utnämna Ekelund till Sveriges främste lyriker.
Levertin har nu verkligen fångats av Ekelunds lyrik, och vad de bägge kritikerna fortsatt är oense om är snarast var i det litterära fältet Ekelund egentligen hör
hemma. Ett närmande kan dock anas, för Ekelund placeras nu utsagt in i den
symbolistiska traditionen: ”Med några få ord kan Ekelund gifva en landskapsbild
– men alltid en naturbild af den arten, Amiel tänkte på, då han skref den berömda
satsen ’ett landskap är ett själstillstånd’.”270 Men om Lidforss framhåller den gryende morgondagen vid läsningen av Ekelund, talar Levertin i stället om en ”vårafton med sin längtansblå skymningshimmel och sin bäfvande andakt inför ett outsagdt mysterium”.271 Något som synes typiskt är karakteriseringen av Ekelund
som ”den skånska dimslättens son”.272 Som vi sett i fallet Ola Hansson var den typen av formuleringar nästan predestinerade att ge en föreställning om den skånska skolan som en avläggare av det hembygdsälskande nittitalet, och det var en
reducerande läsning som Lidforss inte kunde tåla. Därav det annars dunkla talet i
december 1905 om att det verkar ”ha blifvit god ton att göra honnör för den nyaste
Skånediktningen, äfven om förståelsen är lika klen som förr” (Lk s. 155). Samtidigt
får man konstatera att den mångfasetterade bild som Lidforss själv hade av Vilhelm Ekelunds diktning inte heller hade lätt att slå igenom hos en bredare publik.
Som vi redan sett är detta ännu tydligare i fallet Ola Hansson, där det är tämligen
uppenbart att arbetarrörelsens bild endast delvis överensstämmer med den som
Lidforss egentligen hade velat förmedla.

In Candidum
Det kom så småningom till brytning mellan Bengt Lidforss och Vilhelm Ekelund.
Exakt när det skedde och vad som hände är inte helt klarlagt, men det tycks åtminstone klart att Ekelund vid ett tillfälle gav Lidforss ett rejält kok stryk. Även
tidigare hade han tagit sig upprörande friheter gentemot den tolv år äldre uppvaktande vännen. Nils Beyer tänker sig att det sista uppträdet inträﬀade på valborgsmässoafton 1904. Lidforss ska vid tillfället ha blivit illa tilltygad, och detta kunde
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vara den annars dunkla anledningen till att han tvingades inställa sitt planerade
Första majtal i Kristianstad dagen efter, menar Beyer. Werin utgår också från att
uppträdet verkligen ägt rum, för det ﬁnns ”samstämmande uppgifter av personer
som kände dem båda och som befann sig i Lund då det hände”, men han är osäker
vad gäller tidpunkten. Beyers datering förutsätter att Lidforss varit ädelmodig nog
att efter brytningen ge Ekelund en sista uppskattande recension. Artikeln om In
Candidum kom nämligen så sent som den 1 mars 1905. Werin, som skrev sin bok
före Beyer, menar i stället att recensionen tyder på ”att vänskapen ännu bestod”
vid denna tid.273
Beyers argumentering förefaller övertygande. Werins argument om den sista
recensionen kan visserligen verka bestickande, men kanske har Beyer rätt när han
talar om recensionen som ”ett vackert bevis på hans förmåga att skilja sak och person”.274 Den avgörande bekräftelsen på att det uppstått en spricka mellan poet och
kritiker är emellertid Lidforss bruk av tilltalsordet ”hr Ekelund”, visserligen endast på ett ställe förekommande (Lk s. 152). Titeln markerar personlig distans. Lidforss hade inte skrivit ”herr Ekelund” sedan skaldens debut i kalendern I skilda
färger, då de ännu inte träﬀats. I denna sin sista recension av Ekelund förefaller
Lidforss även i övrigt betydligt mindre personligt engagerad. Han går inte in i någon enskild dikt utan uttalar sig mer principiellt. Artikeln är ovanligt kort – mindre än en spalt. Lidforss beundran för den poetiska produktionen är visserligen
orubbad, och han talar till och med om poetens veka hjärta, men viljan eller kraften att verkligen förmedla den poetiska upplevelsen har alltså åtskilligt sinat.
Lidforss ﬁnner att Ekelunds ställning numera är stark: ”den svenska kritiken
har, alldeles oberoende af färg och partisynpunkter, snart sagdt öfver hela linjen
erkänt honom som en af de själfullaste poeter, Sverge frambrakt” (Lk, s. 151). Med
tanke på att Lidforss i andra fall inte tycks värdesätta den övriga kritikens omdöme är det kanske överraskande att han här ser den allmänna uppskattningen av
Ekelund som något positivt, men i bägge fallen bör man se hans yttranden som
retorik i samband med spelet inom fältet. Här blir det tydligt att han tar konkurrenterna mer på allvar än han annars vill låtsas om, men naturligtvis tar han dem
på allvar också i övrigt – varför skulle han annars skälla så mycket på dem? Man
lägger också märke till att han efter sin vana beskriver tidningarna efter deras politiska färg och att han genom att poängtera det samfällda erkännandet faktiskt antyder att han ser något märkligt i detta – för Lidforss är ju Ekelund en radikal
poet. Problemet är i stället att ”den stora allmänheten” står tämligen likgiltig, och
utifrån den synpunkten ﬁnner Lidforss det ”tämligen meningslöst att ingå på någon utförligare presentation af Ekelunds senaste bok” (s. 151f ). Det ﬁnns ett litet
fåtal som förstår Ekelund och dessa ska ”äfven här med hänförelse återﬁnna Elegiernas skald, endast ännu mera förﬁnad och förandligad än förr”. Men den stora
majoriteten står ”oförstående som en åsna”, vilket är att beklaga i publikens och
förläggarens intresse. Efter denna suck kommer en principdeklaration som bör
citeras i sin helhet. Här handlar det om den ensamme avantgardepoeten, föregångaren som inte skriver sina verk för en oförstående samtid utan för kommande
generationer:
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men vid närmare eftersinnande ﬁnner man saken fullt begriplig. Ty denne poet,
hvars hjärta synes lika vekt som gryningens skäraste rosendagrar, och hvars ord falla
lätt som blomblad, är säkerligen en af de trotsigaste konstnärsnaturer som för närvarande fresta tillvaron på vår planet. Att göra en eftergift, låt vara än så ringa, åt publikens smak, vore för hr Ekelund lika omöjligt, som för oss andre att lefva utan syrgas:
han skulle kväfvas i en atmosfär, där hans genius ej kunde få andas fritt. Ekelund hör,
liksom Hölderlin och Platen före honom, till den typ af diktare, som gå genom lifvet
oförstådda af den stora hopen, hånade af ﬁlisterkritiken och sedda öfver axeln af de
poetiska aﬀärsgenierna. Men medan de senares berömmelse i regeln endast har att
glädja sig åt en kort och bullrande allestädesnärvaro i rummet, lysa de andres namn
som klara stjärnor genom årtusenden; om deras diktning gäller det stolta romarordet: gloria melliti versus duravit in aevum, den äkta poesiens ära skall vara i alla tider.
(Lk s. 152)

Erfarenheten visar att det inte lönar sig att i Ekelunds fall försöka påverka ”den
bokköpande delen af svenska öfverklassen”, men ”i folkets djup slumra underbara
krafter”, och för att ge Arbetets läsare en uppfattning om Ekelunds poesi trycker
Lidforss ”på måfå” av en dikt ur den senaste samlingen. Recensionens avslutande
reﬂektion blir: ”Det lönar sig, som sagdt, ej att docera öfver en sådan dikt: man
förstår och glädes, – eller man förstår icke, och blir säkerligen ej ledsen för det.”
Oscar Levertins recension av In Candidum – av en slump publicerad samma
dag som Lidforss recension – är intressant av det skälet, att den var den första efter
publiceringen av Lidforss bok Fragment och miniatyrer, där ju dennes recensioner
av Ekelund, och därmed också en del av angreppen på Levertin, fanns med. Han
kan inte längre låtsas okunnig om Lidforss kritik, och kanske har han också omedvetet påverkats negativt av den. Hans uppskattning av Ekelund är i tydligt avtagande. Med orden ”den vackra utvecklingslinjen brytes” ställer han den senare
Ekelund mot den tidigare.275 Som redan nämnts har Levertin inte förstått sig på
de framåtpekande inslagen i Ekelunds poesi. Förutom Rydén har också Anders
Cullhed nyligen varit inne på samma sak, i den annars erkännande essän om ”rikslikaren Levertin”, och detta just i samband med Levertins recension av In Candidum. Den missförstådde Ekelund förebådade ju vad som skulle komma, och dennes samlingar blev därmed Levertins ”första konfrontationer med den lyriska
modernismen”.276 Resultatet var delvis dystert, men Levertin ”gjorde sin sorti från
den litterära scenen just när de unga syntaxrevoltörerna och bildstormarna höll på
att förbereda sin entré. Jag är inte säker på att han skulle ha förstått dem”, skriver
Cullhed.277
Som exempel på Levertins oförstående läsning kan man ta dikten ”Bleka sommarskymning”, en mycket avskalad dikt som kan påminna om dikter av den ﬁnlandssvenske modernisten Elmer Diktonius, som ju var påverkad av Ekelund.
Här såg Levertin emellertid endast ”embryot till en dikt”.278 Stämningarna i diktarens själ måste i dikten växa fram ”till annan klarhet både i fråga om tanke och
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utformning”, hävdar han. Han talar om formlöshet och uppfattar inte ens att dikten faktiskt är uppdelad i tre små oregelbundna strofer. Han citerar i stället alla
raderna i en följd, vilket naturligtvis påverkar läsningen negativt. Nu talar Levertin också om inﬂytandet från tysk diktning, vilket ”alltid framträdt synnerligen
starkt i Ekelunds lyrik. I ’In Candidum’ är det enstaka gånger så öfvermäktigt, att
man tycker sig läsa en öfversättning från tysk poesi.”279 Sådana formuleringar är
tydliga markeringar av främlingsskap, eftersom Levertin ju inte skattar det tyska
särskilt högt. Emellertid inser Levertin att hans kritik kommer att upptas negativt.
Att han tänker på Lidforss är tydligt:
Jag har gjort en rad anmärkningar mot Vilhelm Ekelunds ”In Candidum” och gjort
det rent ut, ehuru jag mer än väl vet, att det af en viss provinsiell kritik, som lyfter till
skyarna allt, den unge skalden utgifver, kommer att betraktas som ett högmålsbrott.
Men det synes mig, som man gjorde den så begåfvade unge diktaren en större tjänst
med att varsko honom, när han är på väg att förirra sig i en godtycklig subjektivism,
än genom att blott bränna rökverk till hans ära.280

Här händer något egendomligt. Levertin, som väl var den förste att betrakta Ekelund som en lovande provinspoet i nittitalistisk anda, benämner Lidforss kritik provinsiell, trots att denne tvärt om förfäktat en syn på Ekelund, vilken, trots oklarheter, främst går ut på att denne står i frontlinjen för den moderna svenska poesin.
Att de två kritikerna hela tiden har talat förbi varandra står klart. Levertin har
exempelvis sett det som en hedersbevisning att nämna Ekelund som en framstående skildrare av Skåne, och man kunde tycka att Lidforss, som ju ständigt framhåller den skånska skolan, borde ha varit nöjd. Men det som är centralt för Lidforss i
den skånska skolans utveckling är inte hembygdsskildringen i sig, och i själva verket har Ekelund i stort sett lämnat denna bakom sig, utan det som Lidforss i grunden menar, men kanske aldrig uttrycker tillräckligt klart, är att den skånska skolan
vore att betrakta som ett modernt litterärt projekt, ett sorts avantgarde. Med sitt
återkommande tal om det ”skånska” som motsatt det ”uppsvenska” har han samtidigt kanske själv varit den främste att knäsätta denna missuppfattning.
På sitt sätt var Lidforss snäv i sin läsning av Ekelund. För nog fanns det väl fog
också för den nittitalistiska läsningen, och nog borde väl olika tolkningar kunna
samsas sida vid sida? Och genom att ständigt ifrågasätta andras läsning av Ekelund hindrade Lidforss på sätt och vis den bredare borgerliga publiken från att läsa
honom. Att ständigt förknippas med den hårdföre socialisten Lidforss var väl heller knappast den bästa reklamen i sådana sammanhang. Att Lidforss envetna
kamp kan göras begriplig genom att den sätts in i det litterära fältets perspektiv är
en sak, men samtidigt kan man spekulera över vad som hänt om Lidforss och Ekelund inte hade varit så envetna i sina avskiljande insatser inom fältet. Ekelund vägrade exempelvis att deltaga i Arthur Möllers antologi Unga poeter (1906) där hans
diktning dock hade kunnat nå ut.281 Han valde hellre bort en möjlig publik än
han lät den läsa honom fel. Nej, något poetiskt aﬀärsgeni var han sannerligen inte.
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I efterhand kan man småle åt Levertin, som inte förstod det nya utan gav råd som
skulle föra Ekelund tillbaka till det gamla och beprövade. Men kanske hade han
ändå en poäng, när han avslutade med följande fundering:
Särskildt af dem man håller af måste man fordra det bästa, och allra mest gäller detta
en ung diktare, som ännu alls icke eröfrat en tillräckligt vid och omfattande läsekrets.
Och Vilhelm Ekelund har alltför mycket att komma med, för att man skulle vilja, att
han blott blef ett litet vittert kotteris berömde diktare.282

Sammanfattande resonemang
Lidforss hade bestämda åsikter om det mesta och dessutom en hel del fördomar –
exempelvis mot judar och slaver men inte minst mot utomeuropéer. Han var alltså
utan tvekan rasist. Det fanns möjlighet att stödja sig på modern vetenskap också
inom dessa områden, men en del av hans åberopade auktoriteter framstår i senare
tiders ögon som minst sagt tvivelaktiga.
Lidforss var inte ovillig att lämna en förlegad ståndpunkt för en som var bättre
underbyggd, men han tycks i allmänhet ha ansett att det i varje stund endast fanns
ett riktigt sätt att se på ett visst problem eller en viss företeelse. Denna fasthet gjorde honom eﬀektiv och fruktad i polemiken. Men hans polemiska stil var samtidigt
sådan att sakargumenten ofta skymdes undan av personangrepp och osakligheter.
Inom litteraturkritiken hände detta främst i samband med Levertin, där omedvetna och tydligen personligt betingade associationer ofta förvrängde resonemangen.
Han slog ner på detaljer och kunde tyckas angripa konkurrenten Levertin främst
som jude och snobb vilket omöjliggjorde en saklig debatt inom fältet. Han hade
ett horn i sidan till det ”uppsvenska” i största allmänhet och hävdade i retoriken
det ”skånska” – därav missuppfattningen att han skulle vara provinsiell.
Kretsen kring Lidforss kan ses som en nyskapande litterär skola, om än tämligen löst sammanfogad, som på olika sätt försöker hävda sig inom det nationella
litterära fältet. Man blickar ut mot kontinentens nya rörelser för inspiration, och
detta i motsats till det litterära nittitalet, som med åren allt mer kommit att vända
sig inåt mot det historiskt svenska. För Lidforss framstår Levertin som nittitalets
förespråkare framför andra. Han erkänner motvilligt konkurrentens förtjänster
men föredrar att diskutera bristerna. Behovet att skapa sig en egen position gör
honom ensidig. Han ser inte – eller låtsas inte se – att Levertin, till skillnad mot
Heidenstam, trots allt uppskattar mycket av det nya. Lidforss ser bara den samhällströtthet och inåtvändhet som präglar nittitalet efter sekelskiftet. Han lever i
nuet och märker kanske inte att det som den litterära ungdomen främst beundrar
hos Levertin och nittitalet är det ungdomligt oppositionella och sensualistiska
som främst återfanns i det tidiga nittitalets alster. Den ensidiga synen på Levertin
omöjliggör länge insikten att den skånska skolan har själsfränder också i Uppsverige.283
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Enligt Lidforss är Levertins smak starkt begränsad. Framför allt värdesätts inte
de största svenska diktarna efter förtjänst – Strindberg, Fröding, Hansson, och nu
också Ekelund. En sådan kritiker kan inte tillåtas dominera, anser han. I ett efterhandsperspektiv visar det sig att den skånska skolan pekade fram mot det modernistiska genombrottet, medan det blev nittitalets lott att hålla stånd mot det nya.
Dessa tendenser blev betydligt tydligare efter 1906, då Fredrik Böök tog över efter
Levertin. Nittitalet odlade det historisk svenska eller det provinsiellt säregna nästan som mål i sig – Heidenstams karoliner, Frödings och Lagerlöfs värmlandsskildringar, Karlfeldts dalmålningar – medan den skånska skolan med dess rötter i
symbolism och psykologi visserligen ofta utgick från landskapets säregenhet men
nästan alltid gjorde detta i syfte att nå fram till något annat och mer universellt
mänskligt. Lidforss, som ofta tänkte i raskategorier, ville göra troligt att diﬀerenserna i smak berodde på att skåningar och uppsvenskar hade olika kynne, men
han förmådde aldrig klargöra varför den skånska skolan i så fall inte på allvar kunde slå igenom ens i Skåne.
Avantgardet är tunt per deﬁnition, och att den skånska skolan hade svårt att slå
igenom hos den bildade borgerligheten bör snarast ha berott på att den i grunden
var antiborgerlig och syftade till en ny konst, en ny tid och en ny människa. Nittitalisterna däremot drömde om tider som varit, och konstnärligt sett var de mera
fullbordare än nyskapare. En poetisk virtuos som Karlfeldt hade många beundrare, och han utvecklades konstnärligt ännu på 1920-talet, men han ﬁck inga efterföljare, eftersom det tycktes omöjligt att komma längre den vägen.284 Samtidigt
odlade man myten om nittitalets inbrytning som inledning till en ny guldålder
för svensk litteratur. Nittitalets positioner växte sig allt starkare, men detta skedde
på gamla meriter eller åtminstone på väl beprövade manér. I oﬃciella sammanhang manifesterades den ökade dominansen genom det successiva övertagandet
av Svenska Akademien. Publiken hade man med sig. Nittitalet blev klassiskt,
medan modernismen ﬁck kämpa i skymundan ända fram till 1940-talet.
Bland modernisternas föregångare ﬁnner man Ola Hansson och Vilhelm Ekelund, och anmärkningsvärt är då att Lidforss faktiskt lyckades få arbetarrörelsen
att intressera sig för dessa pionjärer redan under åren efter sekelskiftet. Det var i
kraft av sin allt starkare position inom det publicistiska fältet som han lyckades
med detta. När det borgerliga kulturetablissemanget svek kunde diktarna få en
fristad inom arbetarrörelsen. Här hade en alternativ kultursyn börjat växa fram.
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holm. Han tycks för övrigt ha roat sina nya vänner med att berätta hårresande historier om
Bengt Lidforss (se Bengt Tomson 1961, s. 226). Att Sven Lidman ﬁck lysande recensioner av
Levertin var ingen merit i Lidforss ögon, och det är kanske först efter Levertins död 1906 som
Lidforss börjar få upp ögonen för det unglitterära Uppsverige. Detta hänger i sin tur ihop
med att Fredrik Böök är betydligt snålare mot de unga än vad Levertin hade varit. Blockeringen släpper därmed. Se avdelning sex, nedan.
Sven Delblanc skriver ﬁnt om detta i Den Svenska Litteraturen IV. Den storsvenska generationen 1890–1920, s. 93.
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4. Litteraturkritiker och socialdemokrat

Bengt Lidforss värderade konsten mycket högt. Han var skönhetsdyrkare men
predikade inte konsten för dess egen skull. Tvärt om såg han den som en samhällsföreteelse och en viktig faktor i människors liv. Han drömde om ett samhälle där
alla som önskade hade tid och bildning nog att njuta av äkta konst. I denna avdelning presenteras inte bara litteraturkritiska artiklar utan dessutom några kulturprojekt där Lidforss var en pådrivande kraft. Redan i samband med att Folkets hus
invigdes i Lund hösten 1903 ﬁck han tillfälle att utveckla sin syn på sambandet
mellan kulturarbetet och arbetarrörelsens övriga kamp, och året därefter startades
Arbetets söndagsbilaga Framtiden. Litterära bidrag är viktiga också i Arbetets månadsbilaga Lantarbetare-Bladet (1908–13). Efter presentation av dessa satsningar
redovisas ett antal recensioner där det i högsta grad är socialdemokraten Lidforss
som har fört pennan. Här bedöms konsten ofta efter innehåll och graden av nytta
för framstegsarbetet. Därefter diskuteras uppsatsen ”Socialismen och konsten”,
och slutligen behandlas ytterligare ett kulturprojekt knutet till Lidforss och Arbetet, nämligen bokförlaget Framtiden.

1. Folkets hus – en härd för modern kultur
Talet vid invigningen av Folkets hus i Lund den 12 september 1903 är ett centralt
dokument för förståelsen av Lidforss helhjärtade engagemang för arbetarrörelsen
och för socialismen. Det riktar sig till arbetarledare på olika nivåer och med olika
bildningsbakgrund men också till vanliga klassmedvetna arbetare. Det var arbetarna som skulle utgöra huvudtrupperna när den sociala omvälvningen väl skulle
genomdrivas. Förhoppningsvis skulle det ske fredligt genom lagstiftning i riksdagen, men det var svårt att förutsäga vad som skulle ske om borgerligheten satte sig
i motvärn. Om inte landet var förberett när det slutligen gällde, skulle allt kunna
förloras.1
I talet frammanar Lidforss inledningsvis bilden av den arbetarhär, som nu ska
göra ”sitt intåg i denna präktiga borg”. Denna kväll ﬁrar man en seger, hävdar han,
och ”den visar oss än en gång hvad enighet kan uträtta och hvad arbetarklassen
förmår, när den som en man träder i breschen för en sak”. Men, tillägger han, man
förstår då också ”hvad vi komme att förlora den dag split och oenighet på allvar
började anfräta vårt parti”. Vad betyder det nu att Lund fått ett folkets hus? Jo, ”att
Lunds organiserade arbetare skapat sig ett hem för modärn kultur”. Lidforss kul1

Denna revolutionärt reformistiska strategi har rekonstruerats med hjälp av Folkets hus-talet i
kombination med Lidforss tal på Första maj 1905.
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turbegrepp är framsynt och vittomfamnande: ”Med kultur menar jag då icke ett
dödt bokstavsväsen, icke inproppandet af osammanhängande kunskaper, eller ett
teaterbesök då och då; utan med kultur menar jag uppammandet af alla personlighetens bästa krafter, uppodlandet af de fruktbaraste utvecklingsmöjligheter, som
människan eger.” Emellertid är det under nuvarande samhällsförhållanden ett fåtal förunnat ”att fritt och fullt utveckla sina anlag och växa upp till harmoniska
kulturmänniskor”. För detta krävs ett nytt samhälle:
det stora ﬂertalet står utanför och hindras af fattigdom, af brist på pengar och tid att
komma i åtnjutande af den högre kulturens håfvor. Här kräfves en omläggning af
samhället på det sätt som socialismen anger. Ty om det också är sant[,] att materiellt
välstånd ingalunda är lifvets högsta goda, så är det lika visst, att det här i världen ej
ﬁnns någon makt som så kan i grunden ödelägga de bästa utvecklingsmöjligheter, så
vingklippa andens växt som fattigdom och nöd.

Arbetarrörelsens socialistiska program är förmodligen inte ”kulturutvecklingens
sista ord”, menar Lidforss, ”men vi äro förvissade om, att mänskligheten i hvarje
fall måste genomgå ett socialistiskt utvecklingsstadium eller också drabbas af ett
universellt förfall”.
För Lidforss är en ”modärn kultur” varken kristen eller hednisk. Den kristna
ﬁnner han ”direkt kulturﬁentlig”, eftersom den ”förlägger lifvets tyngdpunkt till
andra sidan grafven” och ”degraderar jordelifvet till en skentillvaro och stämplar
jordisk lycka som en banal om icke rent af förkastlig sak”. Den hedniska kulturen
ligger arbetarrörelsen närmare, men den har ”både i norden och i södern seglat
med ett lik i lasten: slafveriet”. Lidforss gör nu en retorisk generalisering och hävdar att slaveriet fortfarande ﬂorerar, ”om ock under ett annat namn, hvarhälst en
fabriksskorsten reser sig mot himlen”. Sådana hedniska element måste ”ränsas
bort ur vår kultur” menar han, ”det är på hög tid, att klassmotsatsernas samhälle
får vika för jämlikhetens”.
Här följer ett principiellt viktigt förtydligande. Lidforss menar att talet om
jämlikhet ofta missförstås, och ibland med avsikt. Arbetarrörelsen påstår inte alls
att alla människor är lika, utan vad den vill är i stället ”att alla individer i ett samhälle skola ha samma yttre utvecklingsmöjligheter, när lifsloppet börjas, vi fordra,
för att gagna en känd Lundaﬁlosofs uttryck, att det skall vara jämt spel”. Avsikten
är alltså inte att alla människor ska stöpas om och bli lika, som den borgerliga propagandan påstår, utan socialdemokraternas mål är att alla ska ha samma möjligheter och samma värde oavsett förmåga och intresseinriktning.
När Lidforss fortsätter sitt tal gör han ett retoriskt medgivande: ”Den modärna
kultur, som vi socialdemokrater eftersträfva, innebär ej på alla punkter en motsättning mot kristen och hednisk kultur.” Det är främst den kristna moralläran
han här tänker på, ”en del af dess element ha så gått upp i det modärna kulturmedvetandet, att vi ej längre minnas det kristna ursprunget”. Från den antika kulturen
har vi på motsvarande sätt bevarat ideal som bildning, tapperhet och styrka, vilka
kristendomen enligt Lidforss står helt främmande för. Resten av talet utvecklar de
dygder som Platon enligt Lidforss satte högst, nämligen ”vishet, tapperhet och
själfbehärskning”. I Lidforss ögon har dessa dygder också modern tillämpning
och särskilt har de väldigt mycket med arbetarrörelsen att göra.
Med vishet menar han bildning, ”uppodlandet af själens alla förmögenheter,
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väckandet och tillfredsställandet af kunskapsbegäret, af skönhetskänslan, af sanningskärleken”. Bland livets fröjder är ingen större än de intellektuella fröjderna,
hävdar Lidforss: ”den känsla af ljus glädje, som åtföljer uppfattandet af en genial
tanke kan aldrig grumlas; den intellektuella glädjens genius överger aldrig den,
som en gång mött honom i lifvet. Låt oss hoppas, att denna genius må trifvas väl i
vår borg!” Tapperheten, fortsätter Lidforss,
är en dygd, som man på vissa håll stämplar som barbarisk eller åtminstone en smula
undermålig; men för den som lefver på krigsfot är tapperheten en god sak, och ännu
har arbetarklassen många hårda duster att bestå. Hvad skalden säger om den tappra
ﬁnska hären, att den
frös och svalt
och segrade tillika[,]
det gäller än i dag om arbetets stridsmän, som gemenligen vinna sina segrar genom
svält och umbäranden af allehanda slag. Men den sega, målmedvetna tapperhet[,]
som den för sina rättigheter kämpande arbetaren får prestera, är ofta mer värd än
slagfältets febrila, rusiga dödsförakt. Låt oss hoppas[, ]att denna vår borg den dag det
gäller må bli ett godt ryggstöd för den tapperheten.

Också självbehärskningen är en dygd för arbetarklassen, men det gäller inte en
självbehärskning i form av
dådlöshet och lojhet, utan en behärskning som hindrar öfverilningar. Den som i vredens stund griper första stenen vid landsvägskanten, och slungar den medan ögat ser
röda ringar och handen skälfver af harm, träﬀar sällan målet. Men den som behärskar sin vrede och väntar med slaget, tills blodets svallning lagt sig och ögat ser kallt
och klart, han träﬀar vanligen, och träﬀar så det känns. Måtte äfven denna självbehärskningens genius trifvas väl i vår borg!

Man märker att hela talet är uppbyggt kring krigiska bilder. Folkets hus ska verka
som stödjepunkt i kampen för det nya samhället. Detta är den socialistiske folkbildarens perspektiv: först medvetandegörande – sedan omvälvning. Inte tvärt
om. Vad arbetarklassen behöver i kampen är bildning, så att var och en kan förverkliga sina slumrande utvecklingsmöjligheter, tapperhet, så att den står enig och
beslutsam den dag det gäller, samt självbehärskning, så att den väntar med slaget
tills det verkligen får eﬀekt.2 Folkets hus liknas vid en borg, men Lidforss betonar
också ”dess framtid som härd för modärn kultur”.
2

Förmodligen helt omedvetet behandlar Beyer Folkets hus-talet på ett sätt som underminerar
Lidforss trovärdighet som arbetarledare. Omdömena om talet är nämligen så snäva att läsaren
kan få för sig att författaren ifrågasätter Lidforss socialistiska övertygelse och kanske till och
med hans politiska intresse över huvud taget. Som ofta i Beyers bok bibringas läsaren uppfattningen att Lidforss kanske snarast talade om sig själv, och slutligen ifrågasätts till och med om
arbetarna egentligen kunde förstå vad han sa. Beyer har just citerat en passus där Lidforss skriver att för Anders Österling är poesin ”ett väsen alltför högt och heligt för att användas i dagsbestyrens tjänst”. Troligtvis för att få en smidig övergång till talet inleder Beyer sedan nästa avsnitt med orden: ”Dagsbestyren – det var politiken, och gång efter annan frågar man sig, vad
den betytt för Bengt Lidforss.” Om själva talet sägs därefter: ”Talet hade inte mycket med socialism att göra – i stället hyllade han de hedniska dygderna vishet, tapperhet och självbehärsk-
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2. En populär tidskrift, läsvärd för alla
Det växte inte fram några livaktiga unglitterära tidskrifter i Sverige under åren efter det förra sekelskiftet, men som Claes-Göran Holmberg konstaterat kom Socialdemokratiska ungdomsförbundets tidskrifter Fram och Stormklockan respektive
ungsocialisternas Brand att i stället fungera ”som plattform för ﬂera generationer
av författare”. I Sverige i början av 1900-talet stämmer därför inte Renato Poggiolis tes ”att det litterära och det politiska avantgardet skildes åt på 1880-talet för att
aldrig mer återförenas”.3 Att litterärt och politiskt avantgarde vid denna tid ännu
följdes åt i Sverige är en utomordentligt viktig iakttagelse, och i det följande diskuteras de socialdemokratiska tidskrifternas roll som stöd just för den alternativa litterära grupp som fylkades kring Bengt Lidforss. Fram och Stormklockan publicerade mestadels nyskrivet material, men Arbetets söndagsbilaga Framtiden tycks
dessutom ha haft ett medvetet perspektiv bakåt och speglar på så sätt något av en
litterär kanon som genom Framtiden och Arbetet skulle komma att genomsyra arbetarrörelsens litterära delfält.

Alternativ till litterära tidskrifter
Ragnar Hoppe, som sedermera blev intendent på Nationalmuseum och räknas
som en av den moderna konstens introduktörer i Sverige, berättar att ”ett litet
kotteri malmöungdomar” några år efter sekelskiftet hade startat ”en liten illustrerad tidskrift” på egen bekostnad, ”35 kronor per individ”.4 De var fem stycken,
bland andra Hoppe själv och en yngre bror till skalden K. G. Ossian-Nilsson.
Namnet Vårbris hämtade man från Vilhelm Ekelunds första diktsamling. I tidskriften recenserade Hoppe Artur Möllers lyrikantologi Unga poeter med stor entusiasm, varvid han mest uppehöll sig vid Anders Österling, som var hans vän och
skolkamrat. Han införde också, skriver han, ”en lyrisk studie över två målningar,
som under ett stockholmsbesök gjort ett djupt intryck på mig: Richard Berghs
Riddaren och jungfrun och Eugène Janssons Demonstrationståg på Ladugårdsgärde”. Så blev det dags att göra den förhatliga militärtjänsten, och på Revingehed
såldes Vårbris till hugade läsare, däribland Gustav Möller, den blivande socialdemokratiske socialministern.5 Ragnar Hoppe och Gustav Möller blev vänner, men
efter endast några veckor blev de hemförlovade, med 14 kronor och 10 öre som
ersättning för den tid de tjänat kronan. Väl hemma i Malmö ﬁrade de den gynn-

3
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ning. Det låg rätt mycket av självkarakteristik i hans utläggning av temat, […].” Efter att endast
ha citerat avsnittet om ”de intellektuella fröjderna” kommenterar Beyer till sist: ”Det kunde
tyckas naturligare att hålla ett sådant tal för studenter än för olärda arbetare, men kanske var
hemligheten i Bengt Lidforss’ popularitet just den att han behandlade arbetarna som studenter” (Beyer 1968, s. 271f ).
Holmberg, Claes-Göran, Upprorets tradition. Den unglitterära tidskriften i Sverige, Stockholm/
Lund 1987, s. 51.
Ragnar Hoppe, ”Kring Frams redaktion. Ett knippe minnen från Malmö åren 1906–1909”, Tiden 1935, s. 537ﬀ.
Möller var medarbetare på Arbetet åren 1905–06, dvs just under den tid då Lidforss var fast anställd där. När Tidens förlag startades 1912 blev Möller chef där. Han var SAP:s partisekreterare
1916–40 och han var socialminister i ﬂera omgångar, den sista under åren 1939–51.
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samma utgången på serveringen i Kungsparken, och bland dem som då var med
fanns också den unge Per Albin Hansson, senare partiordförande efter Hjalmar
Branting och statsråd i ﬂera omgångar, statsminister 1932–46. Hoppe konstaterar:
”Eftersom jag i Vårbris redan visat mina gryende demokratiska tendenser, kommo vi under aftonens lopp överens om att jag skulle medarbeta i Fram, som den
gången redigerades av Per Albin Hansson med biträde av Gustav Möller.”6
Vårbris lades snart ned och orsaken var den vanliga svårigheten att nå ut. Men
Hoppe blev i stället ﬂitig medarbetare i Fram, dels under eget namn, dels under
signaturen ”Knut Fredricks”. Detta framgår av en minnesartikel i Tiden 1935, där
Hoppe också berättar att det blev åtskilliga artiklar i Fram under årens lopp, ”så
t. ex. om Carl Larsson, Zorn och Liljefors, Steinlen och Käthe Kollwitz, i det senare fallet antagligen den första studien över denna stora konstnärinna, som förekommit i svensk press, samt litteraturrecensioner och verser”.
Hoppes värvning till Socialdemokratiska ungdomsförbundets tidskrift Fram
visar på vissa mönster, som är viktiga att dra fram i ljuset. Det som förenar ungdomarna, förutom det demokratiska sinnelaget och intresset för kultur, är att de är
negativt inställda till militärtjänsten. I själva verket kom kampen mot militarismen att med tiden bli den nästan allt överskuggande politiska frågan för den socialdemokratiska ungdomsrörelsen. Utan att gå närmare in på ungdomarnas ställningstagande i frågan, vilket som bekant radikaliserades med åren, kan man ändå
konstatera att förbundets enorma framgångar i hög grad hängde samman med att
värnplikten var så impopulär bland arbetarungdomen. Men det mest slående är
ändå det stora kulturella engagemanget hos dessa socialdemokratiska ungdomar.
Redaktörerna var politiskt engagerade men värnade också om kulturen och värvade kulturellt intresserade ungdomar, som därmed gavs möjlighet att göra betydande kulturella insatser. Och ofta gick de i spetsen för utvecklingen. Ragnar
Hoppe noterade ju med stolthet att han i Fram publicerade den förmodligen tidigaste artikeln om Käthe Kollwitz i svensk press.
Det är tydligt att socialdemokratin, och inte minst dess ungdomsrörelse – med
kraftcentrum i Malmö till cirka 1910 – utövade en avsevärd dragningskraft på unga
intellektuella. Men därmed ﬁck dessa intellektuella också organ där de kunde publicera sig och där de faktiskt lästes av en engagerad ungdomlig publik. Riksspridda tidskrifter som månadstidningen Fram (1903–1912) och veckotidningen Stormklockan (från december 1908) måste ha varit synnerligen attraktiva för de unga demokratiska litteratörerna. Fram startades i maj 1903, och redan det första numrets
upplaga om 3 500 exemplar var ju vida större än någon unglitterär tidskrift någonsin kunde drömma om. Upplagan steg dessutom år från år, fram till sista kvartalet
1907, då man redovisade en upplaga om smått otroliga 49 000 exemplar.7 Med början 1908 inträdde den ﬂeråriga tillbakagång, som var typisk för hela den socialdemokratiska pressen. Det var en intensiv borgerlig motkampanj som orsakade
denna, kombinerad med fackliga motgångar och sämre konjunkturer, men för
Fram tillkom konkurrensen från Zeth Höglunds Stormklockan, vilken startades
årsskiftet 1908/09. Motsättningarna inom ungdomsförbundet, vilka speglade mot6

7

Hansson var redaktör fram till 1910, då Fredrik Ström tog över under ett drygt år. Gustav Möller var Frams siste redaktör åren 1911–12.
Se vidare i Jan Stenkvist, Proletärskalden. Exemplet Ragnar Jändel, Stockholm 1985, s. 29f. Där
får framför allt Stormklockan en fyllig presentation.
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sättningarna mellan partiledningen och den s.k. stormklockefalangen, ledde till att
Fram lades ned 1912. Då hade den sedan 1910 fungerat som en tämligen renodlad
socialistisk och litterär tidskrift. Den uppmärksammades även av borgerliga intellektuella, och mitt under brinnande Strindbergsfejd konstaterade motståndartidningen Svenska Dagbladet att Fram utan jämförelse var den svenska socialdemokratins främsta kulturorgan.8 I själva verket torde den ha varit tämligen unik även
som kulturtidskrift. Man odlade en egen litterär smak, där de största namnen kanske var Strindberg och Ossian-Nilsson. Ola Hansson och Vilhelm Ekelund var
också livligt uppskattade. Inﬂytandet från Bengt Lidforss smakriktning har alltså
varit stort, men han var inte ensam företrädare för denna. Exempelvis hade man en
sällsynt insiktsfull och framsynt artikel om August Strindberg redan i decembernumret 1905. Det var den kraftfulla och mångsidiga agitatorn Kata Dalström som
förde pennan. Och hon lyfte inte bara fram Strindbergs ungdomsarbeten, som
brukligt var i arbetarpressen, utan hela författarskapet. Hon framhåller exempelvis
Inferno, Till Damaskus och Dödsdansen som stora och märkliga arbeten. Strindberg
stod stor och ensam i sin ungdoms dagar, skriver Dalström, ”men lika stor och ensam står han i sin mannaålders dagar […]. Och den dag kommer, då hans senare
diktareskede skall stå lika uppburet och beundrat som hans första.”9
Enligt Ragnar Hoppes berättelse verkade också på Frams redaktion ”den lärde
och mångkunnige Emil Steineck, entusiastisk Ekelundbeundrare och sedermera
anonym redaktör för B.L:s samlade skrifter m.m.”10 Steineck tillhörde D.Y.G.,
och 1903 förekommer hans namn vid sidan av Bengt Lidforss och K. G. OssianNilssons på ett agitationsﬂygblad för det då nystartade Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Steineck är en av dessa föga kända men betydelsefulla intellektuella vilka verkar som andras förlängda armar. Lidforss behövde inte längre slåss för
Ekelund i denna krets. Fram kom efter 1908 att dessutom publicera ett ﬂertal texter av författare utgivna på Framtidens förlag i Malmö. Dessa författare presenteras i det kapitel som ägnas förlaget i slutet av denna avdelning.
Nylanseringen av Ola Hansson blev arbetarrörelsens eget kulturprojekt, och
det var Lidforss som gick i spetsen för denna utveckling, men han hade alltså fått
efterföljare bland de yngre. Ytterligare ett exempel ska ges. Den unge medicinaren
Adolf Björk var en av Lidforss unga skyddslingar i D.Y.G. Denne kom 1904 att
ingå i centralstyrelsen för Socialdemokratiska ungdomsförbundet.11 I sina memoarer berättar Fredrik Ström att Björk ”var en ivrig bildningsvän och föredrog utmärkt skaldernas dikter på mötena (Ola Hansson, Vilhelm Ekelund, Strindberg,
Emil Kléen, Ibsen m.ﬂ.)”.12 Sammanförandet av de tre skånska diktarna med
Strindberg och Ibsen i samma radikala sammanhang är intressant. Detta är den
samtida parnassens toppar – utifrån Lunds horisont. Liksom de övriga i Lidforss
krets var Björk också en livlig beundrare av Obstfelder.13 Han var skolkamrat med
Ragnar Hoppe och Anders Österling, och dessa tre tillhörde under skoltiden en
liten litteraturintresserad krets i Malmö. Kontakterna med Hoppe fortsatte livet
8
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Harry Järv, Strindbergsfejden, Bo Cavefors Bokförlag 1968, s. 1008.
Kata Dalström (sign. K. D-m.), ”August Strindberg” i Fram, december 1905, s. 5.
Ragnar Hoppe, a.a., s. 540.
Om Adolf Björk, se Kaj Björk, Livet är kort. Om en man och hans tid, Stockholm 1988 och Johannes Blidfors, Lejoninnan från Lund. Ett livsöde kring sekelskiftet, Malmö 1982.
Ström 1940, s. 205.
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ut, men Björks och Österlings vägar tycks ha skilts deﬁnitivt omkring 1907, då
den senare tydligt orienterade sig mot det Heidenstamska lägret, något som också
stötte Lidforss. Björk försökte däremot hjälpa Ekelund, som var hans vän, och
han var också en av de drivande krafterna inom Strindbergskommittén 1911.14
Den litterära smak som uttrycks i Fram och i Arbetet återﬁnner vi också i Stormklockan. I nummer tre 1910 ägnades Ekelund en mycket entusiastisk recension,
skriven av Algot Ruhe. Och Hannes Sköld hävdade i recensioner av HedenvindErikssons tidiga arbetarskildringar att dessas värde inte berodde på underklassynpunkten i och för sig utan därav att författaren hade ”den lidelse som adlar berättelsen till konst”. I sin bok Proletärskalden. Exemplet Ragnar Jändel noterar Jan
Stenkvist detta med märkbar förvåning: ”Den som hävdade detta var tidningens
ﬂitigaste och nog också kunnigaste litteraturskribent, och det kan inte ha varit
utan betydelse, att denne förfäktade att proletärdikten inte kunde påräkna ömsintare behandling än annan dikt.”15 Hans förvåning hänger säkerligen samman
med det som han nämner på ett annat ställe, nämligen att ”Sköld var den förmodligen mest drivne marxisten av dem alla”.16 Att det skulle kunna ﬁnnas alternativa
synsätt också för marxister tycks inte ha föresvävat Stenkvist: ”Sköld rörde sig m a
o så gott som helt inom en borgerlig litteraturuppfattnings ramar, och i sin personliga smak hade han rentav en dragning åt det dekadenta och raﬃnerade, något
som han villigt medgav”.17 Också Sköld bör ha varit inspirerad av Lidforss.18 Vad
man måste inse är att den litterära smak som Arbetet, Fram och Stormklockan representerade faktiskt utgjorde ett alternativ till den gängse borgerliga. Socialister
kunde också vara skönhetsdyrkare.

Framtiden
En mycket optimistisk syn på arbetarklassens kapacitet lyser igenom vid startandet av Arbetets söndagsbilaga Framtiden, hösten 1904.19 Det var en 16-sidig illustrerad publikation som varje lördag utdelades gratis till alla prenumeranter. Men
man kunde också prenumerera enbart på Framtiden, vilket kostade 25 öre per
kvartal. Samtidigt sänkte man emellertid priset på Arbetet. Man kunde nu få både
tidningen – sex dagar i veckan – samt söndagsbilagan för endast en (1) krona per
kvartal. Som jämförelse kan nämnas att Social-Demokraten kostade 2:25 per kvartal. Satsningen på en bilaga hängde rimligtvis delvis samman med konkurrensen
mellan tidningarna i Malmö. Skånska Dagbladet hade Hemmet, och Malmö-Tidningens motsvarighet hette Solstrålen.
Som tidigare nämnts torde Lidforss ha varit en av de drivande krafterna bakom
detta företag. I det program som presenteras i första numret, den 2 oktober 1904,
14
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sägs att Framtiden ”vill i sin mån och på sitt sätt samla folket under den fana som
är socialdemokratins”. Den dagliga klasskampen gör att man ofta glömmer ”socialdemokratins ideala mål”. Men målet är ju ”allas lycka, allas välfärd. Och det är
vårt partis vilja och uppgift att skapa ett frihetens och likställighetens samhälle,
där harmonien mellan samfällda och enskilda intressen skall blomstra och sätta
frukt”.
Det är här Framtiden kommer in. Den vill vara ”en populär tidskrift, läsvärd för
alla”. Den ”skall söka vinna sina syften genom ett alltid vårdadt innehåll, genom
ledande uppsatser i sociala ämnen, genom socialistiska skildringar i novellens lätta
och angenäma form och i allmänhet genom en litterärt vederhäftig text både på
vers och prosa”. Ambitionerna är stora. Följetongsavdelningen ska bli den bästa i
Sverige: ”Framtiden skall ej nöja sig med utländska dussinromaner, som fås eller
tagas för ingenting. Vi skola i stället anlita samtidens bästa författare.” Man säger
sig ha utverkat tillstånd från olika förläggare att ”publicera en massa ypperliga
diktverk, mestadels af svenska, norska eller danska pennor”. Redan i första numret börjar ”ej mindre än tre romaner, alla skrifna af mästare på poesiens område”.
Sammanfattningsvis vill Framtiden bidra till ”att höja den litterära smaken inom
folkets breda lager”. Den vill dessutom vara ”en angenäm vän och en nyttig rådgifvare i hemmets angelägenheter – en tidskrift alltså för både kvinnor och män,
för gammal och ung”.
Att man verkligen satsar på den socialistiska ungdomen framgår av en rejält tilltagen annons i ungdomsförbundets tidskrift Fram. Där framhåller man det nya
låga priset på Arbetet och slår ett slag för den nya söndagstidningen Framtiden, vilken erhålls gratis vid prenumeration. Huvuddelen av presentationen ägnas det litterära innehållet i den nya veckotidningen, vilken medvetet presenteras som aptitlig för socialister. Som följetong börjar
FÖRE GIFTERMÅLET
af
Ola Hansson,
skåningen, hvilken som ingen annan förmått tolka Skånes natur och den skånske
landtarbetarens känslor och lif. Tidningen har lyckats förvärfva sig utgifningsrätt till
de förnämsta arbeten af denna Skånes främsta skald och författare. Dessutom börjar
med första numret införandet af Alexander Dumas roman Kameliadamen, en af
världslitteraturens mest spännande framställningar.
Vidare ha vi en socialistisk framtidsroman: ”Nytt från en ny värld” af engelsmannen William Morris.
Innehåller dessutom nya nyttiga råd för hem och härd.

Det är således väldiga folkbildningsambitioner som lyser igenom i Framtiden, och
att det var en i sitt slag tämligen unik satsning på kultur kan knappast ifrågasättas.
Den speglar dessutom en för tiden mycket modern, i någon mån dekadent eller
åtminstone kontroversiell, litterär smak med klart sydsvenska inslag. Den skånska
skolan representerades med bidrag av Ernst Ahlgren, Axel Wallengren, Emil Kléen, men trots detta är urvalet knappast provinsiellt i första hand. Av författare som
står arbetarrörelsen nära ﬁnner vi exempelvis Fredrik Ström och K. G. OssianNilsson. Gustaf Hellström (1905-12-17) och Sigfrid Siwertz (1906-07-22) förekommer också.
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På julafton 1905 innehöll Framtiden ”En saga om döden och en främmande efterskrift till den” av Rainer Maria Rilke. En bekant från svarta Ferkel-kretsen i
Berlin är den norske målaren och författaren Christian Krohg, vars roman Albertine – som diskuterar prostitutionen – går som följetong i mars 1907. Det tycks över
huvud taget ﬁnnas en markerad vilja att lyfta fram kvinnors situation, och redan
1904 har man en ytterst kritisk artikel om Otto Weiningers kvinnosyn.20 I april
1906 börjar samtidigt romanerna Jane Eyre och Fru Ester Bruce av Charlotte
Brontë respektive Ola Hansson.21 Nordiska författare som formats under genombrottsåren ﬁnns med, som Alexander Kielland och Herman Bang, och från dessa
är det ju inte långt till franska psykologiserande naturalister som Daudet och
Maupassant. Med undantag av Fröding, vars folkliga diktning självklart ingick i
arbetarrörelsens kanon, förekommer svenska nittitalister däremot ytterst sällan.22
Men man publicerade alltså hela romaner av Ola Hansson, bland annat den mot
Levertin och det unga Sverige riktade nyckelromanen Resan hem, som gick som
följetong från september 1908 till mars 1909 – endast ett drygt år före Strindbergsfejden. Under försommaren 1910, alltså just vid tiden för den stora fejden, publicerade Arbetet Ola Hanssons originalroman Rustgården som följetong, vilken senare under året gavs ut på Framtidens bokförlag.
Sammanfattningsvis tycks Framtidens innehåll spegla en litteratursmak som
står i rätt anmärkningsvärd kontrast till de riktningar som vid denna tid dominerade den svenska parnassen. Samtidigt bör påpekas att man inte stod främmande
för sociala skildringar – Rustgården bör ha uppfattats som en sådan. Lars Wolf har
i sin avhandling Tigande diktare noterat att Framtiden under storstrejken 1909 påpassligt lät norrmannen Per Sivles roman Strejk gå som följetong.23 Han tycks däremot inte ha noterat att Zolas roman Vårbrodd (Den stora gruvstrejken) gick som
följetong från februari till november följande år.24 Orsaken är undersökningens
nödvändiga begränsning i tiden – Wolf undersöker det litterära utbudet i arbetarpressen under andra halvåret 1909. Hans resultat är intressanta, inte minst därför
att de visar att de opolitiska motiven dominerar stort i materialet.25 Wolf menar
att detta delvis beror på att arbetarpressen är konkurrensutsatt från den borgerliga
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produktiva och moraliska” medan kvinnliga var ”negativa, inproduktiva [sic] och omoraliska”
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bakom Weiningers sammantaget extremt negativa syn på Kvinnan, men en del av dessa tankar
låg i tiden och var honom knappast främmande. Exempelvis ansåg Lidforss att mäns intelligens självklart skilde sig från kvinnors. Liksom Ellen Key ansåg han att män och kvinnor var
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pressen och att man därför också måste erbjuda underhållning. Särskilt följetongsavdelningarna skulle visa detta, menar han. Samtidigt är avhandlingsförfattaren tydligt imponerad av det rika och ofta – i jämförelse med borgerliga tidningar – kvalitativt högtstående litterära materialet och frågar sig hur arbetarpressen hade möjlighet att publicera allt detta. Här vill jag peka på Arbetets och
Framtidens särställning också i detta avseende. Det är i allmänhet sant att arbetartidningarna var fattiga och betalade sina bidragsgivare dåligt eller inte alls, men
just Tryckeriaktiebolaget Framtiden hade under många år haft mycket god ekonomi, och som den ovan citerade prenumerationsanmälan visar hade man inte
bara kulturella ambitioner utan också resurser att genomföra dessa.
Här ovan har ﬂera gånger framkommit hur populär Ola Hansson kommit att
bli inom arbetarrörelsen, och det är onekligen häpnadsväckande att Lars Wolf i
sitt material omfattande 2762 litterära bidrag inte har funnit ett enda signerat Ola
Hansson.26 I stället är det Maria Sandel (39 bidrag) och därefter K. G. OssianNilsson (28) som dominerar. Att Sandel toppar listan beror dock på att hennes
roman Familjen Vinge och deras grannar gick som följetong i Social-Demokraten
just under den undersökta perioden, och detta visar onekligen på tillfälligheternas
genomslag i en undersökning som denna. Som vi sett gick Ola Hanssons Resan
hem som följetong i Framtiden strax före den aktuella perioden medan Rustgården
gick i Arbetet inte så långt efteråt. Med ett annat val av tidsperiod hade alltså Ola
Hansson kunnat ligga bland de främsta på listan.

Lantarbetare-Bladet
Den skånska arbetarrörelsen inriktade sig under seklets första decennium på att
också medvetandegöra landsbygdens arbetande folk. Det var skomakaren och riksdagsmannen, sedermera ﬁnansministern, F. V. Thorsson från Ystad som drev på,
och 1904 kunde Skånska Landtarbetareförbundet bildas, den första någorlunda
eﬀektiva lantarbetarorganisationen i landet. Arbetarkommunen i Malmö anställde
två fasta agitatorer, Albin Hansson och Fabian Månsson, och nära hälften av kostnaden bestreds av tidningen Arbetet, som nu blev en viktig agitationshärd också i
detta sammanhang.27 Våren 1908 ansåg man dock att lantarbetarna borde få en
egen publikation, vilket ledde till satsningen på bilagan Lantarbetare-Bladet, vilken
kom att medfölja Arbetet den andra tisdagen i varje månad. Att få denna publikation hemskickad en gång i månaden under ett år kostade fyra kronor, vilket var
dyrt. Läsarna rekommenderades i stället att prenumerera på Arbetet, vilket endast
kostade en krona mera! För fem kronor ﬁck man Arbetet hemskickad varje helgfri
veckodag, men dessutom utan extra kostnad bilagan Framtiden varje lördag och nu
också bilagan Lantarbetare-Bladet en gång varje månad. Denna konstruktion gjorde att samtliga Arbetets läsare nåddes av den nya bilagan och därmed också kunde
ta del av dess skönlitterära innehåll. Intressant nog kan man därför se LantarbetareBladet som en komplettering av Framtiden, vad gäller det skönlitterära utbudet.
I bilagans huvud sades den vilja ”historiskt och socialt belysa lantarbetarnas
26
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ställning och bibringa dem sammanslutningens idé”, och tydligt är att man tog
skönlitteraturen till hjälp i denna strävan. Det rör sig om ett fyrsidigt blad, liksom
Arbetet, men formatet är mindre. Till en början hade man ingen oﬃciell redaktör,
men Emil Sommarin verkar ha varit en av de drivande. Från och med nr 10 (december 1908) var August Nilsson redaktör. Han hade då nyss avgått som Arbetets
chefredaktör.
I varje nummer ﬁnns åtminstone någon dikt, inte sällan ﬂera, och sista sidan
fylls oftast av en eller ﬂera noveller eller berättelser. Ibland började dessa redan på
sidan tre. Utbudet skiljer sig märkbart från Framtidens. Det är sålunda arbetarna
och den sociala nöden som står i centrum, och det är därtill företrädesvis landsbygdens fattigfolk som skildras. Samtliga 67 nummer som gavs ut (1908-1913) har
gåtts igenom, men redovisningen kan naturligtvis inte bli annat än översiktlig. I
första numret satsade man stort med diktsviten ”Idyller” av Ola Hansson – bland
annat dikten med den hampgula skattelappen – och dessutom tog man in Ernst
Ahlgrens korta berättelse ”Giftermål på besparing”. Den senare blev åter aktuell i
och med att Framtiden publicerade den i samband med storstrejken 1909. Som
Lars Wolf visar kom denna novell därefter att vandra runt i de svenska arbetartidningarna under hösten 1909, med följd att Ernst Ahlgren hörde till de vanligast
förekommande skönlitterära namnen i arbetarpressen denna höst.28
I Lantarbetare-Bladet möter man ofta underrubriker som ”tidsbild”, ”sannsaga” och ”verklighetsskildring” – realismen sitter alltså i högsätet. Någon egentlig
följetong ﬁnns inte, men ”En lantarbetares levnadssaga” av signaturen ”N. B-e”
publicerades i ﬂera nummer (nr 17-23). Den unga arbetarlitteraturen gynnas
märkbart. Sålunda ﬁck läsarna under 1908 ta del av noveller ur Alfred Kämpes
Trälar (nr 5-7), och 1912 kunde man läsa en novell ur Karl Östmans En ﬁol och en
kvinna (nr 57). Leon Larsson ﬁnns representerad, bland annat med ”Skördemannen” ur Hatets sånger (nr 6). Det ﬁnns även bidrag av E. Walter Hülphers (nr 5)
och Hannes Sköld (nr 309). Därutöver ﬁnns de etablerade namnen representerade, som K.J. Gabrielsson (Karolus), med dikten ”Framåt! Det är trälarnes dag!”
(nr 7), och Karl-Erik Forsslund. Men man stöter också på Knut Hamsun (nr 56),
vilken dessutom presenteras i nr 31 (13/9 1910), vars innehåll för övrigt tycks helt
inriktat på skönlitteratur. Vidare möter man Henning Berger (Ur Där ute), Turgenjev (Ur En jägares dagbok i nr 8 och 9) och Strindberg (bl.a. ur Skärkarlsliv i nr
52) samt Tolstoj (”När en häst dör” i nr 35). Oscar Stjerne ﬁnns representerad (nr
15), liksom Carl Larsson i By (nr 2), Bjørnstjerne Bjørnson (nr 16), Arvid Mörne
(nr 18), Albert Engström (nr 32), Anders Österling (nr 28), Gustaf Fröding (nr 48),
Victor Arendorﬀ (nr 46) samt J. P. Jacobsen (nr 55). Man ﬁnner även bidrag av
Gustaf Ullman och Theodor Tufvesson. Utöver dessa mer kända sydsvenskar
medarbetar även signaturen ”Eko” från Arbetets redaktion och dessutom en hel del
numera helt bortglömda skribenter och signaturer.

3. Vad är de nu, dessa himlastormare? (David Sprengel)
I avslutningen av den starkt berömmande recensionen av David Sprengels De nya
poeterna (1902-07-28) har Lidforss trots allt vissa invändningar mot bokens kom28
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position och tendens.29 Det är visserligen helt riktigt att beskriva åttitalet mot bakgrund av ”rörelsens kulturella och historiska förutsättningar”, men samtidigt ﬁnner han det orimligt att ”vid bedömandet af åttiotalets lifsgärning helt och hållet
abstrahera från den tidsrymd, som ligger mellan 1890 och 1902”. Tar man hänsyn
till den senare utvecklingen, kan det nämligen inte undvikas ”att det öfver åttiotalets genombrottsmän faller ett stänk av komikens milda månskensskimmer”. Uppfattningen om de aktuella författarnas åttitalsproduktion påverkas uppenbarligen
av att författarna senare har svikit den radikala saken. ”Ty hvad äro de nu, dessa
himlastormare, som en gång spredo skräck och fasa i vårt land?”, frågar han sig:
De äro nu våra hyggligaste medborgare, så goda och rättskaﬀens, att det inte ens i
drömmen faller dem in att antasta en orättvisa eller göra en lögn något förnär. Vi ha
nu en gång funnit[,] att politiska, sociala och etiska problem ej kunna bära upp en
diktsamling eller en roman, och därför ha de, praktiskt och teoretiskt, skuddat af sig
alla sådana intressen. Af alla åttiotalets män är det endast två, professorerna Öhrwall
och Wicksell, som ännu äro så gammaldags att då och då slå ett slag för ”frihed og
sandhed”. Men de äro ju också endast vetenskapsmän och icke poeter. (Lk, s. 63)

Det ﬁnns en intressant skiftning mellan pronomen i denna passage. Det står att
”vi ha” funnit osv, men sedan ”därför ha de”. Lidforss håller med om att tendensen
inte gör konstverket, men han anser inte att detta måste resultera i ointresse för
etik och samhällsfrågor bland konstnärerna. Han fortsätter resonemanget på följande sätt:
Man skall nu icke missförstå oss. För vår del anse vi, att poesi och frisinne i och för
sig ej ha mer med hvarandra att skaﬀa än t. ex. rationalism och husﬂitsslöjd. Men när
man i det heliga framåtskridandets namn hvirvlat upp så mycket socialt och moraliskt damm som åttiotalspoeterna, när man som dessa herrar med hardt när frireligiöst patos pläderat för ateism och utilism och socialism, då borde man dock tio år efteråt kunna prestera något mera af frisinne än att en gång om året ta heder och ära af
d:r Wirsén. Men längre kommer man inte; ett angrepp på svenska akademin, det är
numera höjden af åttiotalets dristighet. (Lk, s. 63f.)

Stycket innehåller en retorisk formel som Lidforss då och då brukar i sin argumentering. Först kommer ett medgivande, nämligen att poesi och frisinne i och
för sig inte hör ihop, men sedan konstaterar han att detta av vissa angivna skäl inte
gäller i föreliggande fall. För Lidforss är det knappast acceptabelt att författarna
isolerar sig från samhällsdebatten: ”Den kälkborgarharmoni, som nu besjälar ﬂertalet af de f.d. nya poeterna, synes oss ej häller synnerligen sympatisk; den har
måhända ej varit fullt så lättköpt som signaturernas, men så är den förmodligen
också betydligt rentablare.” Man kan notera att Lidforss vän Axel Danielsson redan 1897 hade beklagat ”att folket och boklitteraturens storheter stå absolut främmande för varandra”. Han ansåg att detta gällde också nittitalsförfattarna och
Heidenstam, även om han kunde uppskatta vissa inslag i Karolinerna.30 Detta av29
30

Recensionen har behandlats i avdelning tre, kapitel 2.
Bengt Lidforss, Axel Danielsson. En levnadsteckning och karaktäristik, Malmö 1908, s. LXXIX.
Jfr Zennström 1967, s. 272f samt Ragnar Andersson 1952, s. 49.
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snitt i sin helhet visar att Lidforss uppskattar radikalism hos författare, men att
han för den skull inte anser sig behöva frångå den principiella uppfattningen att
”politiska, sociala och etiska problem ej kunna bära upp en diktsamling eller en
roman”.
Lidforss var en av de få som var positiva till Sprengels bok Från det modärna
Danmark (1905-01-21). I den nya boken ﬁnner han tre anmärkningsvärda förtjänster. Den är för det första intelligent, menar han, och den har både livskraft
och ungdomlighet (Lk, s. 144). Den utstrålar för det andra en ”lefvande entusiasm”
inför sitt ämne (Lk, s. 145). I detta avsnitt poängterar Lidforss särskilt ”den oförbehållsamma rättvisa, som författaren här låter vederfaras den danska socialdemokratin, hvars kulturella betydelse han skildrar med sakkunskap och värma” (Lk, s.
146). Den tredje förtjänsten är ”författarens ärliga radikalism”. Denna anses anmärkningsvärd, eftersom det förutom Ossian-Nilsson ej ﬁnns någon författare i
Sverige som ”kan sägas göra skäl för epitetet radikal”. Lidforss avser en kulturradikal hållning, snarare än en snävt politisk inriktning. Här ﬁnns ärlig och orädd kritik, men också framtidstro:
Sprengel är radikal, icke blott i den mening, att han aldrig rädes för att låta tanken
löpa linan ut, utan äfven därför[,] att han i motsats till skeptikern har en stark vilja
och en stark tro på de nya lifsvärden, som så att säga ligga i luften, men ännu ej fått
fast fot i verklighetens mark. Han är en fantasirik verklighetsmänniska, men ingen
drömmande ideolog; en trotsig lifsbejakare utan fruktan och tadel, på hvilken man
kunnat tillämpa hvad Brandes någonstädes yttrat om Heine, att det i honom ej fanns
en konservativ blodsdroppe. Och lika varmt som Sprengel älskar hvad han ﬁnner
äkta och lifskraftigt i samtidens kultur, lika ärligt hatar han och ger luft åt sitt hat mot
alla de kulturﬁendtliga makter, som än i dag på många punkter hålla våra modärna
samhällen nere på barbariets nivå. (Lk, s. 147)

Den borgerliga kritikens mottagande av Sprengels böcker har upprört Lidforss:
”Man behöfver ej mycket skarpsinne för att räkna ut, hvad mottagande en sådan
skribent skall röna i Sverge. Herr Sprengel har af den svenska kritiken hälsats med
en störtskur af okvädingsord, som i all sin grofhet, enfald och perﬁditet osökt erinrar om det mottagande[,] som samma kritik beskärde August Strindberg under
första hälften af åttiotalet”. När Lidforss refererar denna kritik är det två gamla bekanta som råkar i skottgluggen, först Fredrik Böök, som dock inte nämns med
namn, och därefter Karl Warburg, som blir ganska hårt åtgången för sin förkastelsedom över Sprengels verk. Enligt Lidforss mening bör Sprengel mot sina belackare ”använda det enkla recept, som Bismarck brukade rekommendera i sådana fall:
’den sortens ﬁender får man låta ruttna i deras eget träck’. Medlet är enkelt, och
kan, efter hvad erfarenheten ger vid handen, med fördel äfven praktiseras i Sverge.”
När detta skrevs, i januari 1905, hade Lidforss lämnat sin docentur och tagit fast
anställning på Arbetet. Därmed hade han tydligare markerat sitt utanförskap i det
borgerliga samhället. I Sprengel tycks han se en av få verkliga bundsförvanter utanför socialdemokratin, en man som inom kulturdebatten har ambitionen och
modet att fortsätta de radikala traditionerna från 1880-talet. Förmodligen hoppas
han att Sprengel skall ta steget fullt ut och bli socialdemokrat. Samma dag publicerade Arbetet dikten ”De gamles land”, en satir över mentaliteten i Sverige skriven av K. G. Ossian-Nilsson.
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4. Ett kvinnligt framtidsideal (Anna Branting)
Anna Branting hör inte till de allra främsta skönlitterära författarna i sin tid, men
Lidforss var inte ensam om att ha positiva synpunkter på den mycket uppmärksammade romanen Staden (1901), vilken före publiceringen i bokform hade gått
som följetong i Dagens Nyheter.31 Även hennes 90-talsböcker hade uppmärksammats och fått beröm.32 Hon var dessutom en mycket uppmärksammad teaterkritiker. Lena Svanberg har visserligen skrivit en läsvärd biograﬁ,33 men i projektet
Nordisk kvinnolitteraturhistoria nämns Anna bara en enda gång, och då som Hjalmar Brantings maka.34 Följande genomgång av Lidforss recension får därför samtidigt bli något av en presentation av Anna Branting och hennes verk. Kvinnofrågan och Lidforss ﬂitiga användande av honnörsordet ”manlig” diskuteras också.
Den 22 december 1902, mer än ett år efter publiceringen, kunde man i Arbetet
läsa Lidforss recension av Staden. Han hade haft svårigheter med recensionen, och
det berodde i sin tur på att han var intimt inblandad i romanens tillkomst och
mycket väl visste, att den skildrade den kris som i samband med sekelskiftet hade
skakat makarna Brantings äktenskap.35 Tydligen hade han lovat Anna en recension,
men det gick trögt. Hur skulle han tackla det ömtåliga ämnet? Uppslaget tycks han
slutligen ha funnit i Fredrik Bööks recension, där denne nämligen uttrycker tanken
att romanens hjältinna kunde uppfattas som ”ett kvinnligt framtidsideal”.36 Resultatet av de personliga kopplingarna, i kombination med Lidforss uppenbara sympati med de idéer som levandegörs i romanen, blev en mycket märklig recension,
säkerligen en av de mest förstående som Anna Branting någonsin fått.
Lidforss hade ordnat en lägenhet åt Anna vid Mårtenstorget i Lund vårvintern
1900, och många kvällar tillbringade de tillsammans med andra, på Grand eller på
något annat av Lidforss favoritställen. Man anar att hans i sådana omgivningar
blixtrande konversation har inspirerat vissa scener i romanen, särskilt i början av
boken. Det är också troligt att man för varandra aktualiserade idéer som förekommer i den:
Hon föredrog att lyssna, och stundom erfor hon en rent estetisk förtrollning af dessa
kast och skiftningar i talets förlopp, som äro egendomliga för begåfvade män, uppslitna, men ock förﬁnade af intellektuellt arbete. Det ingaf henne äfven beundran för
hjärnans makt att bevittna, hur ord som sprungo fram ibland på lek, skenbart af en
nyck, sedan kunde kastas ut, slå rot och bära frukter. (Staden, s. 96)
31
32

33
34

35
36

Anna Branting, Staden. En sedeskildring ur Stockholmslifvet, Stockholm 1901.
Anna Branting, Lena. En bok om fruntimmer (1893) och Sju martyrer Berättelser från den husliga
härden (1894).
Lena Svanberg, Anna Branting, Stockholm 1987.
Varken i Ny Illustrerad Svensk Litteraturhistoria eller Tigerstedts Svensk litteraturhistoria är Anna
Branting ens så mycket som nämnd, men i Lönnroth/Delblancs Den Svenska Litteraturen IV
har hon fått en hel sida (s. 164), vilket är ett tecken så gott som något på att kvinnors skrivande
uppmärksammats mer på senare år. Att hennes produktion inte alls behandlas i den annars
mycket grundliga Nordisk kvinnolitteraturhistoria beror rimligtvis på ett olyckligt förbiseende.
Svanberg 1987, s. 221.
Fredrik Böök, ”Anna Branting: Staden, en sedeskildring ur Stockholmslifvet”, Ord och Bild
1902, s. 335.
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Vi vet att Anna Branting betraktade
Lidforss som sin ”vän”.37 I själva
verket var hon förälskad i honom,38
och känslorna var uppenbarligen
besvarade. Hon var oerhört imponerad av både hans intellekt och
hans radikalism. Andra drag hos
honom har snarast roat henne, som
hans uppmärksamma men säkerligen överdrivet artiga sätt mot henne. Hans alkoholvanor och bohemeri har inte avskräckt henne, för
makarna Branting hade ﬂer vänner
av den sorten. Att han påverkat
Anna att inte ta ut skilsmässa, om
hon nu fortfarande funderade på
detta, tycks mig sannolikt. Vänskapen mellan Brantings och Lidforss
var stor efter denna vinter och vår.39
I början av recensionen för Lidforss ett resonemang som går ut på
att Staden inte alls skulle vara ”en
moralisk roman”, vilket man nämligen påstått i vissa tidningar.40 Av
ordalydelsen kan man se att han
Anna Branting så som Albert Engström såg
direkt anspelar på Fredrik Bööks
henne. (Ur Lena Svanberg, Anna Branting,
tidigare nämnda recension i Ord
s. 186.)
och Bild (1902). Att författarinnan
gett romanen underrubriken ”En
sedeskildring ur Stockholmslifvet”
tycker Lidforss själv är ”något vilseledande”. Man stöter på liknande resonemang i
andra recensioner, och jag tolkar dem så att Lidforss ständigt värjer sig mot att bli
sammankopplad med de kristliga och konservativa kritiker som moraliserar över
litteratur och som tycker om moraliserande litteratur.
37

38

39

40

Svanberg 1987 (s. 217) citerar ett brev till Marika Stiernstedt (1903-02-27): ”Du säger att du
hört mycket om mig. Av vem? Av Karl Staaﬀ, av Erik Lidforss eller hans bror Bengt, som är
min vän, av K. A. Hagberg, som är min förtrogne?”
Detta framgår av hennes brevväxling med David Sprengel åren 1908–10. Den 26 augusti 1908
(Svanberg 1987, s. 238) erkänner hon: ”Hj. brukar pika mig för att jag är kär i er, på samma sätt
som han gjort om Bengt Lidforss. Kanske det.” Den 3 september 1908 (Svanberg 1987, s. 242)
skriver hon: ”Jag vet inte vad andra människor mena med kärlek. För mig är det extas, ett vanvett utan ont. Därför har jag aldrig funnit något skamligt i att bekänna att jag tyckt om någon,
inte förrän jag fått till svar: Kom låt oss älskog sköta! [– – –] Det är så jag känt för er och Bengt
och ett par till.”
Detta framgår av Beyers biograﬁ, s. 186, där man får veta att Anna Branting bott i Lund under
våren 1900, men läsaren får inget veta om bakgrunden, nämligen makarna Brantings äktenskapskris. Över åttio sidor senare skriver Beyer om Lidforss recension av Staden, men då sägs
ingenting om romanens uppkomst (s. 265f ).
Litteraturkritik, s. 73.
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Lidforss skulle knappast ha värjt sig så pass mot den moraliserande kritiken,
om han inte haft tendens att själv moralisera, men då naturligtvis utifrån samhällskritiska ståndpunkter. Mycket riktigt är han snart i full färd med att bevisa att
Staden ändå, på sätt och vis, är en moraliserande roman. Detta är i själva verket
den övergripande tanken i recensionen, och när Lidforss kommer till slutet och
precis har resonerat om prostitutionen, som han inom det borgerliga samhällets
ram inte ser någon bot mot, då skriver han följande:
Men den, som någon gång skälft af hänryckning inför den stora konstens skapelser,
han vet också, att det för mången ej ﬁnns något bättre värn mot lifvets smuts än en
stark och lidelsefull skönhetslängtan; och han förstår, att den konstnär, som eger
kraft att skapa ljusa skönhetssyner, är en af det onda mörkrets farligaste ﬁender.
I den meningen är Anna Brantings bok om Staden en moralisk roman.

Konst och skönhetslängtan sägs sålunda vara ett ”värn mot livets smuts”, och man
ser då åter Lidforss starka tilltro till litteraturens förmåga att påverka människor
till det bättre. Hos Anna Branting har han funnit åtskilligt av värde. Men vad är
det då han har sett i romanen? Jo, han har gått på djupet. För honom handlar romanen om en själs utveckling. Han har tjusats av Eva Herzens gestalt, och han har
sett hur hon växer i sin olycka, ja mer än så, hur hon sprider värme och godhet
omkring sig: ”Hvad som bär Eva Herzen oskadd genom lifvets strider, är hennes
oförvillade naturinstinkt och en inre själsvärme, hvilken som en våg af sympati
strålar ut mot allt godt i hennes omgivning.”
Lidforss tycks mena att kvinnor som Eva Herzen är ytterst ovanliga och han ser
henne som en framtidens idealkvinna. Han har inte haft tid eller plats att utveckla
vad han menar, men han har två formuleringar som ger nycklar till tolkningen av
romanen. Först visar han oss hur vi kan läsa boken med nya ögon: ”hon har som
ingen annan gifvit kött och blod åt det kvinnliga framtidsideal, som i mer eller
mindre abstrakt form hägrar för så mången af vår tids andliga elit”. Så som Eva
Herzen är, så tänker sig Lidforss framtidens kvinna. I en andra formulering pekar
han på en ﬁlosoﬁsk bakgrund, idéer som man kan söka upp och sätta sig in i:
”Anna Branting har, säkerligen utan att själf ana det, i denna kvinnogestalt gifvit
en den allra vackraste bild af det etiska framtidsideal, som utvecklingslärans främste ﬁlosof, Herbert Spencer, kallar organisk sedlighet.”

Kärlek, sanning och äktenskap
I uppsatsen ”Kvinnlig sedlighet” (1898) har Ellen Key tankar om skönlitteraturen.
Hon menar att kvinnorna måste skildra sig själva mer ärligt, annars kan männen
aldrig lära sig förstå dem:
Männen har krävt – och med rätt – att kvinnorna skulle lära av deras bekännelser
om konﬂikterna mellan man- och kvinnoväsen. Men kvinnorna ha av den konventionella meningen om kvinnlig renhet blivit skrämda från att giva männen djupare
inblickar i sina erotiska livserfarenheter.
Först när även kvinnorna börja tala sanning, skall litteraturen allsidigt belysa de
ännu okända djupen av kvinnans erotiska temperament. Hittills har det nästan endast varit av manliga diktare, man erhållit uppenbarelser om kvinnan. Ju närmare
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dessa diktare stått livet, dess vissare hava de sett det högsta uttrycket för det evigt
kvinnliga, så som även de största kvinnliga diktarna sett det: i den erotiska kärleken
och moderskärleken. Och det har varit helheten i kvinnans hängivenhet, vilken för
dem varit höjden av hennes kyskhet.41

Anna Branting motsvarade ett sådant ärlighetskrav när hon skrev Staden. Lidforss
menar att det inte är en moralisk roman, i den meningen att den medvetet skulle
försöka fostra, utan det är konstens egen kraft som slår igenom. I någon mening
verkar all stor konst uppfostrande, och ”denna bok är ett konstverk, direkt framsprunget ur det starka, frejdiga expansionsbegär, åt hvilket varje produktiv konstnärsnatur tidtals måste ge luft”.
Eva och Karl Herzen lever i ett till synes lyckligt äktenskap (s. 20). De har en
son i tioårsåldern, Edvard, som är intelligent och något lillgammal i framtoningen. Edvard och poeten Mårdberg är de bästa vänner (s. 42). De är de goda krafterna, och tillsammans får de så småningom Eva på rätt spår efter äktenskapets kollaps (s. 161ﬀ). Mårdberg brukar sammankopplas med Lidforss avlidne vän Emil
Kléen, vilket inte är orimligt i och för sig, men karaktären bör ändå främst ses som
ett kärleksfullt porträtt av Bengt Lidforss själv. Att så var fallet måste i efterhand
döljas av de inblandade, då romanens intima nyckelkaraktär annars hade bekräftats, och det var mycket riktigt maken Hjalmar, men framför allt Bengt Lidforss
själv, som lanserade tolkningen att det skulle vara Emil Kléen som åsyftades.42
Det är onekligen ett kärleksfullt vänporträtt, som Anna Branting åstadkommit, även om Mårdberg skildras som en försupen bohem. Det framgår till och
med att han bär på någon hemlig men smittsam sjukdom: ”Han skulle velat sluta
den stackars varelsen till sitt bröst och som en moder smeka henne till ro, men han
vågade ej, och han hade aldrig så djupt som i denna stund grämt sig öfver, att till
och med hans kläder icke kunde anses obesmittade” (167f ). Denna passus kan direkt relateras till ett djupt personligt vittnesbörd från Lidforss sida, nämligen dikten ”Spetälska” som han lät publicera anonymt i det sydsvenska Första-Maj-Bladet
1900, där såväl Hjalmar som Anna Branting bör ha läst den:
Spetälska
I den sekund, då första skimret ﬂöt,
från dina ögons dunkelblå nirwana
ned på min lefnads smutsbestänkta bana,
den tanken som en blixt ur mörkret sköt:
41
42

Ellen Key, Hemmets århundrade. Urval och inledning av Ronny Ambjörnsson, Lund 1976, s. 150.
Kopplingen antyds mot slutet av Hjalmar Brantings recension av Hjalmar Söderbergs roman
Martin Bircks ungdom (SocD 1902-01-21). Branting beklagar där Söderbergs osympatiska ”karrikatyr-porträtt” av Emil Kléen: ”det önskar man hade varit borta – eller kompletterat, som
slumpen fogat att det blifvit i en roman strax efteråt”. Detta är en sidoreplik som väl endast
kunde förstås av de redan införstådda, alltså makan Anna och vännen Bengt. Vännerna lyckades över förväntan i sina försök att blanda bort korten. Också Lena Svanberg kopplar ihop
Mårdberg med Kléen, men typiskt nog gör hon det uttalat i Lidforss efterföljd (Svanberg 1987,
s. 222). I själva verket har Mårdberg, bortsett från ögonfärgen, de ﬂesta dragen gemensamma
med Lidforss: han har skrivit poesi i samband med dödsfall och han är från ”landsorten”, eller
Lund som det faktiskt står på ett ställe (s. 186), bohemiskt klädd, starkt begiven på alkohol, en
roande konversatör, en trogen vän till bägge makarna, en tröstare i nöden.
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Den skönhetsvärld, som hägrat för min håg,
som aldrig skådad band mig fast vid lifvet,
se’n hvarje annat band var sönderrifvet,
den världen nu lifslevande jag såg.
Det var min drömvärld, vorden kött och blod,
jag ville jubla och jag ville gråta;
mig var, som bröte sjungande en ﬂod
af ljus hän öfver lifvets dunkla gåta.
*
Den skönhetsvärld, som mig vid lifvet band,
är vorden kött och blod och hud och hår,
och åter bort mot horisontens rand
min längtan som en spetälsk pilgrim går.43

När dikten publicerades arbetade Anna Branting fortfarande med sin roman, så
hon kan mycket väl ha haft den i tankarna när hon skrev ovanstående rader. Lidforss skrev sin recension ytterligare halvtannat år senare och hade skaﬀat sig större
distans till dessa sekelskiftesupplevelser, men som man inser kan följande passus
mellan raderna läsas som ett djupt känt tack för det vackra porträttet:
En af Stadens egendomligaste och vackrast tecknade typer är slutligen skalden Mårdberg, vanligen kallad Mården, i hvilken den som skrifver dessa rader utan tvekan tror
sig igenkänna en skånsk poet, som dog för några år sedan. Herr Hjalmar Söderberg
har i ”Martin Bircks ungdom” gjort Emil Kléens bild till föremål för en hätsk, men
föga träﬀande karrikering, och det är därför med dubbel glädje man ser, med hvilken
ﬁn och nobel förståelse Anna Branting rekonstruerat den döde skaldens drag. Kléen
var endast under en del af sitt korta lif bohème i den mening, herr Söderberg menar,
men han förblef under hela sitt lif bohème så till vida, som han när som hälst kunde
vara beredd att för en ridderlig nyck eller ett altruistiskt hugskott oﬀra kanske icke
sitt lif, men en god del af sin framtid. Denna nästan själfspillingmässiga ridderlighet,
som jämte en svärmisk sympati var ett af de mest betecknande dragen hos Kléen, har
Anna Branting här tecknat med fulländadt mästerskap. (Lk, s. 76f )

I romanen ﬁnns också krafter som belastar familjen (s. 20f, 236 och 299). Evas
ogifta faster, fröken Möller, har bosatt sig i lägenheten för gott. Hon betalar för
sig, men hon tär på hemtrevnaden. Vidare har vi Karls broder Teodor, som är en
intelligent men lat parasit. Även han vill nästla sig in i det Herzenska hemmet för
gott (s. 52f ). Teodor kommer alltid köksvägen, för i husets tjänarinna, den i övrigt
präktiga Hedda, har han en kärleksfull beundrarinna. Det är inte självklart att
dessa personer alltid är enbart negativa krafter. Tvärt om gör de nytta i Evas liv,
43

Vendelfelt 1962 (s. 208) och Beyer 1968 (s. 111) har endast läst dikten i en handskriven och odaterad version utan rubrik (citerad i sin helhet och även avbildad hos Vendelfelt). Bägge vill förknippa den med kärleken till Dagny Juel. Inget hindrar naturligtvis att den första versionen
verkligen kan ha varit ägnad Dagny Juel, men när man vet att den faktiskt publicerades våren
1900 kommer den onekligen i en något annorlunda dager. De tre första stroferna är mer eller
mindre omarbetade i den nya versionen, medan den fjärde strofen är helt ny, liksom rubriken.
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och de skildras med åtskillig humor, vilket gjorde dem till en tillgång för helheten
– de balanserar de mer allvarliga inslagen i romanen. Lidforss ﬁnner hushållet
dråpligt:
Kring denna hufvudperson grupperar sig nu ett helt galleri af präktigt tecknade ﬁgurer. [– – –] Och så brodern Teodor, den förfallne parasiten, moralisk och skandalhungrig, och pigan Hedda, som drömmer om att få afslöja sig som herr Teodors ”trolofvade, eller nåväl då, hustru, inför gud.” De båda sistnämnda personagerna, liksom äfven den dygdiga fröken Möller[,] äro tecknade med en humor, som minner
om de dråpligaste ställena i Röda Rummet. (Lk, s. 75f )

Att detta inte är panegyrik bekräftas av att man kan ﬁnna en liknande reaktion
exempelvis hos Hasse Z.44
Eva accepterar att makens arbete tar hans tid och ork. Hon beundrar hans insatser och tror rentav att de är betydelsefulla för landet (s. 187). Han är redaktör på
den radikala tidningen Verdandi, och liksom andra pressmän har han obekväma
arbetstider, vilket gör att han och Eva tvingas till sena nätter, när de vill umgås
med sina ganska fåtaliga vänner. Lidforss uppskattade dessa partier i romanen:
romanen ger en alltigenom underhållande skildring af modärnt Stockholmslif, sådant det lefves eller på nittiotalet lefdes i en del af huvudstadens publicist- och konstnärskretsar. Öfver dessa partier af boken leker det en humor, som kan genomlöpa
hela skalan från soligt värmande skalkaktighet ut i stålkall, stingande ironi. (Lk, s. 74)

Utelivet är inte något problem för Eva, hon ﬁnner tvärt om nöje i att lyssna på
männens konversation, och hon är inte blind för deras manliga utstrålning, även
om Karl ännu är den ende mannen i hennes liv. Barnpassning där hemma har hon
ju gratis, för övrigt. På vanliga bjudningar har hon däremot tråkigt, eftersom hon
inte kan foga sig i de borgerliga damernas ytliga konversation (s. 83). Hon är inte
främmande för en och annan oskyldig tête-à-tête, men hon motsvarar inte männens förväntningar. Vilka dessa förväntningar kan vara får vi själva föreställa oss
och då tänka på att Eva inte är en vanlig borgarhustru, för sådana hänger inte på
Rydbergs till tidiga morgonen. Genom maken tillhör hon kretsar som är tämligen
avvikande, det är artister, journalister, poeter. Skalden Grawe är intresserad av
henne. Han följer med Mårdberg för att göra Eva en kur, men han blir besviken på
hennes konversation. Han är inte van vid att diskutera annat än oväsentligheter
med damer. Här blir Anna Branting bitsk:
Grawe lät helt matt. Tête-à-têten med den eftertraktade fru Herzen hade med ens
förlorat sin lockelse. Hans lefnadsrön hade icke lärt honom att uppfatta kvinnan såsom en varelse den man egentligen kan ha någon fägnad af i ett resonemang. (s. 41)

Liknande synpunkter ﬁnner man faktiskt i David Sprengels annars välvilliga recension, när han skriver att han önskar ”en smula mindre af denna för kvinnliga
44

Lena Svanberg 1987, s. 221. Även Fredrik Böök är imponerad: ”Särskildt beaktansvärd är den
förmåga att karaktärisera i ett par konturer, som röjer sig i så ypperliga och blodfulla ﬁgurer
som de inventarieartade släktingarna i Herzens hus.” (Ord och Bild 1902, s. 335)
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skriftställare karaktäristiska respekt för hvad de ha vidskepligheten att kalla sina
’tankar’”.45
Makarna Herzens äktenskap bygger utsagt på sanning och trohet (s. 63). Eva
biktar oftast sina små oskyldiga förälskelser för Karl och tror att han ska göra detsamma (s. 92). Det blir därför total katastrof när det visar sig att Karl har en helt
annan syn på detta än Eva. Man får intrycket att Karl inte uppfattar sin vanemässiga otrohet som ett brott mot äktenskapet (s. 173f ). Det som gör att Karl känner
ånger är snarast, att han förstår att Eva inte kan acceptera hans handlande och att
det hotar att ta ifrån honom den älskade hustrun, som han nu allt starkare inser att
han inte kan leva utan. Inför denna del av konﬂikten uttrycker Lidforss den största förståelse, både för Evas situation och för Karls. Han har sett problematiken så
många gånger, och också teoretiskt har han varit intresserad av äktenskapets svårigheter i dåtidens borgerliga samhälle:
Men Staden rymmer äfven en djup fond af tragiskt allvar. Karl Herzen, som i öfrigt
är en allt igenom nobel och ﬁnkänslig natur, har som det så ofta händer i denna snöda värld, före äktenskapet fört ett mindre regelbundet ungkarlslif; och det har gått
honom som så många andra – hvad som i förstone var beskt och kväljande som den
första cigarren[,] blir så småningom ett behof, som trycker blodigt djupa spår i hans
väsen, och ej försvinner, sedan han förenats med sin kärleks ideal. Och så randas då
den dag, när upptäckten sker, och Eva Herzen står bedöfvad, lamslagen, medan det
gnistrar i hvita hvirvlar för hennes ögon, och alla begrepp ﬂaddra slocknande i hennes hjärna såsom lågor hvilka blåsas ut. Och öfver det förut så solvarma hemmet bryter ödeläggelsen in och bränner på ett ögonblick till aska hvad som vuxit upp under
många år… (Lk, s. 77f )

I romanen avslöjas mannen i hemmet tillsammans med en annan kvinna, men det
som hände i verkligheten var att Hjalmar Branting under ett nattligt samtal med
hustrun erkände att han varit otrogen ända sedan de gifte sig. Han hade till och
med nyligen fått barn med en annan kvinna, ett frisörsbiträde som hette Anna och
som absolut ville döpa sonen till Hjalmar.46
Typiskt för Eva genom hela boken är att hon inte skildras som en färdigutvecklad personlighet med väl avvägda känslor och bergfasta åsikter, utan att hon pendlar mellan olika känslolägen och utvecklas på ﬂera sätt. Just skiftningarna i Evas
själsliv var något som Lidforss beundrade i romanen. Ett exempel av många: På
hemvägen från skådespelerskan och väninnan Olga Flyborg har Eva ”hufvudet
fullt af egenkära och fåfänga föreställningar”, men ju närmare hon kommer hemmet desto mer börjar hon att kritisera sig själv. Det är precis som om hemmets
närhet, kanske fasterns, förändrar henne och urholkar hennes självförtroende. I
trappan upp tänker hon:
”Ty hvad är du egentligen? En nolla, min snälla Eva, och icke ens rund som en sådan.
Du är långt ifrån vacker och alltför mager. Och hvad kan du? Hvad duger du till?
45
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David Sprengel, ”Anna Branting. Staden. En sedeskildring ur Stockholmslifvet”, SvD 1901-1224.
För en utförlig diskussion kring äktenskapskrisen och dess betydelse för Brantings fortsatta
utveckling, se Henry Olsson, ”Hjalmar Branting, den monumentale”, Nordisk tidskrift 1972 s.
342f. Omtryckt i Henry Olsson, Banbrytare och stigﬁnnare, 1984.
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Kan du drifva upp rosor? Kan du sy hardangersöm? Du kan ju inte ens spela litet piano! Ih dej! Gå nu hem och var snäll mot din faster!”(s. 77)

Eva föraktar egentligen allt konventionellt kvinnogöra, men det hindrar inte att
hon nu plötsligt förebrår sig själv för att inte behärska sådant (s. 70f ).
Om Anna Brantings skildring av Eva Herzens gestalt har Lidforss idel lovord,
han tycker sig vid läsningen ”ha sett ett kvinnoöde dra förbi som en vision på ljusa
dagen”. Om vi skalar bort det översvallande berömmet får vi fram en kärna som
innehåller en mycket intressant tanke, vilken är nära besläktad med den ovan citerade av Ellen Key, nämligen att det krävs att det är kvinnliga författare som skildrar kvinnorna:
af denna spensliga gestalt har Anna Branting format en kvinnotyp, som strålar af lif
och gratie, men som är tämligen olik de typer vi möta hos kvinnopsykologiens mästare på manssidan, t. ex. hos Goethe eller Turgenieﬀ. Ty huru starkt än bilden af en
Mignon eller en Elena må bränna in sig i vår själ, trots allt blir det dock mestadels
blott den yttre bilden af en kvinnogestalt, som skalden ger oss, kvinnans fenomen,
för att tala ﬁlosoﬁskt, men icke hennes innersta väsen; en strålande marmorstod eller
måhända ett oförgätligt porträtt, men icke kvinnosjälens eget glittrande och växlande böljspel. Det är detta Anna Branting på ett så mästerligt sätt har gifvit i sin bok: en
kvinnas väsen, skådadt inifrån och återgifvet med den borne konstnärens plastiska
kraft. (Lk, s. 74f )

Vi kan ana dessa kvinnosjälens skiftningar exempelvis i den scen där Karls ”bikt”
refereras. Den börjar med Evas suveräna förakt men slutar i en ömhet som bottnar
i makarnas gemensamma förtvivlan:
Karl hade slutat sin mörka bikt.
Hur han vid sidan af det lif, som världen sett, haft en hemlig, sumpig, sjuklig, lastbar tillvaro. Hur han fruktat att fullständigt sjunka till botten. Hur han förtviﬂat och
icke kunnat ﬁnna annan bedöfning än sådan som legat i nya fall. Och hur Eva för
honom varit ljuset, sanningen och hedern förkroppsligade.
Han talade med en kort, blygselfull och trumpen stämma:
”Du är nu,” sa han, ”i din fulla rätt att begära skilsmässa. Hvad jag därför tillägger
är icke någon hotelse, endast vissheten om ett sakförhållande. Gör du det, ﬁnns för
mig bara två alternativ: Att skjuta mig en kula för pannan eller att, om jag fortfarande kan lefva, gå under utan återvändo.”
Eva åhörde honom med iskallt lugn. Hon smålog, då han tystnat. ”Jag dömes sålunda att ha ett förspildt människolif – visserligen bara ditt – på mitt samvete. Eller
också måste jag framsläpa den mest förhärjande tillvaro, som tänkas kan: En hustru
som är groft svartsjuk utan att älska.”
”Du skall icke behöfva vara svartsjuk.”
”Tack för löftet! Men en bedragares ord har för mig intet värde.”
[– – –]
I den tystnad, som rådde, hörde Eva återklangen af sina egna ord, såsom något
främmande, hvilket kom henne att fasa. Men ju hårdare och hvassare dessa ord
gnisslat, ju större lidande de hopat öfver honom, desto mera framstod för henne
möjligheten att genom denna bestraﬀning utplåna hans gåtfulla och fruktansvärda
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synd. Och då hon såg hans ödmjukt böjda hufvud, sväfvade barmhärtighetens hvita
änglar fram och åter mellan henne och honom med utsträckta, vädjande händer.
Smärtans tårar öppnade sina heta källor. Hon lade hans hufvud vid sitt bröst, och
de båda olyckliga människorna förenades i en sorg, hvilkens gränser voro i ett fjärran
mörker. (s. 157ﬀ)

I sin sorg ställs Eva inför många nya ställningstaganden. Hennes första reaktion,
när hon lugnat sig en smula, är att göra som Karl. Varför ska hon neka sig något?
(s. 185) Hon har ju ﬂera beundrare (se exv s. 115f ). Här hade det mycket väl kunnat
bli katastrof igen, och det är egentligen endast den älskades, Felix Lillies, gentlemannamässiga uppträdande som räddar Evas trohet. Hon verkar ha förlorat sina
moraliska spärrar för en liten tid.
Förmodligen passade Evas små erotiska äventyr inte riktigt in i Lidforss idealbild av kvinnan, även om de är oskyldiga. Denna del av konﬂikten, som rimligtvis
var mycket spännande för många läsare, antyds nämligen endast i förbigående av
Lidforss, när han räknar upp och karakteriserar romanens ”galleri af präktigt tecknade ﬁgurer”: ”de båda erotiska antipoderna, skriftställaren Grawe, hvars robusta
eros traskar omkring i kragstöﬂar på salongsmattorna, och herr Felix Lillie, den
svartögde riddaren sans peur et sans reproche”.
Nu är Eva Herzen på väg att skapa sig ett nytt liv. Men hur detta skall gestalta
sig är ännu en öppen fråga. Av en tillfällighet får hon rycka in som vikarierande
teaterrecensent, och resultatet blir så pass lyckat att hon får erbjudande att skriva
regelbundet i en tidning (s. 265 och 277). Som bekant var Anna Branting själv teaterrecensent. Eftersom hon ser prostitutionen som orsaken till sin olycka funderar hon på att skriva en broschyr i denna fråga (s. 285f ).47 Just nu, när hon åter
börjar känna sitt eget värde, bryter hon med Felix Lillie, som just tänkt fria till
henne. Hon är nu så stark att hon är den som styr den förvånade före detta älskaren. Han får välja om de ska bryta helt eller om han ska introduceras i Evas hem
och alltså umgås med Eva och Karl som vän i familjen. Det kan han ännu inte tänka sig. Förlovningschampagnen blir i stället både försonings- och avskedschampagne:
De tryckte hvarandras händer och drucko sina glas i botten.
”Du är den starka,” sade Felix efter en kort paus, ”du bjuder, och jag lyder. Jag skall
försöka bli lika stark som du. Men förr vill jag inte träﬀa dig, då du är en annan mans
hustru.”
”Jag skulle ljuga, om jag sade att ditt yttrande inte gläder mig.” (s. 303f )

Vissa recensenter tyckte inte att Felix Lillie var en trovärdig typ i boken. Sådana
gentlemän ﬁnns inte, tycks de mena. Men kanske ska vi se också Lillie som ett
framtidsideal? Han är starkt dragen till Eva, och han hade i hennes svagaste stunder kunnat utnyttja henne, men han gör det inte, och orsaken är rimligen att han
ser henne som en jämlike i kärleken. Han känner på sig att hon egentligen inte
tror på den fria kärleken. Hans lösning på detta dilemma blir att han bestämmer
47

Anna Branting skrev faktiskt en broschyr, men inte om prostitutionen utan om alkoholmissbruk: Kultur och alkohol, Stockholm 1902. För den invigde är det uppenbart att hon i framställningen på s. 8ﬀ i denna broschyr syftar på vännen Bengt Lidforss.
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sig för att fria till henne, men när han gör det har Eva redan förändrats. Hennes liv
har fått en annan inriktning.
Det faller sig inte bättre än att hela hushållet, utom Edvard som tur är, inom
sinom tid fått reda på att Eva har en aﬀär. Karl, som redan vetat om det, är naturligtvis förtvivlad, men när han beklagat sig har han hittills mest fått höra om sina
egna eskapader – Eva har ett sätt att riva från sig som man vid ytligt betraktande
kanske inte hade väntat sig av henne. Hon har dock redan gjort klart för Karl att
han inte har något att oroa sig för, det har rört sig om platonisk kärlek, och att hon
fortsatt att träﬀa sin älskling beror på att han legat sjuk i feber. Avgörandet har alltså skjutits framåt. Karl försöker förstå, och han tror henne – så pass väl känner han
henne (s. 274).
De övriga i hushållet förhåller sig på skilda sätt inför avslöjandet. Den ”avsigkomne” svågern Teodor tycks i en tvetydig scen försöka utnyttja sina kunskaper
till egen favör – intressant nog lämnar författarinnan över tolkningen till läsaren i
detta fall (s. 309ﬀ).
Eva rycker upp sig alltmer. Omsvängningen har hon främst sonen Edvard att
tacka för. Han får henne att inse att hon svikit, ja nästan glömt honom för en tid
(s. 315ﬀ). Tanken på Edvards berättigade missnöje ger henne kraft. Barn har också
rättigheter.
Just scenerna mellan modern och den intelligente gossen tycks ha fängslat Lidforss. Han kände ju förlagan, makarna Brantings son Georg, men jag ﬁnner det
troligt att han dessutom drömt sig tillbaka till sitt eget barndomshem, där de ljuvaste och mest poetiska stunderna inträdde då den stränge fadern inte var hemma:
Det är för öfrigt märkligt, hvilken rik bok denna Staden är. Det ﬁnns, som vi redan
antytt, kapitel gifna med en så öfverlägsen humor, att äfven den trumpnaste måste få
en högtidsstund af skratt; och det ﬁnns andra partier, som äro ren och oförfalskad
poesi. Den vackra skildringen af förhållandet mellan Fru Eva och hennes lille son är
en sådan prosadikt, där lyriken bryter fram som ett blåsippkantadt källsprång i vårsolen.

När Eva sina vanor till trots tänker ta en söndagspromenad – tillsammans med
Edvard – missuppfattar fröken Möller detta och tror att hon ska träﬀa sin älskare
(s. 321f ). Nu gör fastern, som hon tror, ett försök att hjälpa Eva. Hon påstår frankt
att Eva har lovat att ta en promenad – med henne! Herr Teodor och fröken Möller
vet nämligen inte, och skulle heller aldrig kunna förstå, att Eva redan berättat allt
för Karl. Hon har ingenting att dölja.
I ett våldsamt uppträde anklagar nu Eva den perplexa fröken Möller för att försöka lära Edvard att ljuga, och när hon förstår fröken Möllers skäl blir hon ännu
mer rasande. Hon vill inte att hennes son ska växa upp i en miljö som är förgiftad
av lögn (s. 324f ). Hon gör klart för fröken Möller att hennes närvaro i huset inte är
makarna till glädje och aldrig har varit det. Läsaren förstår att fröken Möller hädanefter kommer att få söka sig en annan bostad (s. 326). Man tycker onekligen
att Eva plötsligt är orättvis i sin oförsonlighet, men hon framställs här som den
rena och goda makan och modern, som med alla medel måste värja sig och sitt
hem mot livets onda makter. Allt brister för henne i denna scen, och det är ett
uppdämt hat som släpps lös över den som förgiftat så många år av hennes äktenskap.
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När romanen slutar tycks alltså Evas och Karls liv vara på väg att ordna upp sig,
och Karl kan glädja sig åt att han får behålla sin hustru. Men han måste ﬁnna sig i
att hon ställer nya krav, för hon har nu vaknat till medvetande om vad hon vill.
Eva:
”Jag är riktigt förtjust! Strid, det är lif! Jag kan inte fatta, hur jag kunnat existera
förut! Jag har ju lefvat som en pumpa, som en gurka i en drifbänk!”
”Jag har fått en ny hustru,” sade Karl och följde henne med ögonen.
”Är inte ers eminens nöjd då?”
”Ack, du! En ny hustru, som ändå är den förra, hon som trots mörker och förvillelser, storm och slitningar vuxit fast vid mig, blifvit ett med mig, det bästa i mig…”
(s. 275)

Man kan ändå inte säga att Eva har totalt förändrats, för under ytan har alla de nya
dragen slumrat, tills de väckts till liv under den våldsamma krisen. Förändringen
ligger däri, att den Eva som möter läsaren vid romanens slut är självsäker och vet
vad som är bra för henne och hennes familj. Tidigare har hon av ren godhet låtit
fröken Möller och herr Teodor husera och förstöra hemlivets glädje. Hon och Karl
har fått gå på krogen eller resa bort för att få en smula avskildhet. Nu kommer hemmet att bli vad det alltid borde ha fått vara. Den egoistiska omsorgen om familjen
ska rädda kärleken och barnet. Eva är på väg att skaﬀa sig ett relativt ekonomiskt
oberoende. Hon har en egen inkomst som sannerligen är behövlig eftersom tidningsmännen alltid har dåligt betalt. Hon kan inte räkna med att slösa bort pengarna, men hon kommer att kunna göra en viktig insats för familjen, också vad gäller
ekonomin. Man anar dessutom en nyväckt medvetenhet i sociala frågor som möjligen kan leda Eva vidare i hennes publicistverksamhet. Sammanfattningsvis kan
sägas att Eva Herzen numera är en självständig gift kvinna och moder som lyckats
kämpa sig till trevnad i sitt eget hem, jämlikhet i äktenskapet och en plats som bemärkt individ i samhället. Det var denna kvinna som Bengt Lidforss beundrade.
Även den känsla Eva haft av hot från underklassen (närmast som grogrund för
prostitutionen) verkar lösas upp.48 Hon når en ny insikt, tycks det, och kanske får
hon till sist en sorts emotionell kontakt med sitt eget enklare ursprung. I slutscenen dras Eva in till ett arbetarmöte i det nybyggda Folkets hus. Här känner hon
inget hot, endast en förvånad och rörd beundran inför arbetarnas och arbetarkvinnornas allvar och ärliga uppsyner. Och naturligtvis är det ingen slump att talaren på podiet har åtskilliga drag gemensamma med – Hjalmar Branting.49 Där
slutar romanen.

Anna Branting och kvinnofrågan
Bilden av Anna Branting var inte odelat positiv inom arbetarrörelsen, och kritiken
gick bland annat ut på att överklasskvinnan Anna stal Hjalmars tid och ville locka
maken bort från socialismen.50 Men liksom Eva i Staden kom Anna från en familj
48
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där faderns ursprung var tämligen enkelt. Genom att ärva sin rika första hustru
hade han visserligen lyckats höja sig till en högre position, men någon överklassuppfostran kunde Anna aldrig få, eftersom vanorna i hemmet inte var sådana.51
Mycket riktigt är Eva i romanen fullständigt bortkommen på bjudningen hos
herrskapet Herrmanns (s. 78ﬀ), och hon kan heller varken handarbeta eller spela
piano, färdigheter som hörde till överklassfruars normala färdigheter. Nils Beyer
har tydligen fått en negativ uppfattning om romanen och avfärdar Lidforss recension som ”en översvallande panegyrik, som omöjligt kan ha varit ärligt känd”.
Med bakvänd logik använder han sedan recensionen som belägg för att Bengt Lidforss i själva verket föraktade kvinnor.52 Tankegången förefaller egendomlig, men
Lena Svanberg menar att Beyer tyckte illa om Anna Branting och att detta färgade
hans framställningar om henne.53
Beyer antyder på mer än ett sätt att Anna Brantings roman skulle vara medioker: ”Det är sant att artikeln vållade honom svårigheter, vilket framgår av ett brev
till hennes man”, skriver han och antyder på så vis ett sorts dubbelspel mellan de
bägge männen.54 Om romanen uppfattades som svag i samtiden vore ett översvallande beröm ett hån, och genom att karakterisera recensionen som ”en ridderlig
gärning” ställer Beyer faktiskt Lidforss agerande i en egendomlig dager. Sanningen var i stället att Lidforss genuint beundrade Anna Branting. Edwin Malmström
berättar att vännen en gång sagt ”att han ämnade använda Selma Lagerlöf ’som
piedestal’ till en literär presentation av Anna Branting, som icke endast var hustru
till en beundrad vän utan för vilken han även i andra hänseenden hyste en respekt
som han annars inte brukade ägna kvinnorna”. Tanken förverkligades dock inte,
noterar Malmström.55
Här är inte plats att utförligt behandla Lidforss syn på kvinnan, men några antydningar ska göras. Oppositionen manligt–kvinnligt är central i dagens debatt,
och många menar att kategorierna ”manlig” och ”kvinnlig” mer eller mindre är
konstruktioner. Könen var konstruerade också på Lidforss tid, men konstruktionerna har förändrats åtskilligt på hundra år. På den tiden ﬁck kvinnor i allmänhet
inte samma grundliga intellektuella utbildning som män. De unga pojkarna på
läroverken övades i logik, och vid universiteten utvecklade åtminstone vissa sitt tänkande till en skön konst, medan kvinnorna i allmänhet hölls kvar på tankens vardagsnivå. Att kvinnors och mäns faktiska användning av sin intelligens skilde sig åt,
ﬁck emellertid vetenskapen att tro att mäns och kvinnors intelligens faktiskt var
olika. Man genomskådade inte att deras tänkande övades olika och att könen alltså
konstruerades. En viss typ av tänkande kunde därför uppfattas som kvinnligt.
Detta var en tid då man tänkte sig att det fanns distinkta kvinnliga drag liksom
manliga, men att bägge typerna normalt kombinerades hos såväl kvinnor som
män. En man kunde därför verka kvinnlig i vissa avseenden. Detta behövde inte
alltid vara negativt, men i vetenskapliga sammanhang var det i Lidforss ögon inte
acceptabelt att använda ett ologiskt ”kvinnligt” tänkande. I ett av sina inlägg i
Strindbergsfejden angriper han ﬁlosofen Allen Vannérus för tankemässig oredlig51
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het. Denne har försökt visa att Levertin inte var renodlad materialist utan troligtvis påverkad av Kant, trots allt. Lidforss går igenom resonemanget, som enligt
honom går ut på att Levertin möjligen kan ha påverkats av vissa böcker, som han
möjligen har läst. Sådant avfärdar Lidforss som feminin ovetenskaplighet: ”I Sverge har emellertid det feminina tänkandet gripit omkring sig till den grad, att på
det intellektuella området numera allt är tillåtet, blott man – för att använda Levertins terminologi – ’bevarar den moraliska elegansen’.”56
Det måste inskärpas att den egentliga oppositionen i den här typen av resonemang hos Lidforss inte var man–kvinna i bokstavlig mening. Det var sällan han
behövde jämföra män och kvinnor i sin publicistik, eftersom de verkade inom
skilda sociala fält, och i Vannérus och Levertins fall talar han naturligtvis om män,
inte kvinnor. När det gäller skönlitteraturen skriver han mest om nyutgiven poesi,
och detta var en genre som nästan totalt dominerades av män. När Lidforss diskuterar tendenspoesi i recensionen av K. G. Ossian-Nilssons diktsamling Örnar
(1902) vill han framhålla dennes framför andras. Han ser den som ovanligt kraftfull och hävdar att den ger intryck av manlighet, vilket ska tolkas som en kombination av mod, kraft och intellektuell mognad. Detta är ”manliga” egenskaper.
Men motsatsen till ”manlig” är inte ”kvinnlig” annat än i överförd betydelse, alltså
som en negativ karakteristik av en man. Motsatsen till ”manlig” är i stället ”omanlig”. Det rör sig därmed om ett skällsord använt om män.57 Att så är fallet blir helt
tydligt när Lidforss skriver: ”Medan så mycket af svensk tendenspoesi har tonen af
en pojkröst i målbrottet, gör Ossian-Nilssons diktning alltigenom intrycket af
man.” Begreppet ”omanlig” står alltså här för ungdomlig vekhet och omognad
och ”manlig” står för styrka och mognad.58
I fall som dessa handlar det alltså om det förra sekelskiftets konstruktion av
manligheten, och verklighetens kvinnor hade på sätt och vis ganska lite med den
saken att göra. En intressant iakttagelse hos Månesköld-Öberg är att ”Lidforss kritik och Levertin-polemik innehåller övertoner av könspsykologisk art”:
Den bild av Levertin och det uppsvenska som målas upp har omisskännligt kvinnliga drag: elegans, förﬁning, parfym är signiﬁkativa inslag.
Genom sina reaktioner och sitt avståndstagande framstår Lidforss själv som en
sorts manligt brutal ”lantis” med jord under naglarna och vikingakonnotationer.
Den programmatiska och ansträngda manligheten hos Lidforss ger intryck av pose
och överdrift och frestar till jämförelser med Ola Hanssons favoritkritiker Barbey
d’Aurevilly som i sin roll som kritiker ständigt spelar upp ”mannen”.59

I detta sammanhang bör man minnas att Lidforss tillhörde en delvis homoerotiskt
sinnad krets. Hur detta yttrade sig vet vi inte så mycket om, men visst är det troligt
att det också i denna krets pågick ett spel, där man ”spelade upp mannen”. Anders
Österling har berättat om en kväll då Lidforss ”anslog mot Ekelund en ton av
munter, maskulin kurtis, om jag så får uttrycka mig. Ekelund var nyckfull och
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despotisk som en primadonna.”60 I ett brev till Ekelund, som vid tillfället befann
sig i Venedig, ursäktar sig Lidforss för att han fallit ur mansrollen i ett tidigare avsänt brev: ”förlåt mitt tarﬂiga, omanliga hjärteskrik. Men jag var själv så deprimerad, och så var jag dessutom rädd, att Du på allvar blifvit sjuk”.61
Ett anmärkningsvärt utbrott av manlighetsdyrkan ﬁnner man i recensionen av
Henning Bergers kritikerrosade roman Ysaïl (1906-04-04). Liksom Knut
Hamsun hör Berger till ”den författaretyp, som man skulle vilja beteckna som den
i absolut mening virila”, påstår Lidforss. Stilen är ”spänstig och djärf, men alltid
behärskad” och ”bär genomgående en manlig prägel, och i sitt tänkande likaväl
som i sina stämningar gör han framför allt intryck af man från topp till tå” (Lk, s.
183f ). Men inte ens här är det kvinnan som är den egentliga motsatsen, utan det
förment kvinnliga inom mannen. Inte heller är det odelat positivt att vara så manlig, förstår man, då Lidforss fortsättningsvis rent av känner sig manad att försvara
Berger. Han har ändå vissa försonande – kvinnliga – drag:
Denna fullkomliga frihet från feminina åskådningssätt och feminina instinkter är
naturligtvis icke liktydigt med brist på gemyt och känslodjup, då ju äkta manlighet
mycket väl kan förenas med ett varmt och vekt hjärtelag; och äfven Henning Berger
målar stundom känslostämningar, som i sin värnlösa öfvergifvenhet skulle kunna
stämplas som sentimentala, om ej det hela vore buret af en trohjärtad ärlighet som
afväpnar. (Lk, s. 184.)

Om nu en uppskattad författartyp som Bergers kan etiketteras som ”viril” är det
ju inte underligt om en avskydd diktsamling – i detta fall Nils Wohlins Öde-år –
kan beskrivs som ”ett non-plus-ultra af andefattig aﬀektation och uppblåst, skräﬂande impotens” (Lk, s. 118).62
Ytterligare en komplicerande aspekt i Lidforss fall är att omanlighet är ett inslag
i den antisemitiska föreställningsvärlden. Lars M Andersson visar att ”juden” vanligen avbildades med en ”omanlig” kropp, dvs sluttande axlar, insjunket bröst och
stor mage. På så vis avskildes han från ”svensken” som enligt en dåtida auktoritet
skulle ”vara rank och rakvuxen som en gran, med bröstet hvälfdt, huvudet fast och
högburet, axlarna breda, musklerna hårda och nerverna starka”.63 ”Judens” ansikte har delvis feminina drag. Det gäller läpparna som är fylliga och ögonen som är
stora och kvinnligt formade, ”och det feminina understryks ytterligare av ögonfransarna som inte sällan är långa, täta och böjda”.64 Men det förekommer också
att ”’juden’ representeras som ytterligt feminin”, han framstår då som kokett till
kroppshållning och gester, klädseln är färgglad och stormönstrad, alls inte manligt
måttfull. Andersson associerar denna typ av bild till ”den ’judiske’ dandyn”, en ﬁgur som vi möter redan i Lidforss resebrev från Berlin på 1890-talet men som också stämmer utomordentligt väl in på hans vrångbild av den elegante Levertin. I en
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recension talar han i samband med Levertin rentav om ”judisk boulevardelegans”.65 Samtidigt ﬁnns en intressant likhet med ”den homosexuelle mannen”,
vilken skämtpressen brukade avbilda på samma sätt.66 I verkligheten var Levertin
känd som en tjusig karl med kvinnotycke, medan Lidforss var något av motsatsen.
Han misskötte sin klädsel men ansågs samtidigt vara ”sån”. Anna Branting som
visste detta var förälskad i honom ändå.67 Kanske ingick också könsproblematiken
i det Levertin-komplex, som Lidforss tycks ha burit på?
Beyer redovisar inte vad Lidforss skriver om romanen. I stället utnyttjar han en
elak karikatyr som Lidforss helt i förbigående för in som kontrast till Eva Herzen.
Den tidiga kvinnorörelsen var ju inte enhetlig. Det fanns olika åsikter, som alltid i
det politiska livet, och inom radikala kretsar var man ofta häftiga motståndare till
den riktning som företräddes exempelvis av Fredrika Bremer-förbundet. Man stöter då och då i Lidforss artiklar på karikatyrer liknande skämttidningarnas, fast
utförda i ord. I recensionen av Staden ﬁnns åter en sådan. Det är en utomordentligt elak och ful karikatyr av den borgerliga kvinnosakskvinnan. Omdömet är
överdrivet, kränkande och orättvist, men det speglar tidens föreställning om kvinnosakskvinnor, och karikatyrens enda syfte är att utgöra den allra skarpaste kontrast till det radikala kvinnoideal som Lidforss sett förkroppsligat i Eva Herzens
gestalt. Beyer har tydligen inte uppmärksammat Eva Herzens utveckling till självständig yrkesarbetande kvinna, och han skriver därför helt missvisande:
Här ﬁnns emellertid ett uttalande, som kan sägas ge hans kvinnouppfattning i en
karakteristisk formulering. I romanens hjältinna, den för all del mycket behagliga
men skäligen obetydliga Eva Herzen, som endast lever för sin man och en och annan
oskyldig ﬂirt, tills olyckan slår ner i hennes äktenskap – i denna kvinna ser Bengt
Lidforss ett kvinnligt framtidsideal sådant det ”hägrar för så mången af vår tids andliga elit, och hvars yttersta och vidrigaste antipod är den resonerande, instinktlösa
kvinnosakskvinnan, som med moralens tvångströja kring den vissna barmen haltar
omkring på religionens kryckor”. Med denna groteska karikatyr ansåg sig Bengt
Lidforss färdig med den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnans frigörelse.68

Att Beyer i sista meningen använder formuleringen ”ansåg sig Bengt Lidforss färdig med” beror rimligtvis på att han inte kunnat ﬁnna något ytterligare belägg för
detta förmenta kvinnoförakt i Lidforss skrifter. Han menar tydligen att tystnaden
om kvinnorna är bevis nog, men det är en ohållbar ståndpunkt, inte minst därför
att Arbetet hade en kunnig och engagerad socialist och kvinnokämpe på redaktionen, nämligen Elma Danielsson, som tillhörde den lilla skara kvinnor som Lidforss faktiskt beundrade. Han föraktade inte kvinnor generellt, men han delade
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tidens föreställningar om kvinnligt respektive manligt, och han var tydligen glatt
överraskad när han träﬀade kvinnor som Elma Danielsson och Anna Branting:
radikala, intelligenta och ändå kvinnliga. För hundra år sedan ansågs det vetenskapligt bevistat att kvinnor i genomsnitt var intellektuellt underlägsna männen,
men eftersom kvinnan i stället hade andra värdefulla egenskaper, som var överlägsna mannens motsvarande, borde hon tillåtas komplettera denne i samhällslivet. Detta var själva grunden för Ellen Keys teorier, men denna särskillnad mellan
manligt och kvinnligt passade inte de borgerliga kvinnokämparna.69 Anna Branting hyllade alltså ett alternativt kvinnoideal. Hon ville se intelligenta, självständiga kvinnor som ändå var markerat kvinnliga och som till och med utnyttjade sin
charm för att påverka männen. Själv var hon en mycket färgstark kvinna.
För Anna Branting var kvinnlig rösträtt ett självklart men inte tillräckligt krav.
I ett föredrag i Uppsala omkring 1908 framhöll hon att den kvinnliga rösträtten
inte var det viktigaste för kvinnan, utan viktigast var att hon blev valbar och alltså
kunde taga plats i riksdagen och andra politiska församlingar. Först då skulle hon
få inﬂytande. Lägg märke till den elaka karikatyren av manskvinnan i det följande:
Då ska vi få se ett annat samhälle! Men det ska inte vara kvinnor med skägg och glasögon och kort hår (med all respekt!) Det ska vara glansfulla representanter, som med
makten av sin personlighets inre och yttre företräden gör de tämda männen till proselyter. Å jag tror på kvinnorna! Jag väntar mig mycket av de nya, de unga. Det är en
helt annan typ nu än bara för tjugo år sedan, det är en vacker och spänstig bro över
från det förlegade idealet till det nya, fria, härliga.”70

Mottagandet av Staden och senare tiders bedömning
Den relativa nedvärderingen av Anna Brantings författarskap kan mycket väl ha
orsaker som hänger ihop med makarna Brantings utanförskap i det borgerliga
samhället. Hans socialism ställde dem vid sidan av borgerligheten och hennes
koketterande personliga utstrålning, förmenta nöjeslystnad och till synes okynniga radikalism isolerade dem också i ganska hög grad från gräsrötterna inom arbetarrörelsen. Man kan se samma fenomen i Bengt Lidforss liv. Branting och Lidforss satsade bokstavligen sina liv i arbetarrörelsens tjänst, men de blev ju för den
skull inte medlemmar av arbetarklassen. Samtidigt betraktades de som klassförrädare inom borgerligheten. Socialt sett hamnade de mitt emellan och blev en sorts
arbetarrörelsens intellektuella bohemer. Inom rörelsen gjorde man allt för att verka vara korrekta och värdiga att ta över samhället, man hade strikta och prydliga
kläder på möten och kongresser osv, och exempelvis nykterhetskravet växte sig allt
starkare bland de radikala ungdomarna efter sekelskiftet. Lidforss, Danielsson och
Branting motsvarade inte alltid dessa ideal.71 Bedömningen av personerna har
uppenbarligen påverkat bedömningen av deras verk.
Vi anar hos Lena Svanberg att Anna Branting faktiskt bedömdes utifrån politiska motiv:
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Det är anmärkningsvärt att Anna, som alltid beskyllts för att vara antingen en opolitisk liten kokett eller kompakt borgerlig, får så politiskt färgade recensioner. En konservativ som Wirsén tar avstånd medan Axel Danielsson i sin tidning Arbetet – under signaturen Marat – anser att Lena ”fast det ej är någon arbetarefråga efter ytliga
begrepp fru Brantings bok behandlar” dock bör ”ﬁnnas i varje arbetarbibliotek och
läsas med eftertanke av alla, som vilja höra en upplyst kvinnas ord i ett ämne både för
dagen och för framtiden. Vi rekommenderar den isynnerhet till alla skvallersystrar
och skvallerbröder både inom och utom partiet”.72

En felkälla när vi betraktar det förra sekelskiftet är att vi inte är på det klara över
hur genompolitiserat såväl samhälls- som kulturliv faktiskt var. Även om man inte
argumenterade i politiska termer alla gånger, så var det en ständig kamp som pågick mellan radikal framstegsiver och oscariansk förnöjsamhet. När Lena kom ut
ansåg den konservative Carl David af Wirsén att innehållet var ”mycket underligt
och i vår tanke sjukligt. Den hemliga meningen måtte vara, att de gamla formerna
för könens samlif äro alltför vulgära och prosaiska, äktenskapet alltför trivialt.”
Även livsstilen kritiserades: ”Öfver hela arbetet sväfvar en i vår tanke något beklämmande doft från de cigaretter, som Lena Heintze brukar röka.”73
Signaturen Jacqueline, som var mycket imponerad av novellsamlingen Sju
martyrer, vädjar i sin recension i Nya Dagligt Allehanda (1894-12-21) att man ska
bedöma estetiska verk efter estetiska normer, inte efter exempelvis ”Föreningen
för gift qvinnas eganderätts stadgar” eller ”Fredrika-Bremer-förbundets barnbokskodex”. Själv delar hon inte Anna Brantings idéer, men hon beundrar boken
som konstverk.
En annan orsak till eftervärldens okunnighet om Anna Brantings verk kan vara
rent litteraturpolitisk. Som Svanberg påpekat envisades hon nämligen med att
skriva åttitalsböcker under 90-talet och sekelskiftet.74 Hon synar exempelvis kvinnors liv och kvinnans ställning i äktenskapet i ren åttitalsanda, och hon följer inte
heller i övrigt de Heidenstam-Levertinska signalerna. Under Strindbergsfejden
(1910) hävdade August Strindberg och Bengt Lidforss att det funnits vad de närmast betraktar som en litteraturpolitisk komplott från nittitalisternas sida. Denna
tendens till smakmonopolism har sannolikt också drabbat Anna Branting. Skillnaden jämfört med Strindberg är att denne var så stor att han överlevde kampanjen. Det har påpekats att de enda som under 1890-talet förde åttitalstraditionen
vidare i debatten var socialdemokratiska debattörer som Hjalmar Branting och
Axel Danielsson samt enstaka borgerliga radikaler som Knut Wicksell.75 Man behöver därför inte uppfatta Danielssons ytterst positiva recensioner av Anna Brantings två första böcker som enbart panegyrik eller vänkritik.76 På samma sätt bör
Gustaf Frödings uppskattning hänga ihop med dennes åttitalsradikala bakgrund.77 Det var den tämligen oetablerade David Sprengel som recenserade Staden i Svenska Dagbladet (1901-12-24), och denne hyste ju en viss svaghet för åttitalslitteraturen. Han tyckte att de sista hundra sidorna i romanen blev alltför reso72
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nerande och var alltså inte lika översvallande som Lidforss, men han uttryckte
ändå förvåning över att boken var så bra. Man lägger märke till könsmarkeringarna i hans sammanfattning: ”Alla som emellertid värdera en markerad, manhaftig,
stundom äfven vek och ﬁnkänslig författarinna af Anna Brantings slag skola med
nöje läsa denna oftast talangfulla och här och hvar verkligt konstnärliga bok.”
Anna Branting fungerade som en förmedlande länk mellan åttital och tiotal
och hade därigenom betydelse för den litterära utvecklingen i Sverige. Under tidigt tiotal umgås makarna Marika Stiernstedt och Ludvig Nordström respektive
Elin Wägner och John Landquist i det Brantingska hemmet på Norrtullsgatan,
och samtliga kan ju betraktas som centrala gestalter i det litterära tiotalet. Anna
Brantings verksamhet, både i pressen och som skönlitterär författare, verkade tidigt som ett inspirerande föredöme för unga kvinnliga skribenter. Den unga Marika Stiernstedt, som även läste Strindberg och Ola Hansson, skrev ett anonymt
beundrarbrev till Anna Branting redan som tonåring 1893, sedan hon läst romanen Lena.78 Typiskt nog var det genom denna bok hon först kom i kontakt med
Ellen Keys idéer.79 Strax före sekelskiftet sökte hon upp Anna Branting. De blev
vänner och åren efter sekelskiftet umgicks hon i makarna Brantings litterära salong.

Eva Herzen som Ellen Keys idealkvinna
Lidforss hävdar i recensionen att Anna Branting omedvetet ”gifvit en den allra
vackraste bild af det etiska framtidsideal, som utvecklingslärans främste ﬁlosof,
Herbert Spencer, kallar organisk sedlighet”. Det ﬁnns verkligen klara överensstämmelser mellan Spencers tankar och innehållet i Staden, och det är därför uppenbart att det samband som Lidforss sett faktiskt existerar och att man med någon
rimlighet kan påstå att Eva Herzen förkroppsligar den morallära som utvecklas
framför allt i Spencers Grunderna för etiken.80 Att hon skulle kunna följa Spencer
”omedvetet” hänger samman med att denna teori blivit svenska radikalers gemensamma egendom, framför allt genom Ellen Keys mycket uppmärksammade föredrag, artiklar och böcker.
Ellen Key var länge ihågkommen som något annat än hon verkligen var. Hennes ﬁender i Sverige hade tydligen större inﬂytande på den allmänna opinionen än
hennes vänner, och missuppfattningar och förvrängningar av hennes tankar var
legio. Ända tills Ronny Ambjörnsson visade motsatsen hade nog de ﬂesta för sig
att hon stod för en förlegad kvinnosyn, dvs inte förlegad bara i våra ögon utan
också förlegad för sin egen tid.81 Maria Bergom-Larsson, som ju upplevt 1970-talets debatter, skrev 1981:
Många av de frågor Ellen Key reste har varit bannlysta i 1970-talets kvinnorörelse.
Vår syn på Ellen Key, i den mån vi alls visste något om henne, var ungefär densamma
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som hennes samtida belackare, ”patentfjollan”. Vi vågade inte ta tag i moderskapets
djupare innebörd, i följderna av att göra allt vårdarbete, ”kärleksarbetet”, till lönearbete, i de motsägelsefulla konsekvenserna av kvinnornas massiva lönearbete. Vi var
snabba att stämpla all tvekan som reaktionär. Vi ville inte bara självklart vara jämlika
med männen, vi skulle också bli lika dem.82

Ellen Key hörde alltså till dem som menade att det ﬁnns både biologiska och psykiska skillnader mellan kvinnor och män. Att det måste skapas jämlikhet, inte
minst i kärlekslivet, var en självklarhet för henne, men hon menade att det skulle
vara slöseri med mänsklighetens resurser om kvinnorna förnekade det positiva i
sin kvinnlighet. I den uppmärksammade boken Under det rosa täcket (1996) tycks
Nina Björk kategoriskt hänföra Ellen Key till ”livmoderfeministerna”.83 Men hos
Key förenas resonemang kring arv och miljö på ett för oss överraskande sätt, och
en av hennes viktigaste teser är faktiskt att människan formas av sin miljö. Visserligen är medfödda anlag utomordentligt viktiga för Key, men enligt hennes tro
kan under livet förvärvade egenskaper också ärvas. Evolutionen pågår därför ständigt, generation efter generation. Barnens anlag påverkas i positiv riktning om
föräldrarna för ett sedligt liv. Arvet kan alltså påverkas. Väl födda kan barnen dessutom påverkas genom uppfostran och omgivningens goda föredöme. Därmed
påverkar också miljön, och det är därför Key ständigt betonar hur viktigt det är att
man tar hand om barnen på ett vettigt sätt. När barnen sedan blir vuxna kan de i
sin tur överföra sina förvärvade positiva egenskaper till sina egna barn. Som man
inser är människan enligt en sådan teori inte helt fångad i sin biologi, utan tvärt
om kan hon medvetet ändra denna biologi på några få generationer. Key var övertygad om att framtidens män skulle vara bättre människor och att den nya mannen skulle kunna visa sig värdig den likaledes utopiska nya kvinnan.
Mänskligheten skulle kunna förändras radikalt på bara några generationer, enligt ett sådant synsätt, och det var här Bengt Lidforss kunde känna sig lockad att
göra invändningar, eftersom han var införstådd med att en del naturvetenskapliga
forskare ifrågasatte tanken på förvärvade egenskapers ärftlighet.84 Han avstod
dock från att gå i polemik med Key, och samtidigt som Anna Branting lade sista
handen vid romanen Staden (hösten 1900) försvarade han ju Ellen Key mot Wirséns våldsamma angrepp. I avslutningen av sitt kåseri skrev Lidforss då, att om det
trädde fram en radikal ung man ”utan hänsyn och pietet” och ”denne unge slyngel ﬁnge lust att pröfva sina krafter mot en del af de Ellen Key’ska tankeslottens
grundvalar – då skulle möjligen en olycka kunna inträﬀa”. Men det är tydligt att
han inte önskade rasera de vackra tankeslotten. De var trots allt nyttiga som levnadsregler, och kanske ville han heller inte såra de radikala kvinnorna i sin omgiv82
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ning genom att i alltför tydliga ordalag ifrågasätta en av grundvalarna för deras
övertygelse.85 I det följande görs ett försök att koppla skildringen av Eva Herzen i
Staden samman med Ellen Keys läror.
Eva är redan från början relativt självständig gentemot maken, och det är inte
heller genom tvingande löften som äktenskapet skall byggas upp igen. Makarna är
fria och försöker att lita på varandra. I uppsatsen ”Kvinnlig sedlighet” skriver Key:
”Efter några generationer av sålunda […] ordnade förhållanden, skall man få se
många äktenskap […] där icke den plikttrogna resignationen utan själva friheten
stärker troheten.”86 Egoismen ska balansera altruismen, menar Spencer, och i romanen inser Eva att hon tvingas välja bort sina släktingar för att rädda sitt äktenskap och sitt barn. Key skriver vidare: ”Där vårdas kärleken som det ömtåligaste
och dyrbaraste i livet; där ha själviskhet och osjälviskhet nått en fullkomlig harmoni, emedan vardera maken äger lyckan blott genom att skapa den andras.” Det
är inte genom att ge upp sig själv, utan tvärt om genom att hävda sin rätt och sin
egenart, som Eva lyckas få Karl att se henne som människa, inte bara som kvinna
och hustru. Han känner att hon är en del av honom, en del som han inte kan undvara, och bägge känner de lycka över denna upptäckt. Om en sådan samhörighet
skriver Ellen Key avslutningsvis:
Det är detta samliv, den norska diktaren kännetecknar, när han kallar det verkliga
äktenskapet ”ett längtansfullt sökande av varandra, ett energiskt hävdande av sig
själv, för att kunna giva sig själv, en städse stigande förståelsens innerlighet, ett förhållande, som hela livet igenom fördjupas”.
Sålunda förberett skall kanske det absoluta människoidealet bliva en levande verklighet; icke som en ensam man, icke heller som en ensam kvinna, utan som en man
och en kvinna, vilka skola giva människorna en ny religion: lycksalighetens.

Ovanstående Ellen Key-citat blir alltså en god beskrivning av den kvinna och det
äktenskap som Eva Herzen i romanens avslutning är på väg att skapa. Samma gäller följande ur uppsatsen ”Samhällsmoderlighet”:
Människa och kvinna, medborgare och personlighet – mindre får framtidens samhällsmoder icke vara! Hon har rivit alla bryggor, som kunde återföra henne till äldre
tiders kvinnoideal: den kraftiga men småsinta husmodern, den tanklöst eftergivna
hustrun. Men hon har heller intet gemensamt med den kortsynta kvinnosakskvinna,
som sätter sin ära i att vara den rastlösa arbetsmaskinen eller det facklärda men halvbildade examensljuset.
Hon har lärt något av de äldre liksom av de yngre typerna. Men hon liknar ingendera, ty endast livets fullhet är för henne livets mening.87

Unga kvinnor som var inspirerade av Ellen Key hade inte minst problem med att
hitta sin idealman. Oftast visade han sig inte speciellt intresserad av den intellektuella delen av gemenskapen, något som hon däremot både önskade och krävde.
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Annars var det inte ett värdigt förhållande.88 Ellen Key menade att eftersom hon i
sin omgivning såg så många äktenskap som var på rätt väg ”så ﬁnnes ingen fara att
’framtidskvinnan’ skall sakna en värdig man”. Men i samma andetag reserverar
hon sig: ”Jo, så till vida, som aldrig någon man i någon tid varit eller kommer att
blifva fullt värd den djupaste kärlek, som den till sitt erotiska väsens hela härlighet
utvecklade kvinnan kan gifva – en sanning, den så väl de största diktarna som de
största dramatiska konstnärinnorna uppenbarat.”89 Roande är Ellen Keys illustration av detta, när hon nämligen funderar över vad Dante skulle ha sagt till Beatrice om han kunnat möta henne på jorden och inte i paradiset: ”Trots själfva Dantes
sublima erotiska idealism kunna vi vara vissa att, hade Beatrice verkligen varit förenad med honom, då skulle de ord, hon af honom hört på jorden, icke alltid samklingat med dem, hvarmed han skildrade henne i Paradiso.” I romanen är Karl
Herzen på väg att utvecklas åt rätt håll, och förebilden, Hjalmar Branting, har
också funnit anledning att ompröva sitt liv.90
Eva Herzen betraktar sig i romanens första hälft som en nolla, vilket leder tankarna till en formulering i Ellen Keys ”Missbrukad kvinnokraft”, det famösa föredrag som hon höll 1895: ”Kvinnorna ha fruktat att anses utan sinne för nyttorna;
att bli beledda som ologiska och fantastiska, som odugliga arbetskamrater ifall de
icke radade upp sig som nollor bakom en manlig siﬀra, icke arbetade inom den av
mannen fastställda ramen. Och på detta sätt har världen blivit sig lik.”91
Ellen Keys tankar om barnuppfostran tillsammans med hennes bejakande av
erotiken hör till de mest kontroversiella inslagen i hennes lära. Hon hade nämligen en förmåga att klä sina visioner om samhällsmodern i ord som verkar så uppfordrande att de samtidigt kan verka både upphöjande och deprimerande. Många
var de unga kvinnor som fann att de inte kunde leva upp till hennes krav, för hur
skulle man veta att det verkligen var den stora kärleken, när livets facit alltid gavs i
efterhand? Det är inte tu tal om att Keys idéer ledde till ett experimenterande med
kärlek som stundom slog fel och rentav ledde till personliga tragedier, och författarinnan var faktiskt inte främmande för att utvecklingen skulle kräva sina martyrer.92
Eva Herzen behandlar sin lille son på ett för den tiden mycket ovanligt sätt.
Han står i centrum och är en jämlike eller möjligen mer än så. Även här anar man
påverkan från utvecklingsﬁlosoﬁen och Ellen Key. I Barnets århundrade läser man:
Först när modern genombävas av samma vördnad inför de okända världar, vilka
möta henne i barnets stora blickar, som inför de världar, vilka sålla sin vita blom över
himlens blå mörker; först när fadern i sitt barn ser kungasonen, som han i ödmjuk88
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het tjänar med sina yppersta krafter – då kommer barnet till sin rätt. Icke rätten att
göra andra till lekbollar för sina nycker, men rätten att leva sitt fulla, starka, personliga barnaliv inför en far och mor, som själva leva ett fullt personligt liv, ett liv, ur vars
safter och krafter barnet fritt får suga vad det behöver för sin egen växt.93

Förhoppningsvis har framställningen i detta kapitel visat att Lidforss inte var ute i
ogjort väder när han utnämnde romanens Eva Herzen till ett kvinnligt framtidsideal.

5. Män, som står i den uppgående solen
För dem som anser sig kämpa för en ny och bättre framtid ﬁnns två alldeles ypperliga naturliga symboler, nämligen våren och gryningen.94 Som bekant såg redan
romantikerna sig själva som morgonrodnadens kamptrupper, och så gjorde också
arbetarrörelsens män och kvinnor. Aurora var morgonrodnadens gudinna i den
antika mytologin och hennes symbolvärde utnyttjades i namnet på romantikernas Auroraförbund,95 men det förekom också inom arbetarrörelsen, som i YstadsBladet Aurora.
När Lidforss inleder levnadsteckningen över den djupt saknade vännen Axel
Danielsson (tryckt 1908) kombinerar han symbolerna vår och morgonrodnad.
Inledningen formar sig till ett naturpoem, men kampmetaforiken ﬁnns där också:
Av alla ljusa syner, varmed livet gäckar vår pessimism, är väl ingen oemotståndligare
än en nordisk första maj, när den är gynnad av sol och vind. Isarna ha brustit, kälen
gått ur jorden, och i den tidiga vårmorgonen tycker man sig andas alpluft, rusande
och eggande som osynlig förandligad champagne; men i stället för alplandskapets
intetsägande genomskinlighet sveper en varm ånga sitt drömﬁna ﬂor kring de nyutspruckna träden, i vars grenar saven sjuder och där fågelkvittret sprudlar i friska,
regnbågsglittrande kaskader. Hela naturen synes så ljus och glad, som hade den tagit
studentexamen just i dag; och allt efter som morgonen lider komma också de vita
mössorna, och under de vita kullarna lysa ansiktena i dag klarare än annars, och
snart drar studentsången genom gatorna som en tonande hägring av ungdomslycka
och ungdomsmod. Så ljuda andra toner, som en böljande, purpurﬂammande morgonrodnad håller marseljäsen sitt triumftåg genom rymden, och kringﬂutna av det
lidelsefulla tonsvallet vaja de röda fanorna vackrare, stoltare, uttrycksfullare än någon annan dag på året. Och det är nästan, som hade de många mörka männen, vilka
fylkats kring de röda fälttecknen, i dag fått något ljust i blicken – som lekte även i
deras sinnen en ﬂyktig reﬂex av den glans, som lyser kring en nordisk första maj, när
den är gynnad av sol och vind.
Men här uppe i norden händer det också, att en vårdag, som gått in med solsken
och vackert väder, plötsligt förvandlas till en kulen senvinterdag, och från samma
himmel, som nyss lyste i klaraste sammetsblått, faller ett tätt snöglopp, som stänker
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en smutsig issörja över den tindrande grönskan, de vita mössorna och de röda fanorna. Det är vintern, den dödsdömde tyrannen, som för att förlänga sitt eget liv söker
bringa vårens pionierer till tystnad….
Axel Danielssons levnad är lik en nordisk första maj, vars morgon lovar allt vad
vårlig skaparkraft kan bjuda, men vars sol höljes i tunga moln långt innan den ännu
nått sin middagshöjd.96

”Som en böljande, purpurﬂammande morgonrodnad”, skriver Lidforss. Här
kommer alltså vårens pionjärer, men motståndaren är stark, för Vintern, den
dödsdömde tyrannen, hotar än med tunga moln och smutsig issörja. Sådan var
den unga arbetarrörelsens bild av sig själv och sin ﬁende, det borgerliga samhällssystemet.

Algot Ruhe
Författaren Algot Ruhe var en av Lidforss barndomskamrater, och i april 1906
presenterar Lidforss denne i Fram.97 Det rör sig om en resumé av hela författarskapet, men en del av artikeln återgår på en tidigare recension (1903-05-23). Lidforss
börjar med att citera rikligt ur en artikel som Ruhe tio år tidigare skrivit dels om
Anatole France, dels om ett antireligiöst folkmöte i Lyon. Sedan dess har en förändring inträtt, ﬁnner Lidforss:
under tiden har Anatole France blifvit en öfvertygad socialdemokrat, som stält sitt
lysande geni i de förtrycktas tjänst, och Algot Ruhe, som fordom tycktes betrakta de
religiösa fenomenen enbart med den intellektuelle epikuréens intresserade blick, står
numera i främsta ledet bland dem, som i vårt land bekämpa den religiösa humbugen
med vetenskapens bart huggande svärd. (Lk, s. 174f )

Jämförelsen mellan Ruhe och Anatole France slog an hos de socialdemokratiska
ungdomarna och dök upp igen när Johannes Sköld hyllade Ruhe i Stormklockan
1909.98 Ruhes bok Heliga kvinnor har av den konservativa pressen ”hedrats med
tillmälen fullt ut lika grofva som de, hvarmed Aftonbladet på sin tid hälsade Ola
Hanssons Sensitiva Amorosa”, skriver Lidforss, men detta beror främst på att författaren ”vid sidan af sin rent litterära verksamhet äfven bedrifv[i]t en annan af
mindre poetisk och mera praktisk art” (Lk, s. 179f ). Ruhe har nämligen också utmärkt sig i socialdemokratiska sammanhang. När Lidforss går vidare i sitt resonemang ﬁnner man hur han i sin socialdemokratiska ideologi lyckats införliva en
rest av tidiga 1890-talstankar om övermänniskan eller ”intelligensaristokraten”.
Individualisten kan göra en insats som folkledare, han kan med fördel ställa sig i
spetsen för arbetarnas kamp. Lidforss uppskattar verkligen Ruhes kamp mot kyrkan och att han blivit socialdemokrat:
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Ruhe studerar de kyrkliga dogmerna, deras upprinnelse och blomstring, med samma
epikuréiska intresse, hvarmed en bildad vivör fördjupar sig i en första klassens matoch vinlista, och det är en verklig fest, när han i sina briljanta artiklar serverar oss
andra hvad han funnit njutbart i den kristna idiotologin. Hans kamp mot kristendomen blir så mycket betydelsefullare, som den äger en utprägladt social färg, hvilket i
sin ordning står i samband därmed, att Ruhe är en af de få bland våra litterära märkesmän, som öppet öfvergått till socialdemokratin. (Lk, s. 180)

Mot slutet antyder Lidforss vad han uppskattar hos de socialdemokratiska intelligensaristokraterna. Han begär inte fullständig underkastelse under ett parti och
ett okritiskt övertagande av en färdig socialistisk ideologi. Det viktigaste är att
man ställer sitt intellekt och sin personlighet i arbetarrörelsens tjänst. Alla har vi
våra egenheter, men man bör uppskatta sina ledare efter deras förtjänster och inte
leta efter deras fel:
Algot Ruhe hör till den grupp af kulturförare, som äger sina yppersta representanter
i män som Heine och Lassalle och nu senast Anatole France: högt bildade skeptiska
världsmän med stark böjelse för lyrik och sensualism, fjärrsynta drömmare med klart
förstånd, varmt hjärta och ett lågande hat till dumheter och lögner. Liksom dessa
genier och som alla män, som stå i den uppgående solen, har äfven Ruhe sin skuggsida, sin begränsning; men att orda härom tillkommer icke mig, hvars uppgift varit att
skriva text till framsidan, icke till afvigsidan af hans porträtt. (Lk, s. 181f )

Lidforss anser alltså att skepticism och ”böjelse för lyrik och sensualism” är fullt
förenliga med socialistiska kultursträvanden. Den avslutande bilden är eﬀektfull.
Vi ser arbetarledaren belyst av soluppgången. Det är en värld där ljus och skugga
tydligt kontrasteras. Han är vänd mot ljuset, han ser in i framtiden. Talet om en
ny gryning bör inte ses enbart som en bild för samhällets förändring i största allmänhet, utan för en helt ny epok i mänsklighetens historia. Socialdemokratin syftade till en total omvandling av människornas samhälle, men om det också skulle
bli ett mänskligare samhälle, det skulle bero på de massor som förde kampen.
Därför var bildningsarbetet så oerhört viktigt för dessa intellektuella som stod ”i
den uppgående solen”.

Karl-Erik Forsslund
Det ﬁnns ﬂera exempel på att Lidforss höjer partikamrater till skyarna. För honom var varje intellektuell som anslöt sig till arbetarnas kamp en hjälte, en av landets främste. Den 25 november 1908 skrev han en samlingsrecension av Bo Bergmans En människa, Karl-Erik Forsslunds Fria vers och visor och Leon Larssons I
ljus och mörker. Om de två senare sägs inledningsvis att de är ”gamla och avhållna
bekanta hos denna tidnings läsekrets” (Lk, s. 231).
Forsslund var djupt engagerad i arbetarrörelsen och folkbildningen. Han debuterade på 1890-talet men blev känd för en större allmänhet genom boken Storgården. En bok om ett hem (1900).99 År 1906 hade han gett ut romanen Göran Delling.
En lefnadshistoria i två delar, där ovanliga och för vår tid ännu moderna pedagogis99
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ka idéer fördes fram. Forsslund hade under stora vedermödor startat den för arbetarrörelsen så betydelsefulla folkhögskolan i Brunnsvik. Det konservativa Sverige
ville inte veta av ”denna ’röda’ och ’samhällsfarliga’ frifräsarskola”, skriver hans
son. ”Det ﬁck till följd att en rad folkliga organisationer och framsynta personer
slöt upp kring Brunnsvik, som snart blev en hela landets, arbetarrörelsens, nykterhetsrörelsens skola per preferens.”100
Lidforss kunde alltså räkna med att Forsslund var känd bland läsarna, och vad
säger han då om den nya diktsamlingen? Inte mycket, visar det sig. Man får en allmän karakteristik och en dikt citeras, men framför allt är det kulturpersonligheten
Forsslund som recenseras. Avsnittet inleds på följande sätt:
Liksom hos Leon Larsson spelar även hos Karl-Erik Forsslund det sociala genombrottet en viktig roll som motiv för diktningen, och i åtskilliga stridssånger äga de
båda poeterna rätt intima beröringspunkter. Men grundstämningen hos Forsslund
är en solljus optimism, icke den tanklösa sangvinismens förbiseende av svårigheterna, utan en manlig och oförskräckt naturs bergfasta tro på det godas seger. (Lk,
s. 234f )

Man lägger märke till att Lidforss uppskattar optimism, liksom vi senare ska se att
han förkastar Bo Bergmans pessimism, men man bör observera att det inte handlar om en tanklös och vanemässig optimism utan en kämpande sådan. Att trots
alla vedermödor kämpa på och se framtiden an med tillit, det är Lidforss uppmaning till arbetarrörelsens kämpar. När han fortsätter anar man kanske en förstucken kritik av Forsslunds vers när det talas om ”formlöshet”, men versen är inte
huvudsaken. I förbigående får vi också ett smakprov på Lidforss besynnerliga rastankar.
Med sitt rika och innerliga gemyt, sitt varma natursinne, sin stundom ända till formlöshet översvallande hänförelse och sin bergfasta tro på den goda viljans suveränitet
är Forsslund en äkta germantyp, av det slag, som vi svenskar, trots vår germanska
härstamning, ha ganska ont om. Om han också ej hör till de störste bland våra poeter,
så är han dock som personlighet en av Sverges främste män, och redan på den grund
är en ny diktsamling från hans hand värd att uppmärksammas, […]. (Lk, s. 235)

En ”förtjusande dikt” får illustrera ovanstående omdömen. Tydligt är att Lidforss
uppskattar Forsslund främst som partivän och stridskamrat i den stora kampen
för arbetarnas bildning och frigörelse. Forsslund är en av oss, är hans budskap, och
just därför är hans diktsamling en händelse.

Leon Larsson
Den tidiga socialistiska kampdikten eller arbetarsången uttryckte kollektiva erfarenheter eller drömmar, och ambitionen var inte originalitet i uttryck och uppbyggnad, utan snarare anknöt man till etablerade uttryckssätt och givna mönster.
Inte sällan satte man ny text till en känd melodi. Att göra detta på ett slående sätt
100

Jöran Forsslund: ”Min far Karl-Erik Forsslund” i Karl-Erik Forsslund Författaren Folkbildaren
Hembygdsvårdaren, Värnamo 1991, s. 27.

266

var en konst i sig, och vissa dikter kom att leva vidare medan andra glömdes när
deras aktualitet förklingat. Texternas värde låg främst på det politiska planet, och
många gånger gällde det tillfällighetstexter för ett givet socialt sammanhang, som
startandet av en ny förening eller invigningen av en ny fana. Dessa texter studeras
för att urskilja typiska drag och gemensamma teman och endast i undantagsfall
för att lyfta fram individuella drag.101
När Lidforss i augusti 1906 recenserade boken Unga poeter Ett urval av Sverges
yngsta lyrik sade han sig i urvalet sakna två poeter. Den första var Vilhelm Ekelund, men denne hade själv avböjt medverkan. Den andre var Leon Larsson
(1883–1922), en arbetaryngling som vuxit upp under fattiga förhållanden i Malmötrakten och senare dragits in i ungsocialistiska kretsar i Stockholm. Han hade
ett komplicerat psyke och hade under tonåren avtjänat sex månaders straﬀarbete
för mordbrand. Enligt Axel Uhlén, som varit klubbkamrat med poeten, var han
däremot inte väl insatt i de socialistiska teorierna.102 Hans liv var fyllt av svårigheter, och han var vid ﬂera tillfällen i klammeri med rättvisan. Under några år var
han faktiskt en av Sveriges mest sålda poeter. Men upplagorna på runt 10 000 exemplar kom i Frams billighetsserie, och någon vidare förtjänst för författaren gav
de knappast. Efter skandalsuccén med ”avfällingsromanen” Samhällets ﬁende
(1909) blev han så småningom bortglömd som författare. Men år 1999 kom en
samling med ”tidig socialistisk diktning”, där han fått en egen avdelning. Bokens
titel, Hatets sånger, är hämtad från hans första samling.103
Lidforss position var sådan att hans positiva omdöme kunde öppna partidörrarna på vid gavel för den unge ”arbetarskalden”. Han gör det med följande ord:
Det ﬁnns emellertid bland Sverges yngsta poetgeneration ännu en, som med heder
kunde ha försvarat en plats bland de sju, men vars produktion säkerligen varit obekant både för utgivaren och förläggaren. Det är herr Leonard Larsson, författaren till
den i våras utkomna diktsamlingen ”Hatets sånger”.
Leonard Larsson är, om vi ej misstaga oss, till yrket järnarbetare och ett par och
tjugo år gammal. Han är ungsocialist av den Bergegrenska falangen, och har alltså en
annan åsikt än vi socialdemokrater om den väg på vilken arbetarklassen snabbast och
bäst når sin emancipation. Men denna meningsskiljaktighet kan ej ett ögonblick
göra oss blinda för den skaldiska begåvning, som röjer sig i denne unge proletärs litterära produktion. Här har vårt socialdemokratiska parti verkligen en talang att taga
vara på; här är en arbetarskald, vars tonfall är äkta och vars språk alltigenom bär vittne om den borne konstnären, om också hans val av motiv helt naturligt är begränsat
av proletärens trånga och mörka horisont. Men den, som har sinne för skönheten,
även då den med molnhöljd panna blickar fram ur mörker och nöd, kan ej undgå att
med rörelse – även estetisk rörelse – läsa en dikt sådan som denna:
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En sång från djupet
I djupet där vi leva vi aldrig skåda dagen,
där treva vi oss framåt vid facklors röda bloss,
där dåna de och eka, de dova hammarslagen
när utur bergets salar vi spränga malmen loss.
[– – –]
Ja, hören hur det mullrar från djupets mörka gångar,
det dånar doft, det brakar, det blixtrar skott på skott,
se det är mörkrets söner och edra tusen fångar
som spränga sina minor inunder edra slott!
Vi vilja uppåt storma från mörkret och från gruset,
vi vilja sönderspränga vart hinder och vart band,
vi skola fram ur mörkret till friheten och ljuset
och här på jorden grunda vårt drömda framtidsland! (Lk, s. 198ﬀ)

I denna åttastroﬁga dikt, som Lidforss citerar i sin helhet, använder Leon Larsson
det inom arbetarrörelsen gängse bildspråket, men han gör det ledigt och lätt. Larsson hade litterära intressen. Han läste mycket och hade lätt att ta till sig och utnyttja sina poetiska läsfrukter.104 Han är formellt säker och det är onekligen anmärkningsvärt, att han faller in i ett gammaldags poetiserande språkbruk, med former
som ”vad veten I” och ”hören hur det mullrar”. Lars Lönnroth menar att den här
typen av former också ”anslår /…/ tonen av väckelsepredikan”.105 Den ”politiska
kampsången som genre uppstår förhållandevis ’högt upp’ i samhällshierarkin” och
sångernas ”litterära språk kommer inte från ’folkets’ traditionella visor, utan från
överklassens romantiska sånghäften och poesisamlingar”, ﬁnner han.106 Det kan
synas som en svårsmält paradox att också en ungsocialistisk poet skulle ha påverkats
av den borgerliga traditionen, men å andra sidan – vad skulle han annars ha påverkats av? Det var ju sådant man läste och sjöng i folkskolan och på folkliga religiösa
möten, och för övrigt hade även de moderna nittitalspoeterna stundom ett arkaiserande språkbruk. Arbetarrörelsens agitationslyrik skrevs ofta till melodier hämtade
från nationalsånger och psalmer, vilket extra underströk deras oftast antifosterländska tendens, påpekar Eric Uhlin.107 Inger Selander betonar att ideologierna på
detta vis bröts mot varandra och att detta gav en parodisk eller satirisk eﬀekt.108
Leon Larsson var ungsocialist vid debuten, alltså anarkist, och det var inte självklart att socialdemokratin skulle anamma hans diktning. Det var därför som just
Lidforss erkännande blev så viktigt. I formuleringarna ovan bör man särskilt notera den mycket tidiga användningen av ordet ”arbetarskald”. I nästa recension
(1906-10-11) ﬁnner man dessutom ordet ”proletärskald”.109 Vem som var först i
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Sverige att använda dessa termer är svårt att veta. I Arbetet används ordet ”proletärskald” så tidigt som i augusti 1902.110 Men det var tydligen Lidforss som deﬁnitivt etablerade uttrycket i arbetarrörelsens medvetande. Att det skedde just i samband med Leon Larsson och att dennes diktning verkligen också innebar något
nytt inom kamplyriken har betonats av Eric Uhlin.111 Det är sekelskiftets stora lyrik, och då särskilt Frödings folkliga poesi, som vid denna tid påverkar agitationslyriken, menar denne. Det märks först hos Maria Sandel,
men verkligt hög litterär nivå nådde kamplyriken först med Leon Larsson. I hans
diktning lösgör sig arbetarnas lyrik ur församlingssången. Som den förste av arbetarnas egna skalder tog han som sin uppgift att besjunga proletärens och skaldens frigörelse ur kollektivet, det proletära som det mänskliga. Lidforss observerade genast den
individuella karaktären, […].112

Uhlin menar rent av att Leon Larssons diktning ”är en viktig förutsättning för tiotalets nya svenska lyrik”, representerad av namnen Lindorm, Lagerkvist och Dan
Andersson. Den sistnämnde hade lärt mycket av Fröding, men under den tid då
Kolvaktarens visor kom till studerade han även ”med utbyte” Leon Larssons diktning.113 Jan Stenkvist har reagerat mot denna framställning: ”Uhlin hävdar således att kamplyriken når sin högsta form då den inte fungerar i ett kollektivt sammanhang, en ståndpunkt som ju de facto innebär, att den socialistiska kampdikten är som bäst när den upphör att vara socialistisk kampdikt.”114 Detta uttalande
kan kräva en kommentar.
Uhlin talar inte så mycket om en ”höjdpunkt” som om ”en vändpunkt i agitationslyrikens historia” efter sekelskiftet, inte minst med Ossian-Nilsson, och hans
uppfattning är alltså att arbetardikten blev mer konstnärlig när individerna började komma till tals också där. Ett sådant uttalande kan tyckas innebära en värdering men är troligen främst avsett som beskrivning. Det personliga tonfallet hos
Leon Larsson är nytt för genren och pekar fram mot Dan Anderssons diktning,
som ju också är starkt personligt färgad, trots att den ofta skildrar kollektiva upplevelser. Uhlin skriver trots allt om Leon Larssons produktion före avfallet, och
det han menar är därför knappast att dennes dikt ”inte fungerar i ett kollektivt
sammanhang”. Det anmärkningsvärda är ju i stället att den faktiskt fungerar utomordentligt väl i kollektiva sammanhang, trots sin individuella och konstnärliga
framtoning. Att poetens bana blev hög men kort, därför att han avföll, förändrar
inte den stora betydelsen av hans tidiga diktning. Stenkvists tillspetsade formulering, att Uhlin paradoxalt nog skulle hävda ”att den socialistiska kampdikten är
som bäst när den upphör att vara socialistisk kampdikt”, tycks därför missvisande.
Vad Uhlin hävdar är att den socialistiska kampdikten kom att förändras med diktare som Leon Larsson, inte att den upphörde att odlas.
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Det är symptomatiskt att Lidforss fann det meningsfullt att recensera kampdikt just i Leon Larssons fall, för det var ju oftast just en författarpersonlighet han
sökte i dikten. För Lidforss hade beteckningarna ”proletärskald” och besläktade
ord som ”proletärpoet” och ”proletärdikt” en positiv klang. Med dessa ville han
markera att det rörde sig om lyrik som skrivits av en arbetare, till skillnad då mot
exempelvis Ossian-Nilssons ”arbetardiktning”. Tommy Sundin, som ägnat termen proletärdiktare en studie, menar att denna positiva betydelse snabbt ﬁck fäste
inom arbetarrörelsen efter Lidforss föredöme, men att en förändring kom redan
1911, i och med Heidenstams angrepp på ”proletärﬁlosoﬁen”. Termen ﬁck då en
negativ klang, särskilt i borgerliga tidningar, och så småningom blev den nästan
oanvändbar.115
I inledningen av recensionen av Leon Larssons Ur djupet, publicerad på Arbetets ledarplats (1906-10-11), jämställer Lidforss ”två människotyper, som mera än
andra dödliga synas ha skäl att anklaga tillvaron”. Konstnärernas sociala position i
det borgerliga samhället liknar proletärernas, eftersom de är lika utnyttjade och
underbetalda. ”Och har ödet så fogat, att en man som herr Leon Larsson på en
gång är proletär och poet, så har man sannerligen ej skäl att rosa marknaden på
denna planeten, där geniet än i dag är lika hemlöst som proletären” (Lk, s. 201).116
Detta inledande resonemang visar sig ha två syften. För det första vill Lidforss utnyttja det för att förklara Leon Larssons livsstämning och val av ämne, och för det
andra har han ett konkret förslag om stöd åt Leon Larssons fortsatta diktning.
Det är inte konstigt, att Larssons dikter har ”drag av mörk dysterhet” och att
man stundom ﬁnner ”livstrött resignation” men oftare ”ett ﬂammande hat mot
det samhälle, under vars orättvisor han har att lida”:
Tanklösa moralister kunna ju stämpla detta hat som oädelt och förkastligt; men har
man en smula hjärta i bröstet, så kan man näppeligen undgå att ﬁnna detta samhällshat fullt naturligt hos en ung proletärskald, som känner sin andes bästa krafter dömda till overksamhet och undergång på samma gång som han vet, att han dock är huvudet högre än den stora massan av dem, som bo på livets solsida. (Lk, s. 202)

Redan i recensionen av Unga poeter konstaterade Lidforss att poetens ”tonfall är
äkta”, och efter att kort ha pekat på ”den fasta och uttrycksfulla formgivning, varav Leon Larsson är mäktig” fortsätter han nu att spinna på denna tråd. Det handlar inte endast om slagord hos denne arbetarpoet, även om han ”i ett par dikter
driver en smula avgudadyrkan med sitt hat” och ”även om han någon gång hemfaller åt den revolutionära frasen”. Lidforss är klar över de nyskapande dragen:
Leon Larssons ”motiv äro till stor del hämtade från det sociala slagfältet, men hans
uttrycksmedel äro i stort sett helt andra än de agitatoriska slagorden och röja genom sin poetiska verkningsfullhet otvetydigt den litterära talangen” (Lk, s. 203).
Lidforss konstaterar belåtet att det hos Leon Larsson trots allt ﬁnns ”så mycken
ljus och själfull livstro och så mycken nobel entusiasm för livets goda makter, att
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även en kritisk läsare blir avväpnad”. Troligtvis kände Lidforss lättnad över att
kunna lyfta fram denna socialt inriktade poet. Ämnet var känsligt, och säkert valde han många gånger att avstå från att skriva om kamplyriken, hellre än att skriva
något som kunde uppfattas som nedsättande eller akademiskt översittaraktigt.
Men denna gång är han mycket nöjd. När han citerar ur samlingen väljer han
dock i stort sett dikter av det mildare slaget. Följande strofer ur ”Ungt blod” har
fallit folkupplysaren Lidforss på läppen:
Hans tankar, som hetsande stiga,
de födas i elden och glöden,
de längta att rasa och kriga
bland faror och okända öden
och pröva i kampen sin kraft.
Hans tanke vill forska bland tingen
och fritt vill den stiga mot ljuset,
ty viljan den böjes av ingen
och icke den trampas i gruset
i skräck inför gudarnas lag.
Och fritt vill han le och förbanna
och smäda det låga samt hata,
men älska det goda och sanna:
allt uselt och ont skall han rata
och driva till undergång bort.
(Lk, s. 204)

I recensionens avslutning framför Lidforss ett förslag som skulle leda till resultat,
om än magrare än han torde ha hoppats. Som så ofta kan han inte avstå från att i
förbigående sparka mot det borgerliga litterära etablissemanget, särskilt som han
samtidigt kan framhäva arbetarrörelsens kulturella strävanden:
De anförda citaten torde vara nog för att belysa vad vi redan vid ett föregående tillfälle framhållit och vad som för övrigt redan förut torde ha stått klart för åtskilliga av
våra litterärt intresserade läsare, att nämligen den svenska arbetarrörelsen i herr Leon
Larsson har en poet, som är värd allvarlig uppmuntran. Hans konstnärsanlag borde
mycket väl kunna berättiga honom till en avsevärd uppmärksamhet från den Bonnierska akademien, som ju för övrigt här om året markerade sin fördomsfrihet genom att prisbelöna en troende katolik; men att för herr Leon Larssons räkning hoppas på något från det hållet, vore nog en överdriven sangvinism. Däremot kan man
med skäl fråga sig, huruvida det icke vore i svenska arbetarpartiets intresse att skaﬀa
denna unga talang tillfälle att – åtminstone för någon tid – ostörd av ekonomiska
vidrigheter arbeta på sin litterära utveckling. Att upprätta ett diktargage, uteslutande
avsett för förmågor, framgångna ur arbetarnas egna led, vore säkerligen en gärning,
värdig det svenska arbetarpartiet; om smaken kan man ju sedan disputera, men min
röst, om jag hade någon, skulle utan tvekan tillfalla diktaren av ”Hatets sånger” och
”Ur djupen”. (Lk, s. 206)

271

Tiden var kanske ännu inte mogen för ett diktargage, alltså en regelrätt diktarlön,
men Uhlén har funnit att ”B.L:s förslag fullföljdes vid 1908 års partikongress”.
Inte mindre än 115 ombud föreslog gemensamt att kongressen skulle bevilja Leon
Larsson ”ett diktargage av 500 kr”. Det hela slutade emellertid med att han i juli
1908 beviljades ett stipendium på 300 kronor.117 Under året 1907 lämnade Leon
Larsson ungsocialisterna. Han ﬂyttade tillbaka till Malmö, där han gärna höll till
på Frams redaktion.118 Enligt Uhlén var det Lidforss som lät honom medverka i
Arbetet som recensent, ”vilket dock inte ökade skaldens litterära renommé”.119
Men det gav nog en behövlig extra slant, vill man tillägga.
Lidforss recenserade endast ytterligare en bok av Leon Larssons hand, nämligen diktsamlingen I ljus och mörker, som gavs ut i original på Frams förlag. Typiskt
är att han i denna sista recension lagt bort det formella ”herr” framför Leon Larssons namn. Detta tyder på att herrarna träﬀats, lagt bort titlarna och dessutom
fortfarande var vänner. Leon Larsson ”avföll” emellertid sommaren 1909, med en
nyckelroman inspirerad av K. G. Ossian-Nilssons Barbarskogen. En berättelse i
klasskampens tecken, och Lidforss tycks inte ha befattat sig med honom därefter.
Larssons avfällingsroman, Samhällets ﬁende, gavs betecknande nog ut på Bonniers
förlag, liksom Barbarskogen, och blev liksom denna en stor framgång, Leon Larssons sista.

6. En livsﬁentlig myt, som bör bekämpas (Bo Bergman)
Eftersom Bo Bergman och Vilhelm Ekelund är stora namn tror man gärna att de
var mycket lästa och omtyckta under det förra seklets första år, då de debuterade. I
själva verket var det motigt för dem. Christer Jacobson har funnit att Bergmans
negativa och uppgivna livssyn kritiserades av i stort sett alla betydande kritiker.
Levertin säger sig visserligen inte vilja kräva en viss livssyn i böckerna men ﬁnner
ändå att Bergmans böcker är föga tillfredsställande vad gäller livsåskådningen. I
detta liknade Levertin faktiskt Bengt Lidforss.120
Lidforss insåg att Bo Bergman hörde till de bättre av de nyare poeterna, men
han uppskattade inte dennes produktion i någon högre grad. Efter att i recensionen av Marionetterna (1903-07-03) avslutningsvis ha citerat att par sommarstrofer
diskuterar han i sin sedvanliga antitetiska stil:
Sådana vers röja icke blott stor teknisk färdighet, utan även poetiskt känselsinne. Det
är företräden som icke kunna frånkännas hr Bergman, men som även kunna spåras
exempelvis hos en Daniel Fallström. Som poet synes Marionetternas diktare ungefär
stå på samma nivå som herr Fallström; men då han, i motsats till den senare, äger en
normalt utvecklad intelligens, belamrar han naturligtvis icke sina versböcker med
pekoral à la Fallström. Tvärtom vittnar denna hans första diktsamling om en självkritik, som är värd all aktning. Att hans produktion det oaktat ej förmår att fängsla,
ännu mindre gripa läsaren, torde i främsta rummet bero på den torftiga begränsning
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som utmärker icke blott hans idévärld, utan även hans poetiska känsloliv. Hans diktning minner om ett lagerträd, som blommar i krukan på en asfalttrottoar, ett vackert
rasträd, som behagar genom sin vackra växt och sin nobla grönska, men som aldrig
sänder några rötter mot fördolda djup och aldrig lyfter sina grenar mot himlen. (Lk,
s. 94f )

Bakgrunden till Lidforss engagemang i det här fallet är helt säkert hans egen bildningsväg. Redan som tonåring tog han de stora livsfrågorna på största allvar, och
hans ståndpunkt som vuxen var resultat av såväl yttre som inre ﬁlosoﬁska strider.
Bo Bergmans dikter påminner honom därför om hans egna själsliga kval. Det som
han vänder sig mot i poetens livsﬁlosoﬁ är pessimismen och inte minst determinismen, vilken tycks göra den politiska kampen ofruktbar, då ju framtiden ändå
tycks förutbestämd. Det handlar om en kamp om arbetarnas själar. När de nu inte
längre ska vara kristna måste de ha en positiv livstro som bygger på utvecklingsläran och socialismen, anser Lidforss, som ju också lägger stor energi på att avslöja
kyrkan och dess potentater.
Jacobson menar att Lidforss i fråga om sekelskiftespessimismen hade samma
uppfattning som den annars så förkättrade Stockholmskritiken. Ytligt sett är detta
riktigt, men troligtvis såg de borgerliga kritikerna den nya pessimismen som en
generationsfråga, medan Lidforss ser den som ett tämligen allmänt borgerligt fenomen. Det kunde förklara att han inte låtsas om att också den borgerliga kritiken
är negativ mot Bo Bergmans livshållning.121
Lidforss inser naturligtvis att Bo Bergman inte är en dussinpoet. Det som stör
honom är att det i samlingen ﬁnns ”alldeles för mycket av denna pessimism, som
icke är trist, utan enbart tråkig”. Men det ﬁnns också positiva omdömen. Om dikten ”Stadsbarn” (”Jag älskar dimman, som släpar våt…”) sägs att den ”är icke storslagen, men den är i sitt slag äkta och behöver inga kommentarier”. Kravet på äkthet ﬁnns alltså med också i denna recension. Det talas dessutom om en ”levande
åskådlighet”, och naturälskaren Lidforss undslipper sig i förbigående följande
kommentar: ”lika säkert förstår han stundom att fånga den dallrande solskensstrimman i en sommaridyll”.
Det dröjde drygt fem år innan Lidforss återigen recenserade en bok av Bo Bergman, nämligen En människa. Det sker i den tidigare nämnda tredelade artikel, där
också böcker av Karl-Erik Forsslund och Leon Larsson behandlas (1908-11-25).
Anslaget säger att ingen av de tre författarna egentligen kommer med något nytt
för den som känner dem sedan tidigare: ”Men var och en av de tre har åstadkommit en vacker bok, som är värd ett ärligt tack, och tillsammans bilda dessa tre diktsamlingar lika många mänskliga dokument av rätt betydande intresse.”
Den övergripande avsikten med att sammanställa de tre poeterna är att använda dem som illustrationsmaterial till ett ﬁlosoﬁskt resonemang. Lidforss antyder
en ny och mindre positiv utveckling hos proletärskalden Leon Larsson. Dennes
från början negativa syn på samhällsfrågorna har visserligen glädjande nog ”på senare åren vikit för en ljusare livssyn, en social framtidstro, som tagit sig mycket
vackra uttryck i hans vers” (Lk, s. 232). Här har Larsson alltså närmat sig Lidforss
egen ståndpunkt. Senare kommer dock invändningen:
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Eget är det emellertid, att medan den sociala pessimismen alltmer trängts i bakgrunden, så framträder i denna diktsamling, särskilt i sista avdelningen, en rent personlig
pessimism, som icke blott bestrider proletärlivets värde, utan tvivlar på livets värde
överhuvud. Det är tanken på livets förgänglighet och tillvarons intighet, på vilken
denna livsstämning grundar sig […]. (Lk, s. 234)

Lidforss möttes själv av många personliga motgångar i sitt liv men hade med åren
utvecklat en sorts stoicism som byggde på manlighetsideal från antiken. Denna
attityd kräver han också av Leon Larsson, eftersom han är rädd att poeten vid sina
litteraturstudier smittats av ”stämningspessimismens tvinsot”:
Vad det kommer an på här i världen, är ju dock icke att undgå lidandet, ty det är
åsnornas privilegium, utan det gäller att få kraft att bära lidandet som en man, så
att man icke ﬂyr ut i öknen, därför att ej alla ungdomens rosendrömmar mognade.
En sådan steril ökenskepsis kan ju för en tid vara både naturlig och ofarlig, men i
längden hämmar den själens växt och gör tillvaron banalare än den behöver vara
– även om en sådan livssyn i litterära kretsar går för att vara högsta fashion. (Lk,
s. 234)

Också hos Karl-Erik Forsslund spelar ”det sociala genombrottet” stor roll som
motiv ”och i åtskilliga stridsdikter äga de båda poeterna rätt intima beröringspunkter”. Skillnaden mot Leon Larsson är att Forsslund inte låter sina motgångar
slå över i tvivel. Den optimism som Lidforss predikar för sina socialdemokratiska
meningsfränder kan beskrivas som en sorts realistisk optimism. Den bortser inte
från svårigheterna, men den söker vägar att övervinna dem och gå vidare. I detta
sammanhang blir Bo Bergmans diktning en nagel i ögat på Lidforss, även om den
är ”en ﬁn och i detaljerna ofta delikat utförd Kleinkunst (småkonst), som särskilt
fängslar genom sina väl avvägda proportioner”:
Han är det livströtta huvudstadsbarnet, blaserad, skeptisk, ironisk, utan fäste i tillvaron, vars banalitet han ﬁnner både trist och komisk. Då han med denna teoretiska
livsaspekt förenar en otvetydig skaldisk begåvning, så uppstår härav en diktning, vars
grundton är en doktrinär och livsﬁentlig skepsis, men som ofta höjer sig till en betydande poetisk skönhet. (Lk, s. 236f )

Lidforss ger exempel på dikter som är prov på ”vacker och fullödig poesi”, men de
upplevs tydligen som avvikande i helheten: ”Fullt konsekvent är författaren icke –
därtill är han för mycket poet – och en dikt sådan som ’Mitt land’ erinrar genom
sin träﬀsäkra penselföring och sin manliga ton icke obetydligt om Karlfeldts diktning” (Lk, s. 238f ).
Men efter dessa medgivanden går Lidforss till angrepp. Han går grundligt till
väga, och man förstår att han är verkligt bekymrad. Han är rädd att ungdomen
skall angripas av denna pessimism, och det vore naturligtvis förödande för socialdemokratin, vars mest aktiva krafter fanns just bland ungdomen. Här liksom på
många andra ställen hos Lidforss är det dikternas idéinnehåll som förkastas. En
l’art pour l’art-kritiker hade rimligtvis frossat i den vackra dikten och ryckt på axlarna åt det blaserade innehållet, men Lidforss gör alltså tvärt om:
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Att Bo Bergmans diktning det oaktat ej är mera livskraftig än den är, står utan tvivel
i samband med den ﬂacka världsåskådning, som jämt och ständigt träder en tillmötes i denne författares produktion och som till sitt väsen är en föga genomtänkt materialism, varvid den blinda och godtyckliga slumpen omskrives med den något utslitna frasen ”vår Herre”. Men världsalltet är icke blott och bart en mekanism av
kretsande snurror, jorden är icke ett så platt klot, som Bo Bergman vill låta påskina,
och människolivet, hur banalt det än ofta må gestalta sig, kan dock understundom
bli en vacker tragedi. Den värdering av tillvaron, för vilken Bo Bergman gör sig till
målsman, är hos honom visserligen poetiskt förskönad, men icke desto mindre en
livsﬁentlig myt, som bör bekämpas, särskilt därför, att estetiskt sminkad gottköpspessimism är det surrogat, som hos så många av vår tids s.k. bildade ersätter en verklig världsåskådning. (Lk, s. 239)

Hur bekämpas nu denna ”livsﬁentliga myt”? Man kan se hela Lidforss skriftställarskap efter sekelskiftet som ett led i en sådan kamp för en positiv framtidstro,
och som ett led i denna kamp skrivs den aktuella recensionen, där Lidforss nu
”med några ord” försöker klargöra vad han menar. Det blir en längre ﬁlosoﬁsk
betraktelse. Här beskrivs materialismen som en nödvändig, men otillräcklig, vetenskaplig metod i solens tecken. Därefter skildras kristendomen som en romantisk men dunkel världsuppfattning i månens tecken. Slutligen presenterar Lidforss sin egen nykantianskt inspirerade syn på ”de evigt olösliga världsgåtorna”.
Denna sägs vara en åskådning i stjärnornas tecken. Hur pass klargörande resonemanget är kan väl diskuteras, i varje fall om man läser det isolerat från det övriga
författarskapet, men det är poetiskt skrivet och Lidforss är starkt engagerad:
Den solbelysta verkligheten, omsatt i världsåskådning, blir materialism. När det gäller att utforska den vida värld, som uppenbarar sig för våra yttre sinnen, och tyda de
företeelser, som avspegla sig i tid och rum, har den materialistiska åskådningen hittills visat sig vara den säkraste vägen till sanningen; hela vår materiella kultur, som på
så många punkter brutit vägen för den andliga, är ett barn av materialistisk naturforskning. Men liksom det ﬁnns en del av universum, dit vår sols strålar icke nå, utan
att vi för den skull förneka dess verklighet, så är även vår forsknings räckvidd begränsad, och vill man på grund av den verklighet, som vi kunna iakttaga med våra yttre
sinnen, bilda sig en världsåskådning, så blir denna falsk, efter som det alltid, och i
detta fall mer än annars, är otillåtligt att av en del dra slutsatser om det helas beskaﬀenhet och tro, att världens väsen är uttömt med begreppen kraft och materia.
Så har man då som en högre ståndpunkt prisat den världsåskådning, som ﬁnner
den högsta sanningen, icke i den solbelysta verkligheten, utan i nattens månbelysta
sagovärld, då alla fasta konturer plånas ut, då fantasien spränger dagens bojor, och
kärleken och brottet blomma upp till nytt liv. Det är den religiösa romantikens
världsaspekt, som icke tål dagens ljus, men dyrkar månen, som försilvrar natten.
Så ﬁnns det då till sist en tredje världsåskådning, som håller före, att det bortom
sol och måne ﬁnns en annan verklighet: de evigt olösliga världsgåtorna, som likt
tindrande stjärnor lysa upp natten, där den kristne och materialisten blott se kolsvart
mörker.

Det är påfallande att Lidforss här faktiskt visar respekt för samtliga tre sätt att se
världen, såväl solens som månens och stjärnornas. Med Bo Bergmans livströtta
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pessimism förhåller det sig emellertid annorlunda. Den är ingen världsåskådning
värd namnet, enligt Lidforss, och den står inte i något annat tecken än gatlyktans
matta sken:
Den livsaspekt, som närmast givit anledningen till denna lilla utvikning, kan emellertid knappast kallas världsåskådning; den känner varken till sol eller måne eller
stjärnor, – endast reﬂexen av boulevardernas lyktor, när de spegla sig i asfalten, och
gullkrogarnas ljus, när det färgar gatumörkret smutsrött. Och den diktning, som spirar upp ur en sådan livsstämning, bär, även om dess hy är ﬁn och dess växt nobel,
dock alltid banalitetens frätande mask i sitt hjärta. (Lk, s. 241)

7. En anklagelse mot samhället (Artur Möller)
I början av 1905 kunde man i Arbetet läsa en kortare samlingsrecension om två skånska novellsamlingar, Sena tiders barn av Artur Möller och Ungkarlar av Gustaf Hellström (1905-01-14). Lidforss konstaterar att den svenska kritiken presenterat författarna som ”ett par siamesiska tvillingar” och ﬁnner att de verkligen har några gemensamma drag, nämligen sin skånska härkomst och ”en omisskänlig talang”.
”Men trots sin ungdom”, skriver Lidforss, ”ega de båda redan så skarpt markerade
drag, att deras andliga frändskap kan reduceras till ett minimum” (Lk, s. 140), en
formulering som signalerar att Lidforss för sin del gör skarp skillnad mellan dem.
Avsnittet om Artur Möller inleds med att läsarna påminns om den broschyr om
prostitutionen som författaren några år tidigare gett ut under pseudonymen Einar
Ekstam. Lidforss var negativ den gången, men han skriver nu att det även där ”stundom [bröt] fram en lätt dallring af något som påminde om poesi”. Novellsamlingen
ﬁnner Lidforss ”tämligen ojämn” men ändå så pass bra att författaren måste tas på
allvar. När den bästa novellen presenteras lyser ett tydligt socialt intresse igenom:
”Högst i samlingen står utan jämförelse den första novellen, En kontorsfröken, som
skildrar det andliga och lekamliga bortvissnande, som en ung fattig ﬂicka av överklassen är dömd att genomgå på sin väg genom livet som kontorsfröken” (Lk,
s. 141). Novellen är skriven med ”medryckande intensitet” och ”temperamentsfull
känslighet”, ﬁnner Lidforss, som läser ﬂickans livsöde som ”en anklagelse mot det
nuvarande samhället långt skarpare och verkningsfullare än många agitationsbroschyrer tillsamman”. Skönlitteraturen är stundom eﬀektivare i dessa sammanhang
än den rena agitationen, menar alltså Lidforss, men om detta ska fungera måste
innehållet vara trovärdigt, och här brister tydligen innehållet i en av novellerna:
Mindre lyckadt är deremot det utkast, som bär öfverskriften Normalskjortor; där
ﬁnnes bra gjorda iakttagelser, goda råämnen till en novell, men tyvärr kan förf. här ej
lägga band på sin socialpolitiska lusta, utan drar i fejd mot socialdemokratin som –
en erosdödande makt o.s.v. Vad Ferdinand Lassalle och Axel Danielsson skulle le ett
gott löje i sina grafvar, om de ﬁnge höra denna de yttersta dagarnes anklagelse mot
socialismen!

Den socialistiske polemikern inom honom har väckts, men det blir bara en skämtsam kommentar. Dock bör observeras att novellen förkastas just därför att den
innehåller ett omotiverat angrepp på socialdemokratin.
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8. Djävulens hjärtliga smil (Gustaf Hellström)
I avsnittet om Gustaf Hellströms bok möter ett annat tema hos Lidforss, nämligen nedvärderingen av Levertin och den övriga uppsvenska kritiken. Resonemanget ligger efter en kort inledning i stort sett helt under textens yta, men tanken är att Levertin inte förmått uppskatta Hellströms avslöjande skildring av
svensk borgerlighet. Den passus som Lidforss retat sig på lyder som följer: ”Men
oaktadt en erkännansvärd ﬁngerfärdighet som novellist och skicklighet i att hastigt framföra en typ och en situation synes mig denne nye författare vara ovanligt
litet sympatisk. Mångenstädes i hans berättelser framträder en plågsam simpelhet
i uppfattningen af världen och tingen.”122 Lidforss däremot tycks ha funnit mycket att fundera över, och han har haft en djävulskt trivsam läsning av kommentarerna att döma. Men så handlar det också om hans favoritmotståndare, den svenska
borgerligheten. Avsnittet måste citeras i sin helhet för att komma till sin rätt. Påfallande är att Lidforss markerar distans mot Artur Möller genom att titulera honom ”herr” men ett par gånger avstår från detta i Gustaf Hellströms fall:
Medan herr Artur Möller vid sin debut möttes af ett ampelt, men i stort sedt icke
oförtjänt beröm, har hans jämnårige kollega Gustaf Hellström drabbats af kritikens
onåd i dess mest förkrossande form: prof. Levertin har nämligen beskyllt honom för
simpelhet i uppfattning! Sådant måste kännas genom märg och ben.
Nå, det må nu gärna medgifvas, herr Hellström är icke en skribent, som parfymerar sina skrifter med upphöjda känslor och ädla tänkesätt. Han kunde strängt taget
hälsa den svenska publiken med samma ord, som Meﬁstofeles i förspelet till Faust
riktar till gud fader:
Jag kan ej svarfva granna tal, förlåt det,
fast alla här må håna mig som platt!
Mitt patos, o du skulle skratta åt det,
om du ej hade vant dig af med skratt.
Men till gengäld har Gustaf Hellström fått en gåfva, som äfven Meﬁstofeles egde:
han känner sitt folk. Han är den borne observatören, och han ger sina observationer
med en träﬀsäkerhet och en plastisk åskådlighet, där den minsta nyans är tagen på
kornet. Hans stil äger en viss soignerad brutalitet och rör sig med en[,] man skulle
stundom vilja säga onaturlig ledighet. Hellström är icke poet, knappast känslomänniska; men öfver alla dessa skildringar, som mestadels behandla militära och civila
typer ur småstadsbourgeoisin, hvilar det goda humör, som känslan af att fullt behärska sitt ämne skänker. Han eger åtskilligt af den dissekerande vetenskapsmannens intresse för sina försöksobjekt, men någon medkänsla för sina hjältar och hjältinnor
har han i regel icke; när han är som mest sympatiskt stämd emot dem, tycker man sig
i hans uppsyn spåra samma hjärtliga, kannibaliskt mysande smil, hvarmed jag förmodar, att satan betraktar vår tids biskopar och präster. (Lk, s. 142f )
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Svenska Dagbladet 1904-11-28. Recensionen togs ej med i första upplagan av Samlade skrifter
men däremot i den upplaga som utgavs under åren 1918–25 (Jfr Rydén 1977, s. 312). Här citeras den efter Projekt Runeberg, http://www.lysator.liu.se/runeberg/olrecens.
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Hellström mognade ju så småningom till en betydande företrädare för de borgerligt
realistiska tiotalisterna, och man ser att Lidforss redan här uppskattar de realistiska
skildringarna och drar nytta av dem för att roa och oroa sin socialdemokratiska
publik. Att han passar på att insinuera att det ﬁnns ett samband mellan djävulens
goda humör och landets prästerskap är inte så förvånade, eftersom prästerskapet
och särskilt biskopen i Lund utgjorde ett ständigt återkommande mål för hans löje.
Temat var särskilt aktuellt i januari 1905, då biskop Billing i egenskap av Lundauniversitetets prokansler nyligen hade berövat Lidforss hans docentstipendium.

9. Det groteska uppkomlingslandet (Henning Berger)
Hos Hellström uppskattades realismen, och Artur Möller ﬁck beröm för sin novell om en kontorsfrökens bittra livsöde. Det är viktigt för Lidforss att skildringarna är ”sanna”. I en artikel betitlad ”En bok om Amerika” recenseras Henning
Bergers bok Där ute (1903-08-18), och där diskuteras vilka nordiska författare som
har gett den sannaste bilden av Amerika.
”Det modärna Amerika har väl i Norden näppeligen haft någon varmare lofordare än åttiotalets Björnstjerne Björnson”, inleder Lidforss, och räknar sedan upp
en mängd företräden som ”det nya landet” sades ha (Lk, s. 100). Bland dessa företräden nämns att det skulle vara ”jämlikhetens och frihetens land, där klassorättvisorna i det närmaste försvunnit”. Det var dessutom landet där kvinnliga läkare
övertygat Bjørnson om att ”det var numera vetenskapligt bevisat, att könslig återhållsamhet var en direkt genväg till hälsa och välstånd. Vilket land! snyftade åhörarna entusiastiskt: frihet, jämlikhet, allmänt välstånd, allmän världsfred, allmän
kyskhet…” Mot Bjørnson ställer nu Lidforss vittnesmålet från en annan, sedermera lika känd norrman:
Ungefär vid samma tid som Björnson höll dessa eloger öfver Amerika, utkom det i
Kristiania en liten bok af Knut Hamsun betitlad ”Fra det moderne Amerikas aandsliv”. Med en feberhet indignation, som ofta urladdade sig i blixtrande elakhet, gaf
den då fullkomligt okände författaren en bild af Amerika, som hotade att ställa den
Björnsonska entusiasmen i en tämligen komisk dager. För Hamsun var Amerika det
groteska uppkomlingslandet, där den materiella skenkulturen ﬁrar sina mest skriande triumfer, men där kultur i europeisk mening var så godt som okänd; ett bullrande,
brakande och skrytande land, utan litteratur, utan konst, och fullkomligt blottat på
allt hvad man i Västeuropa kallar idealism; ett rikt och starkt och växande framtidsland under en svart himmel. (Lk, s. 101)

Vad ska nu den tro som aldrig varit i Amerika, frågar sig Lidforss retoriskt. Svaret
verkar givet för honom. Bjørnson har besökt landet ”som en öfver allt hyllad och
feterad celebritet” vilket säkerligen reducerat hans synförmåga. ”Hamsun däremot hade att kämpa med den fattige emigrantens alla vedervärdigheter”, så ”trots
påtagliga öfverdrifter” är han nog mer pålitlig som sanningsvittne: ”den ser bäst,
som lefver i det obemärkta”. Anmärkningen är intressant, inte minst därför att
den föregriper den anmärkning som Lidforss skulle rikta mot Verner von Heidenstam drygt sex år senare, strax före den beramade storstrejken. Skalden har blivit
färglös, och det beror nog på att han lever isolerad från det verkliga folket.
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Efter sin relativt långa inledning kommer Lidforss fram till dagens ämne, nämligen Henning Bergers bok om Amerika.123 Denne tycks höra till samma kategori
författare som den unge Hamsun. Han är alltså en av dem som lever i det obemärkta och därmed bättre kan uppfatta verkligheten. ”Redan på denna grund förtjänar
hans bok att beaktas”, framhåller Lidforss, som därefter passar på att karakterisera
Bergers prosakonst genom en för denne fördelaktig jämförelse med den inom vissa
kretsar rådande smaken. Den unge Per Hallström – åttitalisten124 – framhålls också:
men hr Berger är icke blott en känslig iakttagare utan äfven en prosaförfattare av
rang, hvars ﬂärdfria och träﬀsäkra berättarkonst på ett välgörande sätt sticker af mot
den eﬀektsökande salongsstil, som numera så gärna användes i svensk novellistik.
Öfver hela hans bok hvilar det ett stänk af den betagande omedelbarhet, som en
gång gjorde Per Hallströms ”Vilsna fåglar” till ett evenemang i vår litteratur, en ﬂäkt
af den nybrutna ödemarkens friskhet.

Man lägger märke till de positiva värderingsorden: ”ﬂärdfri” och ”träﬀsäker” samt
”betagande omedelbarhet” och ”friskhet”. Motsatsen är ”eﬀektsökande salongsstil”, ett epitet som antyder många sekelskiftesförfattares begränsning, nämligen
att deras texter förankras i borgerliga miljöer och en borgerlig livsstil.
Boken handlar företrädesvis om svensk-amerikanska öden i Chicago, och särskilt intressant ﬁnner Lidforss skildringen av ”själfva amerikaniseringsprocessen
och av det liv, som väntar den lyckligt naturaliserade invandraren, när detta går
honom som bäst”. I denna relativt långa recension tar Lidforss sig plats att utförlig
återge inte mindre än tre olika levnadsöden ur boken. Han visar hur människorna
förändras och blir hårda. Det som gäller är ”Dollars, dollars dollars!” Man märker
hur recensenten nästan uppslukas av dessa berättelser, som i detta avsnitt ur berättelsen om mr Samuel Wikert, som lämnat Sverige efter ”undergånget straﬀ för
vårdslöshet mot borgenärer”:
Han får denna rikedom, men till hvilket pris förstår han ej, fast han märker det i sin
tilltagande nervositet, ser det i de plötsliga utbrotten öfver de banalaste småsaker,
känner det i det myrliknande krypandet inom sig, de gula blixtarna för ögonen…
Och om nätterna kommer sömnlösheten. Han ligger och skall just till att somna, då
– o, fasa, – hoppar hjärtat till, tänker det stanna? Han känner att han kväfves och
måste sätta sig upp, dricka vatten, hu! – sömnen är borta. (Lk, s. 105)

Samuel Wikert dör ganska snart, vid fyrtio år fyllda. ”Se där ett stycke amerikansk
lifslycka!” utbrister Lidforss. Och ändå var detta en av dem som det gått bra för:
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För Henning Bergers amerikaskildringar, se Sven Lagerstedt, Drömmaren från Norrlandsgatan. En studie i Henning Bergers författarskap, diss., Uppsala 1963, s. 69–119, samt Lars Wendelius, Bilden av Amerika i svensk prosaﬁktion 1890–1914, diss., Uppsala 1982, särskilt s. 13–25.
Per Hallström räknas till nittitalisterna, men hans första novellsamling, Vilsna fåglar från
1994, är befryndad med åttitalet, vilket påpekas av Fredrik Böök i dennes presentation av
Hallström i Sveriges nationallitteratur, band XXIV. Böök skriver bl.a. att ”Vilsna fåglar hör till
åttiotalet icke bara genom stilen och motivvalet, utan också genom hela sin anda. Missnöjet,
kritiken, föraktet för det borgerliga samhället ligger som stämningsbotten under alla dessa
skisser” (s. 11). Böök ﬁnner att Hallströms stil blev bättre i de följande rent nittitalistiska
böckerna, men det är typiskt att Lidforss å sin sida minns den första med sådan glädje.
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”De ﬂesta stanna på underordnade platser, där de med slit och sträfsamhet kunna
dra sig fram, eller gå de under” (Lk, s. 105f ).
Det förefaller som om Lidforss vid läsningen har fått sin uppfattning om Amerika bekräftad, så stor är hans förtjusning när han refererar.125 Men vart vill han
komma? Detta skrevs 1903 och ett par år senare tog Lidforss upp Amerika-temat
igen, i klassiska artiklar som ”Professor Wicksells socialpolitiska program” och
”Mr Rockefeller & C:o”, vilka han dessutom lät trycka om i sin bok Socialistisk
journalistik (1907). Lidforss vill i dessa artiklar visa att USA verkligen inte är något
att ta efter. En verklig kultur saknas, arbetarrörelsen är svag och människor far illa.
”Ett efterblivet föregångsland” är den talande rubriken på en av artiklarna i Socialistisk journalistik. Uppfattningen om Amerika kom alltså att bli ett viktigt slagträ
i den ideologiska kampen mot kapitalismen och utvecklingen i det svenska samhället – så här ska vi väl ändå inte ha det? tycks Lidforss mena. Är detta ert föredöme?
Men i den nu aktuella recensionen är detta ännu inte utsagt, det handlar ännu
om två främmande världar, Amerika, landet ”Där ute”, och vårt gamla Europa:
Den som förut ej varit någon beundrare av Amerika blir sannerligen icke omstämd
genom läsningen av hr Bergers bok. Vad som verkar mest nedslående är tanken på,
att den amerikanska framgången alltid måste tillkämpas på bekostnad av de själsegenskaper, som vi, det gamla landets barn, skatta högst, och utan hvilka vi ej kunna
tänka oss en verklig kultur.

När Lidforss ska avrunda sitt intryck av boken ger han en pusselbit till sin estetik
när han skriver att Berger ställer ovanstående ”sanning i skarp belysning, […]
utan att slå öfver i tendens- och indignationslitteratur”. Det blir en ”väckande
och, hvem vet, kanske även hämmande maning”. Lidforss uppskattar ”väckande”
litteratur, men tendensen ska inte vara uttalad, utan läsaren ska själv bilda sin uppfattning. En skildring fungerar på detta sätt om den är ”sann”, och Lidforss ﬁnner
Bergers bok så sann att den kanske rent av är dokumentär: ”Man har hela tiden en
stark känsla af att detta är icke konstruktion, icke arrangemang, utan detta är ett
stycke av lifvet självt. Till och med om alltsammans vore dikt, är boken dock så bra
gjord, att man äfven då skulle läsa den med behållning.”
Men boken kan också ha en annan uppgift. I förbigående skriver ju Lidforss att
den kanske kan fungera även som en ”hämmande maning”, alltså att boken skulle
kunna hämma utvandringen. Detta var en fråga som diskuterades mycket i
Sverige, och de skönlitterära skildringarna gav naturligtvis näring åt debatten.126
Föreställningarna om orsakerna till utvandringen skiftade, och attityderna kunde
skifta allt från förtvivlan över att Sverige förlorade sitt bästa blod till tillfredsställel125
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Sven Lagerstedt (a.a., s. 112) påpekar att Lidforss, liksom många andra recensenter, inte uppfattat ”den underliggande förhäxningen”, alltså Bergers ambivalenta hållning till Amerika. Detta
gäller möjligen recensionen av Där ute, men vid läsningen av Ysaïl (1906-04-04) har Lidforss
onekligen suggererats av Bergers förmåga ”att ge den modärna jättestadens psykologi” på gott
och ont (Lk, s. 185ﬀ). I ett sådant fall är det smaken för det dekadenta som slår igenom.
Se Lars Wendelius, a.a., s. 120ﬀ. Ett viktigt inslag i Strindbergs kampanj under Strindbergsfejden var oron över emigrationen. Se artikeln ”Olust i landet”, Social-Demokraten 1910-07-11,
omtryckt i Harry Järv, Strindbergsfejden. 465 debattinlägg och kommentarer utgivna av Harry
Järv. Förord av John Landquist, del I och II, (utan ort) Bo Cavefors förlag 1968, s. 140ﬀ.
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se över att de misslyckade eller opålitliga lämnade landet. Inom arbetarrörelsen
lutade man åt den förra uppfattningen, och det uppfattades som ett bekymmer att
unga arbetare lämnade landet, eftersom de hade behövts i kampen här hemma.
Lidforss har veterligen inte själv skrivit artiklar just mot utvandringen, men 1904
citerar han gillande K. G. Ossian-Nilsson när denne i en broschyr uppmanar ungdomarna att stanna hemma. ”För hvar och en som ﬂyktar”, skriver denne, ”desto
svagare bli de kvarlefvande”.127 Att man inom arbetarrörelsen läst Henning Bergers bok mot den bakgrunden framgår av att man publicerar avsnitt ur den i Arbetets bilaga Lantarbetare-Bladet under 1908 (nr 4 och 7). Det rör sig just om avsnitt
där det går illa för svenska utvandrare, och texterna är rimligtvis tänkta att läsas
just som ”hämmande varningar”. Lantarbetarna får inte ge upp och ge sig iväg. I
stället bör de stanna hemma och organisera sig.

10. Kälkborgarbrackors poesi (Nils Wohlin)
Nils Wohlin (1881–1948) är känd som ämbetsman och politiker, knappast som
poet.128 Han var professor i statistik i Uppsala 1916–30 och var därefter generaldirektör för tullverket till 1946. Hans intresse var framför allt emigrations- och jordbruksfrågor. Inom politiken var han oftast knuten till lantmännen, men i det bondeförbund som skapades på 1920-talet var han aningen för konservativ. Han var
handelsminister i Tryggers högerregering 1923–24 och ﬁnansminister under Lindman mot slutet av decenniet. Vid den tiden hade han särskilt gjort sig känd som
en enveten motståndare till de demokratiseringsreformer som planerades inom
det svenska skolväsendet. Han ﬁck avgå ur högerministären och knöts åter till
Bondeförbundet vid tiden för 1933 års stora krisuppgörelse med socialdemokraterna. Populär bland dåtidens socialdemokrater var han emellertid knappast.
Bengt Lidforss recenserade två av de tre diktsamlingar som Nils Wohlin publicerade under sina studieår i Uppsala. Den första samlingen bär titeln Oro och recenserades i juli 1903. Lidforss är ganska försonlig och ﬁnner att den unge studenten från Uppsala ”måhända en dag [kommer] att låta tala om sig som poet”.129 Det
ﬁnns lovande tecken, men säker kan man ju inte vara. Efter denna reservation följer det som Lidforss uppskattat: ”Men det pyr och glöder i dessa vers, stundom
med en intensitet, som icke är alldeles vanlig i uppsvensk diktning, och det blåser
ofta genom dikterna en bris af ungdomlig friskhet, som bär upp de stora orden
och komma dem att svälla som hvita segel för vinden.” Instinkten att sparka åt
den uppsvenska dikten förnekar sig inte, som synes. Lidforss uppskattar ”ungdomlig friskhet”, och man bör lägga märke till bildspråket i passagen. Talet om
”bris” och ”hvita segel för vinden” har med dikternas innehåll att göra och förebådar dessutom en syrligare kommentar längre fram.
Lidforss fortsätter i tämligen positiva ordalag, där man dock har rätt att inläsa
den ironiska underström, som senare skall springa i dagen: ”Herr Wohlin visar sig
127
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K. G. Ossian-Nilsson, ”Är du nöjd med din ställning?” (Socialdemokratiska Ungdomsförbundets agitationsskrift n:r 1), Malmö 1904, s. 6.
Man kan också notera att Nils Wohlin var far till Ulla Lindström, socialdemokratiskt statsråd
1954–66.
Bengt Lidforss, ”Oro. Dikter af Nils Wohlin”, Arbetet 1903-07-08. Litteraturkritik, s. 96–99.
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i denna diktsamling som en ung kraftnatur, laddad med mycket trots, själfkänsla
och människoförakt, och starkt påverkad av Heidenstam, Fröding och Karlfeldt.
Men i sina bästa saker röjer han dock bestämda ansatser till individualitet”. Individualitet är ett honnörsord, men att vara påverkad av uppsvenska skalder är aldrig
helt positivt i Lidforss värld, även om han var en stor beundrare av Fröding. Karlfeldt nämner han enstaka gånger, men bara i förbigående, som här.
När Lidforss citerar ur Wohlins produktion är han tämligen generös.130 Det är
ett ofta uppmärksammat drag hos honom att han låter den andre komma till tals.
Särskilt i de stora polemikerna är det eﬀektivt, då han som skicklig debattör alltid
sätter in sina stötar mot motståndarens svagaste punkter och låter dennes texter
tala för sig själva. Här är det dock inte fråga om något angrepp, utan Lidforss ﬁnner ämnesvalet intressant. I själva verket är det en sorts versiﬁerad utläggning av
Darwins teorier, dvs den av Lidforss själv omfattade uppfattningen om naturens
utveckling. Wohlins inledningsdikt är en ”religionsﬁlosoﬁsk fantasimålning” som
”trots all sin naivitet, genom kraft och åskådlighet på ett icke ofördelaktigt sätt [erinrar] om Gjellerups bekanta dikt ’Poeten och döden’ […]”, kommenterar Lidforss (Lk, s. 97f ).
Darwins teser om utveckling genom naturligt urval har ibland ansetts gälla
även inom samhällslivet. Kampen för tillvaron skulle slå ut de fattiga och förkrympta och därmed förädla Människan. Lidforss visar på andra ställen att han är
motståndare till en sådan tolkning av darwinismen,131 och det kan verka förvånande att han inte tar avstånd från dessa tankar, som man ändå tycker sig ﬁnna
tydligt beskrivna i de två strofer han citerar ur dikten ”Ungdomsblod”. ”Sådant
låter ju höra sig”, blir i stället Lidforss lakoniska kommentar, och det ﬁnns troligtvis inslag i dikten som han har uppskattat. Man kan tänka sig att Lidforss läst dikten på ett sätt som han också tror att Arbetets läsare skulle uppskatta, nämligen
som en sorts trotsig revoltdikt i Ossian-Nilssons manér.132 Men som vi ska se i
nästa recension är Lidforss idévärld annars inte alls besläktad med Wohlins.
När recensionen nu avslutas förstår man att uppskattningen av Wohlins samling ändå inte är överväldigande stor. Lidforss egna texter är ju sällan oengagerade
eller platta. Oftast är han antingen mycket upprörd eller mycket förtjust. I bägge
fallen är han synnerligen engagerad, och det märks att han njuter av att skriva. I de
fall då engagemanget börjar tryta, som här, är det vanligt att han kopplar på sin
kåseristil – på så vis blir han engagerad skribent igen. Han väljer nu att roa sin läsekrets på Wohlins bekostnad. Det är samma företeelse som mötte i recensionen
av Ossian-Nilssons Hedningar. Och liksom där passar Lidforss på att kritisera
konkurrenterna inom det litterära fältet. Han ﬁnner att Wohlin åtminstone är
bättre än den kritikerrosade Erik Brogren, vars diktsamling Medusa och andra dikter han grundligt avrättat i Arbetets spalter ett halvår tidigare, men i likhet med den
tidige Ossian-Nilsson är det trots allt mest prosa Nils Wohlin skriver, även om han
uppträder som poet. Liksom i andra recensioner av den här typen ﬁnner man också här en karikatyrteckning i ord:
Sådant låter ju höra sig, men när man öfverblickat ett tjogtal sådana kraftdikter,
tycker man sig egentligen ej ha gjort bekantskap med en poet utan snarare med en
130
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Jämför Hägg 1978, s. 124.
Ragnhild Karlsson 1983, s. 63f.
Se avdelning 5, passim.
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litterär atlet, hvars stilistiska muskelkraft man beundrar, men hvars hjärnverksamhet
man fortfarande betraktar med en viss skepsis. Mod, stolthet och trots är ju utmärkta
ting, i synnerhet när de ge fart åt skapande kulturbedrifter, men trots all den dyrkan,
herr Wohlin skänker dessa dygder, synas de, att döma af hans diktning, hittills företrädesvis ha inspirerat honom till djärfva segelturer i Stockholms skärgård. Trots alla
himlastormande ansatser blir han dock alltid kvar på jorden; hans pagasus är ingen
vinghäst, som på susande fart kan bära honom genom rymden, utan – ännu åtminstone – endast en ung sprakfåle, som blott skuttvis höjer sig öfver prosans fasta mark.
Men måhända är dock djuret af ädel ras, måhända kommer det en dag att växa vingar på dess manke – och i hvarje fall, denne poetiske sprakfåle är dock ett präktigt djur
vid sidan af den lyriska åsna, på hvilken herr E. Brogren för närvarande sträfvar sig
upp till den svenska parnassens betesmarker. (Lk, s. 99)

Vid en genomläsning av diktsamlingens sextiotal sidor inträder onekligen en påtaglig övermättnad mot slutet.133 Det är väldigt många segelturer, och det kämpas
väldeliga mot höstliga eller andra element i många av dessa dikter, vilka kanske
bör läsas som försök till symbolistisk dikt. Temat är ungdomens uppvaknande och
kamp, svårigheten att anpassa sig till vuxenvärldens krav, osäkerheten inför framtiden, individens ensamhet – men också korta stunder av erotik. Seglingen blir ett
sätt att nå frihet.
Enstaka dikter har ett vagt historiskt grepp, i det att det rör sig om febersyner
eller drömmar som utvecklas till små rolldikter. Dikten ”Sjöröfvaresång” är en sådan dikt, liksom den av Lidforss citerade ”Feber”. Det är för övrigt typiskt att Lidforss föredrar en dikt som ”Feber” framför seglarskildringarna, eftersom den dikten ger mer intellektuellt motstånd. Man läser den inte bara rakt igenom, utan
den inbjuder till funderingar. För att använda Lidforss egen terminologi kunde
man säga att den är mer kontemplativ. Motsatsen är hos Lidforss dikter ”som lika
gärna kunde vara skrivna på prosa”. Förmodligen är han ute efter ungefär samma
skillnad som Michael Riﬀaterre i inledningen till den kända uppsatsen ”Det referentiella felslutet”: ”Poetiskt språk skiljer sig från allmänt språkbruk: så mycket vet
redan den mest osoﬁstikerade läsare instinktivt. På vilket sätt det skiljer sig är mindre klart, men instinkten – återigen – talar om för oss att en dikt säger en sak och
menar något annat.”134 Dikt som inte menar annat än det den säger skulle kunna
skrivas på prosa lika gärna, tycker Lidforss. Det han inte räknar med är att en sådan dikt kan fungera annorlunda för en annan läsare. Man måste ta hänsyn till
både läsare och dikt, skriver Riﬀaterre: ”Ty den litterära företeelsens lokus ligger
inte hos författaren, som kritiker länge har trott, och inte heller i den isolerade texten utan i dialektiken mellan text och läsare.”135
Om Lidforss hade varit seglare och älskare av Stockholms skärgård skulle han
förmodligen ha kunnat läsa ﬂer dikter på det kontemplativa sättet. Man erinrar
sig att Uppsveriges invändningar mot Vilhelm Ekelunds poesi just gick ut på att
den var enformig, något som Lidforss hade svårt att smälta, då han ju själv var en
mästerlig avläsare av minsta nyans i det skånska landskapet.
133
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När Lidforss recenserar Nils Wohlins andra diktsamling, Öde-år (1904-06-16), är
tonläget allt annat än hjärtligt. Han avskyr verkligen denna samling, och han önskar att Bonniers aldrig hade gett ut den. Tidigare har han berömt Wohlin, men nu
tar han tillbaka det mesta. Man observerar att han genast inför ett moraliskt tema
när han liknar Bonniers förlag vid solen som lyser både över onda och goda.
Det Bonnierska förlaget, som med en sannt gudomlig objektivitet, låter sin sol lysa
över onda och goda, öfver rättfärdiga och orättfärdiga, har i dagarne skänkt trycksvärtans lif åt en ny diktsamling af herr Nils Wohlin. Då herr Wohlin, som enligt
hvad Upsala studentkatalog utvisar är en tjugotreårig ﬁlosoﬁe kandidat, för ett år sedan utgaf sin debutsamling ”Oro”, var det ej så alldeles lätt att afgöra, till hvilken
kategori af skribenter han borde räknas, ty vid sidan af en påtaglig brist på fantasi
och kultur fans det dock i dessa rimmerier en ungdomlig intensitet, som till en viss
grad bar upp de stora orden. Den nu utgifvna diktsamlingen Ödeår visar emellertid
otvetydligt, att dess författare står fullkomligt främmande för poesiens konst; det
ﬁnns visserligen i denna samling ett fåtal dikter, exempelvis Fiskar och På gletschern,
som låta läsa sig, man skulle nästan vilja säga, med nöje, men totalomdömet blir
dock, att författaren med detta häfte skänkt vår publik ett non-plus-ultra af andefattig aﬀek[ta]tion och uppblåst, skräﬂande impotens. (Lk, s. 117f )136

Andra recensenter tyckte inte att Wohlins samling var dålig. Han räknades för en
tid till de lovande unga diktarna, och han var självklart med i Artur Möllers antologi Unga poeter. Det är dikternas innehåll och knappast det poetiska hantverket i
sig som retat Lidforss, men hans avsky smittar av sig också på hans uppfattning av
formen:
Det vore orätt att påstå, att herr Wohlin är en skribent utan ideal; tvärtom, han försäkrar på hvarje sida, att han älskar skönheten, rikedomen, lidelsen, hårdheten, själfviskheten lika ifrigt som han hatar fulheten, lidandet och fattigdomen, och med
dessa sina passioner tror han sig utan tvifvel vara en öfvermänniska efter Nietzsches
sinne. Men olyckan vill, att herr Wohlins uppfattning af dessa ideal på grund af hans
intellektuella begränsning fullkomligt sammanfaller med kälkborgarbrackans, och
denna intellektuella begränsning sätter honom också i stånd att kläda sin dyrkan af
idealen i en form, hvilken är så godt som enastående i stilistisk ynkedom och armod.

Lidforss är generös med citat som ska illustrera hans i grunden moraliserande tes,
och han faller till och med in i predikanternas ordval. Ett citat introduceras sålunda:
Men i all sin ömkliga fulhet och fattigdom uppenbarar sig denna banala brackﬁlosoﬁ
i dikten ”Utan hänsyn”, af hvilken vi till våra läsares uppbyggelse återge följande
strofer:
Hvad bryr mig att tvista om mänskors värde
med dem som aldrig ett värde kände,
som åren förödde och aldrig beskärde
en lycka då pulsarne brände;
136
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hvad förstå väl stackars folk som slita
för ett meningslöst lif med svultna händer
af det starka i världen som skrattar med hvita
och lystet breda tänder?
Jag vill dem säga hur ordena sticke
dessa människor som mitt blod förbannat,
att lidandet, vare förskyldt eller icke,
är nesligt som intet annat.
Må vara att ingenting deltes lika,
att tusen tvungos i armod vandra,
hvad mer, de ega ej rätt att skrika
och smutsa jorden för andra.
Vi vilja endast se glans och lycka
i sådana blånande sommardagar,
och vilja ej plågas af band som trycka
och allt fattigt och armt som klagar;
till lifvets högtid vi bjuda som gäster
allt vackert och ungt som i solen ryster,
och resten får ta sina krämpor och präster
och draga hvarthän den lyster.
Det är sällan man i svensk litteratur får se talanglösheten presentera sig så vidrigt
mager och så naken som hos denne versmakare, hvilken till sina högtider inbjuder
”allt vackert och skönt som i solen ryster” och sedan talar om den tid,
”då vi drucko ur lidelsens skål,
när själarnes blanka skrapade svål,
brann röd bak gnistrande miner.”

Kommen så långt i sin moraliserande avrättning tycks Lidforss ha insett att han
hamnat farligt nära en litteraturkritik av Carl David af Wirséns märke. Han tar
därför – nästan i förbigående – avstånd från dennes litteratursyn, genom att säga
att poesi och moral i och för sig inte har med varandra att göra. Därefter fortsätter
han dock sitt angrepp, återigen illustrerat av ett långt diktcitat. Avsnittet måste
citeras i sin helhet för att komma till sin rätt:
Det är naturligtvis, så snart det gäller konst, orätt att ens nämna ordet moral; ty om
också all stor konst verkar förädlande, så ha dock poesi och moral i och för sig ingenting med hvarandra att göra. Den skarpa kontrast, som existerar mellan öfverklassens strålande lyx och underklassens mörka armod, kan mycket väl tänkas frambringa poetiskt användbara ljuseﬀekter och har för öfrigt äfven gett motiv icke blott
åt vår tids demokratiska tendensdiktning utan också åt l’art pour l’art-poesin. Kring
den gamle Jehova, som inför nutidens moralbegrepp ter sig som en ganska tvetydig
natur, står det dock ett ovanligt poetiskt skimmer, och djäfvulen själf, det ondas genius, är ju en god poet af guds nåde. Men det onda, das böse, är en sak, det usla, das
schlechte, en annan; och det är komiskt att se, hur herr Wohlin, just när han tror sig
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vara som mest bös, genomgående presterar vad som är schlecht, schlecht und billig.
Men i den vägen kan författaren verkligen prestera det otroliga. Läsaren må själf
döma af t. ex. följande strofer ur dikten ”Hårdhet”:
Jag älskar det sinne som glimmar klart
som glasen i salarnes ljusa speglar
och ej suger på svampiga själars art
all smuts som ur händer dreglar,
som visar hvar tiggare kallt hvad han är
i afundens svaga och lystna begär
och den rånares hand som slår det en gång
i blodiga skärfvor skär.
Jag älskar den man som lyss till allt
som stönar ur seklernas tunga vindar,
som riglar sin port och skrattar kallt
inom spetsiga gallergrindar;
som ensam och hård bak förgyllda lås
hör gatornas hat mot portalerna slås,
men lyfter sitt glas och beklagar torrt
att folk behagar förgås
Jag älskar den furste som furstar lik
gör sitt lif till maktens och lyckans fester
och bjuder slösigt och glad och rik
vackra och stolta gäster,
och efter supén från sitt slotts balustrad
som en burlesk tablå efter vinernas rad
visar dem torgen, där ljusen ﬂaddra
öfver svultna massors skrik.
Jag älskar spelet af guld och hvitt
i en höstrymds drifvande kalla skyar,
den själ som är huggen i hårda snitt
och är skarp som en stormvinds byar;
som aldrig på något öder en skärf
men vaktar sin lyckas och krafts fördärf
och icke rädes sin gröfsta piska
i tjutande hundars midt;
den skönhet, den prakt vid fylda fat
som hatar smutsiga, svultna och slika
med samma förbittrade själﬀörsvars hat
som dessa hata de rika,
som aldrig sin stolthet i eftergift ger
och sluter förbund och sänker sig ner
och gör lifvet så lågt och vekt och vänligt
att man knappt vill lefva det mer.
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Detta uppenbart moraliserande och politiskt fördömande avsnitt är extra intressant, eftersom det var här som Nils Beyer hittade begreppet l’art pour l’art hos
Lidforss. Företeelsen nämns ju endast i förbigående, men märkligt nog använde
Beyer ändå just detta avsnitt som ett av sina fåtaliga belägg för tesen att Lidforss
själv skulle ha varit en l’art pour l’art-kritiker. Resonemanget verkar ganska övertygande när man läser det i Beyers bok, men en närmare granskning visar att den
citerade texten lyfts ut ur sitt rätta sammanhang och att ett helt annat sammanhang skapas. Texten är inte heller riktigt återgiven. När Lidforss skriver ”så ha
dock poesi och moral i och för sig ingenting med varandra att göra”, så har orden
”i och för sig” fallit bort i Beyers version. Dessutom klipps citatet av innan Lidforss kommer fram till sin poäng, nämligen att ”det onda, das böse, är en sak, det
usla, das schlechte, en annan”. I själva verket är textstället en exakt parallell till ett
tidigare diskuterat ställe i recensionen av Sprengels De nya poeterna: först kommer
det retoriska medgivandet att poesi och frisinne i och för sig inte hör ihop, men
sedan konstateras med angivna skäl att detta inte gäller i föreliggande fall. Därefter dömer Lidforss dikten utifrån sina vanliga sociala och politiska värderingar.
Lidforss närmar sig slutet av sin recension och det är dags att börja dra ihop trådarna. Han placerar in Wohlin i ett ﬁlosoﬁskt och ideologiskt sammanhang och
återkommer till sist till Bonniers, som ju i recensionens inledning sades låta sin sol
lysa både över onda och goda. I slutklämmen är det som vore det botanikern Lidforss som fått ordet, en moraliserande botaniker i så fall:
Herr Wohlin tror sig utan tvifvel med dessa rader ha lämnat ett styft bidrag till öfvermänniskans psykologi och förstår ej, att det ideal han här förkunnar ingenting annat
är, än hvad hvarje grossörsbracka, hvarje liten däst landtprost tänker i det innersta af
sitt hjärta och, så godt sig göra låter, äfven praktiserar i lifvet. Men erkännas måste,
att herr Wohlin lyckats kläda denna brackans lifsåskådning i en ämnet fullt passande
form: hans tal om ”all smuts, som ur händer dreglar” är verkligen ett rekord i den
vägen.
Det må gärna erkännas, att så tarﬂiga som dessa nu delvis citerade aktstycken äro
ej samtliga alstren i häftet. Men det ﬁnns å andra sidan ej en enda rad, som innehåller
ett poetiskt fynd, ej en enda vers, som är buren af konstnärligt allvar. Och den idékrets, inom hvilken hans produktion rör sig, är till ytterlighet banal, fullkomligt
blottad som den är på allt kulturellt innehåll. Man frågar sig, hur det är möjligt att en
person, som dock varit i tillfälle att förskaﬀa sig en del af den bildning, ett svenskt
kultursamhälle har att bjuda, ej känner andra lifsvärden än prakten vid fyllda fat,
banal gottköpserotik och en lika banal naturglädje. Ty dessa moment plus ett borneradt förakt för de svultna och fattiga representera idékretsen i den Wohlinska produktionen, hvars form på intet sätt öfverskyler innehållets tomhet.
Denna tarﬂiga diktsamling, som aldrig bort se dagens ljus, har emellertid utkommit på Bonniers förlag och ligger nu, låt vara i en plebejisk utstyrsel, på hvarje boklådsbord sida vid sida med de andra alstren från detta förlag. Därom vore ju i och för
sig mindre att säga; men det är med de dåliga böckerna som med ogräset på fälten, de
göra icke blott skada genom den plats de upptaga utan de suga äfven näringen, som
i detta fall är publikens uppmärksamhet och pängar, från den verkliga diktningen,
och göra ju på detta sätt en direkt skada. Att rycka upp detta ogräs med rötterna är
naturligtvis svårt nog; men lika visst som det är kritikens uppgift att framhäfva, hvad
som i vårt land produceras af äkta poesi, lika visst är det också dess plikt att motarbe-
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ta spridningen af sådant litterärt ogräs, äfven om det släppes ut af Bonnierska frökontrollanstalten.137

Det som Lidforss främst vänder sig mot är alltså det cyniska och egoistiska överklassbudskap, som han anser behärska samlingen och som är motsatt alla de strävanden han själv vigt sitt liv åt. Det har väckt en avsevärd indignation hos honom
att ﬁnna denna avskydda ideologi satt på vers.

11. Dessa frisinnade ﬁlisterkotterier (Gustaf af Geijerstam)
Lidforss var god vän med Gustaf af Geijerstam, som ju var äldre bror till hans svåger Emanuel af Geijerstam, och han var ofta hembjuden till författarens hem på
Grönegatan i Lund.138 Geijerstams position inom det litterära fältet var mot slutet
starkt undergrävd, och när Lidforss recenserar hans roman Farliga makter (190603-10) är det säkerligen att betrakta som ett försök till moraliskt stöd. Någon intetsägande vänrecension är det däremot inte fråga om.
Lidforss ﬁnner att romanen är ”en vacker och väckande bok”, och senare i recensionen talas det om ”en verkningsfull realism”. Det är samma typ av omdömen
som användes om Henning Bergers Amerikabok, och likheten går än längre. Lidforss uppskattar delar av den tendens som han läser in i boken och konstaterar samtidigt att Svenska Dagbladet inte gör det. Samtidigt påpekar han: ”Det vore emellertid alldeles falskt att vilja ge Geijerstams bok skenet af att ha någon beröring
med pamﬂettlitteraturen”. Tendensen ska alltså stiga fram ur själva skildringen,
men den ska inte vara direkt formulerad där, för då blir det ”tendenslitteratur”.139
Farliga Makter handlar om den frisinnade borgerlighetens ”andliga isolering”
och ”söndringens ande” i samhället:
Denna söndringens ande, som splittrar den frisinnade öfverklassen till ett kaos af
atomer, låter nu Geijerstam afteckna sig mot bakgrunden af den mäktiga solidaritetskänsla, som besjälar vår tids klassmedvetna arbetare, och det är tydligen hans
hopp, att dessa båda ﬁentliga makter en gång skola uppgå i en högre enhet, ur hvilken ”Sverge, det nya, det väntade” skall växa fram.”

Lidforss uppskattar Geijerstams skildring av borgerligheten, men han tycks läsa
den med ”samma hjärtliga, kannibaliskt mysande smil”, som han själv tillskrev
djävulen i recensionen av Gustaf Hellströms novellsamling. Det som Lidforss beundrar är i själva verket just det faktum att Geijerstam avslöjar den frisinnade borgerlighetens småaktighet och dess orealistiska ideologi. Något samgående mellan
arbetarklass och frisinnade vill Lidforss däremot inte veta av. Han är med andra
137
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Litteraturkritik, s. 122–123.
Detta framgår av ett brev till Anne-Marie Lidforss 1905-10-23 (Lidforsska papperen, LUB).
Friedrich Engels behandlar samma problemkomplex i ett brev till den engelska författarinnan Margaret Harkness i april 1888: ”Det är mig fjärran att se något fel däri, att Ni inte skrivit
en tvättäkta socialistisk roman, en tendensroman som vi tyskar kallar det, för att förhärliga
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ord knappast Geijerstams ”modelläsare”. Hans läsning kan istället påminna om
Friedrich Engels berömda läsning av Balzacs romaner. Den store franske realisten
önskade att adeln skulle behålla sitt grepp om samhället, men samtidigt gav han i
sina romaner en trovärdig skildring av dess nedgång och borgarklassens samtidiga
uppsving.140
Den positiva recensionen av Farliga makter benämns i förbigående en ”vänrecension” i Beyers biograﬁ, och underförstått är det då onödigt att ta upp den.141
Visst är det möjligt att recensionen inte hade skrivits om inte Geijerstam varit bror
till Lidforss svåger, men när den väl skrevs blev den allt annat än vänskaplig mot
den ideologi som Geijerstam stod för. Samtidigt riktar han ett våldsamt angrepp
på Svenska Dagbladet:
Och i själfva verket har Geijerstam gifvit en mästerlig teckning af dessa frisinnade ﬁlisterkotterier, som förmena sig vara andens utvalda lika visst som läsarne äro guds
barn, och hvilkas tro på utilitarismens, utvecklingslärans och kvinnoemancipationens saliggörande kraft endast föga höjer sig öfver vildarnes fetischdyrkan. Utan ett
hånfullt tonfall, men med en verkningsfull realism blottar Geijerstam hela den fond
av egenrättfärdighet och småsinthet, som frodas hos dessa vittra och gudlösa läsarkotterier, med Spencer på väggarne, socialpolitiska pekoral i skrifbordslådorna, och
hjärtat fullt af skvaller och förtal. Det är också mycket betecknande, att hufvudorganet för Sverges frisinnade bildningsﬁlistrar, Svenska Dagbladet, gjort ”Farliga makter” till föremål för en kritik, hvars oförskämdhet endast öfverträﬀas af dess oärlighet.

I biograﬁn diskuterar Beyer, utan att ge klart besked, olika möjliga anledningar till
Lidforss anslutning till socialdemokratin,142 men han har inte lagt märke till att
ovanstående avsnitt är intressant inte minst därför att det vid en granskning kan
ge ledtrådar till Lidforss egen ideologi.
Man kunde lätt få intrycket att Lidforss i citatet förkastar alla de uppräknade
komponenterna i den frisinnade borgerliga ideologin, men det vore att missuppfatta hans tanke. Det är inte så att Lidforss föraktar Spencer, tvärtom, utvecklingsläran betyder mycket för honom, och han är inte heller emot kvinnans frigörelse.143 Om man därtill lägger att Lidforss själv är ”gudlös” ﬁnner man att poängen i
resonemanget måste sökas någon annan stans. Nyckelorden är ”vildarnes fetischdyrkan”. Det är tron på de frisinnade idéernas ”saliggörande kraft” som Lidforss
vänder sig mot. Han blev rimligen socialdemokrat, just därför att han inte längre
trodde att en uppsättning liberala idéer mer eller mindre automatiskt kunde förändra samhället. Han hade redan i ungdomen funnit det deprimerande att se att
samhället stod kvar och att de bakåtsträvande krafterna var lika starka efter varje
debatt. Man raserar inte fördomar och klassorättvisor genom debatter och böcker,
140
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utan genom handling. Debatter och böcker är ett komplement och kan ge nödvändig förberedelse och styrka, men till sist är det arbetarklassens egen kamp som
kommer att fälla avgörandet. För att vinna denna kamp behöver arbetarna uppamma de antika dygderna ”vishet, tapperhet och självbehärskning”, som Lidforss
sade i talet vid invigningen av Folkets hus i Lund.
Det är den ärliga realismen som uppskattas i Geijerstams bok. Att denna ska
kunna utnyttjas politiskt är inget krav i sig – Lidforss lovordar exempelvis också
Geijerstams äktenskapsskildringar. Men de politiska undertonerna är starka genom hela recensionen, och en annan del av skildringen som Lidforss livligt uppskattat är ”den varma och uppriktiga förståelse, som Geijerstam med manlig uppriktighet lägger i dagen gent emot de för en bättre existens kämpande arbetarna”.
Dock sympatiserar Lidforss till sist inte alls med den politiska tendens som han
läser in i boken. Han avfärdar den artigt men bestämt utifrån sin egen ideologi
och sina egna privata erfarenheter:
Man kan på åtskilliga punkter tänka annorlunda än ”Farliga makters” författare och
med hänsyn till denna boks tendens anmärka, att Geijerstam nog ser söndringens
och isoleringens problem bra mycket i svart. Strid och söndring äro nu en gång nödvändiga villkor för allt framåtskridande i denna snöda värld, och hvad isoleringens
psykologiska verkningar beträﬀar, så kunna vi, och troligen många med oss, af egen
erfarenhet intyga, att en isolering, grundad på en omfattande impopularitet[,] ingalunda är så förkrossande som Geijerstam tycks tro. Men sådana meningsskiljaktigheter hindra icke, att man läser boken med djupt intresse och lägger den ifrån sig med
en liﬂig känsla af beundran för den varmhjärtade, för intet mänskligt främmande
konstnär, som vi ännu alltjämt äga i Gustaf af Geijerstam.

Sammanfattningsvis kan Lidforss acceptera en tendens som är honom själv delvis
främmande, om den kommer från hjärtat. Men tendensen ska inte vara direkt uttalad utan framgå av skildringen själv. Å andra sidan drar han sig inte för att som
kritiker och socialdemokrat själv öppet ta ställning till den tendens han läst in i
verket. Kritikern får lov att vara tendentiös.

12. Socialismen och konsten
Uppsatsen ”Socialismen och konsten” (1907-10-07) publicerades i bokform redan
1909, vilket tyder på att Lidforss ansåg den vara viktig.144 Det var också just denna
text av Lidforss som Maria Bergom-Larsson valde att ta med i Svensk socialistisk
litteraturkritik. Tyvärr hade hon ingenting att säga om dess innehåll.145 Däremot
tar Per Erik Ljung upp både ”Socialismen och konsten” och Folkets hus-talet i sin
uppsats om Vilhelm Ekelund och arbetarrörelsen.
Uppsatsen är ett referat av den belgiske socialistledaren Vanderveldes arbete
Alkoholism – konst – religion, vilket Lidforss redan hade ägnat tre artiklar under
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Den återﬁnns i avdelningen ”Socialistisk journalistik” i Bengt Lidforss, Onda makter och
goda. Uppsatser i blandade ämnen, Malmö 1909, s. 36–44. Omtryckt i Bengt Lidforss i urval av
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året. Lidforss är den som ”i fri bearbetning” introducerar dessa tankar i Sverige.
Det handlar om en marxistisk analys, men naturligtvis inte av det mer djupgående
slag som skulle utvecklas senare under 1900-talet. Som Ljung noterar driver Lidforss tesen att artisterna är lika utsugna av kapitalisterna som proletärerna, en synpunkt som man känner igen från hans recensioner av Leon Larsson. Konstens
innehåll kan inte direkt förklaras ur de materiella grundvalarna, men i sitt beroende av konsumenterna, dvs överklassen, tvingas konstnärerna anpassa sig till den
rådande smaken eller närapå gå under, eftersom de inte är några ”’rena andar’,
som kunna leva av luft”. Här gör Lidforss en intressant utläggning, som syftar på
skilda tiders konstnärliga avantgarde. Resonemanget stämmer väl in på den bild
som han allt som oftast förmedlar av de ensamma kämparna Strindberg, Hansson
och Ekelund:
Nu är det visserligen sant, att geniala konstnärer, som äro fullt medvetna om sitt snilles egenart, mestadels gå sin egen väg och skapa mästerverk, som äro absolut fria från
alla eftergifter åt den kapitalstarka publikens smak. Men historien visar, att dessa genier vanligen få betala sin idealism mycket dyrt och i bästa fall efter en lång bana av
försakelser och förödmjukelser, varunder deras produktion ovillkorligen måste lida,
nå fram till en ekonomiskt tryggad position.

Dessa konstnärer som lider nöd och tvingas slumpa bort sina alster exploateras av
”kapitalistiska proﬁtjägare”, konstaterar Lidforss i ett resonemang som kan påminna om Bourdieus tankar om oförstådda konstnärer som producerar klassiker
för en framtida marknad. När publikens smak hunnit i kapp konstnären eller författaren växer ju efterfrågan, men då är det inte längre artisten som äger verket,
utan konsthandlaren respektive förläggaren. Millets målning ”Herdinnan”, som
av den fattige konstnären ”slungats bort för en spottstyver, har sedermera betingat
1,000,000 francs!”, utbrister Lidforss upprört.
Redan i recensionen av Gustaf Ullmans böcker Västkust och Ungt folk (190407-13) är Lidforss inne på tankegångar kring författares dåliga ersättning. En poet
har det inte lätt på ”det borgerliga lifvets vädjoban, sådan denna gestaltar sig för en
poet, som håller sin konst helig, och kanske till på köpet lefver i ett litet land”,
skriver han (Lk, s 131). Sina första böcker får poeten själv bekosta, men om han så
småningom blir känd och uppskattad ”kan det hända, om det vill sig väl nämligen, att han i honorar för hvad han skapat under tre års intensivt diktarlif kan få
en summa lika stor som typografen, hvilken sätter boken, har i årslön, och kanske
dessutom ett pris på ett par hundra kronor” (Lk, s. 133). Professorer och skolmän
kan få anslag och resestipendier. ”Men statsanslag åt en svensk poet – hvilken tanke! / För så vitt nämligen skalden ej ﬁnner nåd inför d:r C. D. af Wirsén. Då får
han vid något högtidligt tillfälle tillsammans med ett dussin andra svenska skriftställare – dela ett års professorslön” (Lk, s. 133f ).
Lidforss tro i ”Socialismen och konsten” är att konstens förhållanden kommer
att förbättras i det socialistiska samhället. Dessa tankar möter man även i Folkets
hus-talet men också i recensionerna av Ekelunds och Leon Larssons böcker. I sammanhanget konstaterar Ljung också träﬀande att ”Lidforss’ skepsis inför borgerlighetens ambitioner kan […] samsas med en snarast sociologisk syn på konstnärerna och en mer romantisk syn på genierna och deras idealbildande kraft”.146
Återigen är Lidforss framställning så intressant att den bör citeras:
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För ett ytligt åskådningssätt kan detta synas vara överdriven optimism. Det kan ju ej
bestridas, att det nutida proletariatet, som från morgon till kväll sliter ut sig i fabrikerna, har föga sinne för konst, och i en stat, där ”proletariatets diktatur” vore införd, skulle man alltså kunna befara att konsten bleve bra nog styvmoderligt behandlad. Men en sådan uppfattning tar icke hänsyn till det faktum, att socialismen
just vill undanröja de förhållanden, som göra intresset och sinnet för konsten till ett
fåtals privilegium. Det ﬁnns bland de bättre lottade lagren av våra dagars proletärer
enstaka individer, som lyckats höja sig till samma kulturnivå som överklassens intelligens; men dessa äro ännu undantag, den stora massan av proletärer är ännu oförmögen att njuta av konstens och vetenskapens håvor, helt enkelt därför att de ej äga
den härför nödiga fritiden, och även om så vore, sakna de den förbildning, som kräves för dessa estetiska och intellektuella njutningar. Därför existerar konsten ännu
alltjämt och i alla länder endast för ett fåtal, och häri ligger den djupaste grunden till
konstnärernas osäkra och vanskliga existens. Men situationen blir påtagligen en helt
annan den dag hela folket lyfts upp till en sådan kulturnivå, att varje för övrigt normalt utrustad individ äger den bildning och den andliga spänstighet, som fordras för
att förstå och njuta av verklig konst. Naturligtvis är det omöjligt att i detalj ange,
huru dessa förhållanden en gång i framtiden skola ordnas, och troligt är väl också, att
det även i framtidsstaten kommer att ﬁnnas förbisedda konstnärer, som först komma
till heders efter sin död. Men i stort sett blir situationen då en helt annan. Det bildade, för konst och vetenskap intresserade folkets förtroendemän komma helt visst att
minnas Proudhons ord, att idealet är en blomma, som har sina rötter i de materiella
existensbetingelserna, och i överensstämmelse härmed torde de väl även ärligt sörja
för att existensbetingelserna för konsten, där människoandens strävan efter idealet
når som högst, bli de bästa möjliga.

Men om också Lidforss i citatet ovan hänvisar till tänkta förhållanden under ”proletariatets diktatur” och i den följande ”framtidsstaten” var han inte ointresserad
av att stödja konstnärerna redan i det nuvarande samhället. Han föreslog ju att
arbetarrörelsen skulle bevilja ett diktargage till Leon Larsson, och Arbetets och
Framtidens omfattande publicering av Ola Hanssons verk var ett sätt att stödja
denne, samtidigt som man skapade en alternativ publik År 1908 tog man så det
logiska steget att starta ett alternativt bokförlag.

13. Bengt Lidforss och Framtidens förlag
Slutnovellen i Per Freudenthals bok Döddansare (1910) berättar om en ung man
som företar en resa från sin hemstad i Mellansverige ner till Skåne och Danmark.
Vid återkomsten till hemtrakterna tar han sitt liv. ”Något tillspetsat skulle man
kunna hävda, att Freudenthal här skriver sin egen litteraturhistoria”, kommenterar Birgit Antonsson denna berättelse och syftar då på författarens litterära släktskap med författare som J. P. Jacobsen, Ola Hansson och Emil Kléen.147 Freudenthal anknöt alltså till samma tradition som författarna inom den skånska sko146
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lan. Han hade i ﬂera år förgäves uppvaktat Bonniers med allehanda texter för att få
förlag, men typiskt nog var det inte förrän han ﬁck kontakt med Framtidens förlag i Malmö som han lyckades.148 Boken uppmärksammades mycket när den äntligen publicerades och första upplagan såldes slut direkt vid utgivningen.149
Inom den skånska skolan hade man länge önskat ett skånskt förlag, och denna
dröm förverkligades hösten 1908 när Arbetets ägare, Tryckeri-Aktiebolaget Framtiden, på Lidforss initiativ startade Framtiden förlag.150 Tryckeriet hade överkapacitet och producerade redan broschyrer och böcker åt ungdomsförbundets förlag
Fram, så någon omställning rent tekniskt behövdes inte. Förlagets proﬁl behövde
heller knappast diskuteras, eftersom det var samma andas barn som Arbetets starkt
litterärt inriktade söndagsbilaga Framtiden. Det var också samma personer som
låg bakom. Den starke mannen i sammanhanget var P. A. Johansson, som var
tryckeriaktiebolagets ”kassör, d.v.s. aﬀärsledare”, som Axel Uhlén formulerat saken.151 Liksom i Arbetet under alla år var Johansson generös med honorar till
Bengt Lidforss och Vilhelm Ekelund, men i övrigt gällde de företagsekonomiska
realiteterna, eftersom förlaget måste överleva i ett kapitalistiskt samhälle.152
Som Johan Svedjedal konstaterar i Bokens samhälle framstår Framtiden som
”ett skönlitterärt kvalitetsförlag med tydlig skånsk proﬁl.153 Till skillnad mot övriga arbetarförlag ville man nå den stora bildade allmänheten och distribuerade därför genom bokhandlarna. Detta hade dock sina risker eftersom arbetarförlagen
ofta fann sig motarbetade av kommissionärerna.154 Förlagets strategi inskränkte
sig dock inte till att omfatta försäljning genom bokhandeln. Via annonser och erbjudanden i arbetarpressen försökte man dessutom att nå direkt ut till arbetarrörelsen, som förväntades uppmärksamma böcker från ett arbetarförlag.
Förlaget ville inte stå vid sidan om det litterära fältet, som Frams förlag i hög
grad gjorde, utan ville förändra det. Målsättningen tycks ha varit att skapa en arbetarpublik för modern kvalitetslitteratur, och man vände sig faktiskt direkt till ”föreningar och läsecirklar”, som det står i en annons i Arbetet (1911-12-04). Förutom
sedvanlig mängdrabatt erbjöd förlaget då sju olika bokpaket à fyra kronor, innehållande urval av förlagets böcker. Varje sådant paket innehöll mellan fem och åtta
böcker, till ett sammanlagt normalvärde av 11-12 kronor. Böckerna erhölls därmed
till en tredjedel av normalpriset. Dessa bokpaket inneslöt i sex fall av sju en Lidforssbok, exempelvis Naturvetenskapliga kåserier eller Onda makter och goda. Man
kunde också få Lidforss inlägg i Strindbergsfejden. Lika väl representerad i bokpaketen var Vilhelm Ekelund. Man kunde få Antikt ideal eller Böcker och vandringar
och dessutom debutdiktsamlingen Vårbris, vars restupplaga förlaget köpt upp. Vi148
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Med en sådan bakgrund hamnade Freudenthal verkligen hos rätt förlag, men eget nog tycks
Antonsson inte ha reﬂekterat över vilket förlag det var som slutligen gav ut Freudenthals
böcker.
Arbetet 1910-05-24. En andra upplaga kom en dryg månad senare, enligt annons i Arbetet
1910-06-30.
P. A. Johansson, ”Bengt Lidforss och hans förläggare”, Bengt Lidforss. En minnesskrift, Malmö
1923, s. 149.
Axel Uhlén, Arbetet 1887–1937. Minnesskrift, Malmö 1937, s. 132.
Se P. A. Johansson, a.a., s. 146f.
Johan Svedjedal, Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad
1887–1943, Stockholm 1993, s. 722.
Svedjedal 1993, s. 700.
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dare erbjöds romanen Rustgården av Ola Hansson och – varför inte? – Ett föredrag i
tullfrågan av Fabian Månsson. Därtill kom böcker av förlagets övriga författare.
Bokpaketen var uttalat Framtidens sätt att försöka konkurrera med billighetsutgivningen.155 Enkronasböckerna hade börjat dyka upp ungefär samtidigt med
att förlaget skapades, vilket var en missräkning, men nu 1911 fanns det plötsligt
inte bara enkronasböcker utan också tjugofemöresböcker, och i den konkurrensen hade förlaget inte tekniska resurser att hävda sig. Svedjedal jämför eﬀekten av
tjugofemöresböckerna med tillkomsten av pocketboken femtio år senare.156 De
nya billighetsböckerna upplevdes som ett problem av många inom fältet, inte
minst av bokhandlarna och ﬂertalet förlag. Det uppstod också snabbt en sorts kartellbildning, då Åhlén & Åkerlund sent under året 1912 började hyra äldre förlagsrätter av Bonniers och snart också köpte upp Nordiska förlaget, som uppfattats
som ledande inom den nya utvecklingen. Detta innebar att ”de tre största förlagens utgivning av tjugofemöresböcker samlats på en hand”.157 Att denna utveckling på bokmarknaden hämmat Framtidens utveckling är självklart. Ekonomin
blev ett ständigt problem.
Johan Svedjedal har varit beroende av Nils Beyers framställning, och bilden av
Lidforss och Framtidens förlag blir därför inte helt rättvisande. Källmaterialet är
inte särskilt omfattande, och Beyer har heller inte haft ambitionen att skriva förlagets historia, utan är endast ute efter att säga ytterligare något om Lidforss liv och
personlighet. Svedjedal tycker sig emellertid sakna dagspolitisk ”tendens- och problemlitteratur” i utgivningen och menar att detta beror på Lidforss motstånd.
”Framtiden var varken något partiförlag eller ens något särskilt vänsterproﬁlerat
förlag under sina första år”, hävdar han. ”Socialistisk teori lyser tvärtom med sin
frånvaro”.158 Detta blir ju missvisande redan med tanke på att förlagets utgivning
dominerades av Lidforss socialistiskt färgade produktion. Men därtill kommer att
förlagets devis var ”Bokförlag för kunskapsgivande, praktiska och skönlitterära arbeten”,159 vilket tyder på en vidare ambition än den som vi kanske traditionellt uppfattar som arbetarrörelsens. Att detta hänger samman med Lidforss inﬂytande är
naturligtvis riktigt, men Lidforss var inte längre ensam om att hysa visionen om en
bredare arbetarkultur. I hans närmaste omgivning ﬁnns samma ambitioner hos den
nyss nämnde P. A. Johansson, hos söndagstidningen Framtidens redaktör August
Nilsson Kabbarp och hos ﬂera av medarbetarna på Arbetet, exempelvis Erik Håkansson. Vi ﬁnner den vidare hos Lidforss vän Oscar Olsson, som brukar räknas
som studiecirklarnas uppﬁnnare, men dessutom hos de unga medarbetarna i Fram
och Stormklockan, vilka han ju också kände i många fall. Det är därför inte förvånande att Lars Wolf i sin undersökning fann att de opolitiska litterära inslagen klart
dominerade arbetarpressens utbud andra halvåret 1909 – trots storstrejken.160
Det är riktigt att Framtidens bokförlag inte gav ut skönlitteratur av karaktären
dagspolitisk ”tendens- och problemlitteratur”, men som Svedjedal själv noterar
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Enligt annonsen i Arbetet 1911-12-04.
Svedjedal 1993, s. 400.
Svedjedal 1993, s. 402.
Svedjedal 1993, s. 314. Se också hans not 146.
Enligt annonsen i Arbetet 1911-12-04.
För den som vill fördjupa sig i diskussionerna kring arbetarrörelsens syn på litteratur och bildning hänvisar jag till Håkan Bengtssons avhandling om Fredrik Ströms romantrilogi Rebellerna (s. 41ﬀ) och den litteratur som används där.
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fanns det ju ett systerförlag i Malmö som gav ut sådan litteratur, nämligen ungdomsförbundets förlag Fram, som exempelvis gav ut Leon Larssons verk sedan
1907. Fram ﬁck till och med låna pengar av Framtiden, konstaterar Svedjedal.161
Bengt Lidforss och Frams föreståndare Per Albin Hansson kände varandra sedan
länge, och som framgått gäller detta också Hanssons efterföljare, Fredrik Ström
(1910-11) och Zeth Höglund (från 1912), vilka bägge var stora beundrare av Lidforss. Åren före 1910, innan Fram ﬂyttade till Stockholm, utnyttjade bägge förlagen samma tryckeri, alltså Tryckeri-Aktiebolaget Framtiden, och det fanns därför
ingen anledning att konkurrera med likartat material. Tvärt om hade Framtidens
förlag rimligen startats just för att fylla de luckor som fanns i de andra arbetarförlagens utgivningsproﬁler. Svedjedal redovisar intressanta diskussioner kring eventuella sammanslagningar av arbetarförlagen och ﬁnner att ett beslut om en sådan
togs på partikongressen 1911. Sammanslagningen stupade emellertid på att varken
Fram eller Framtiden ville riskera att centrala partisynpunkter skulle komma att
styra utgivningen. Gustav Möller menade till och med att konkurrensen från
Framtidens förlag hade ”sporrat ledningen av partiförlaget till större livaktighet”.162 Därmed blev det fortsatt arbetsdelning mellan förlagen, som ju dessutom
ﬁck ett nytt systerförlag i partiets förlag Tiden, grundat 1912. Styrelsen för Tiden
bestod av fem män, bland dem Fredrik Ström, Per Albin Hansson och Gustav
Möller. Den sistnämnde blev förlagschef, och också han var ju en gammal bekant
till Bengt Lidforss. Det är nog svårt att överskatta Lidforss betydelse i dessa
sammanhang, och nog förefaller det symptomatiskt att det var Ola Hanssons
Folkens visor som blev den första boken som bar Tidens förlagsnamn.163 Det tycks
nästan ha uppstått en konkurrenssituation kring den skånske skalden, och det
blev Tiden, inte Framtiden, som senare erbjöd Hansson att ge ut de Samlade skrifterna.
Svedjedal ﬁnner att kvinnor är klart underrepresenterade i arbetarförlagens utgivning, och i Framtidens fall tror han att detta beror på inﬂytande från Lidforss.164 Men Framtidens ensidigt manliga urval bör nog snarare ses i ljuset av inriktningen på populärvetenskap, kortprosa och poesi. Inom dessa genrer torde
den manliga dominansen ha varit helt överväldigande ännu vid denna tid.165 Det
enda kvinnliga bidraget bland 38 böcker utgivna på Framtiden fram till 1912 var
typiskt nog en roman, och i det fallet tyder ett bevarat brev på att det var förlaget
som hade kontaktat författarinnan.166 Förlagets största försäljningssuccé under
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Svedjedal 1993, s. 304f. För tydlighetens skull bör kanske tilläggas att det i detta fall rör sig om
tryckeriaktiebolaget Framtiden, men som framgått var det samma personer som var involverade.
Citeras efter Svedjedal 1993, s. 703.
Bokförlagsaktiebolaget Tiden 1912–1937, Stockholm 1937, s. 7.
Svedjedal 1993, s. 314. Se också Johan Svedjedal, Författare och förläggare och andra litteratursociologiska studier, Stockholm 1994, s. 92.
Svedjedal (1993) skriver om svensk bokutgivning: ”Kvinnor hävdade sig särskilt väl i genrer
som ofta hade lågt anseende, medan männen dominerade kraftigt i litteraturarter med högre
status” (s. 396). Cirka 11 % av utgivna diktsamlingar var skrivna av kvinnor under perioden
1866–1930. Detta gäller även i slutet av perioden, alltså åren 1916–1930.
Brev från Valborg Bergström (pseudonymen Elsa Ek) till Framtidens förlag den 20 mars 1910.
Romanen hade gått som följetong i Arbetet, där den gjort stor lycka. Brevet tyder på att förlaget frågat om författarinnan var intresserad av en publicering i bokform. Svaret blev jakande,
under villkor att pseudonymen inte röjdes.
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denna tidiga period synes annars ha varit Värner Rydéns bok De nya skattelagarna,
som under några veckor 1911 lär ha sålts i 40 000 exemplar. Varken den boken eller
Fabian Månssons föredrag om tullfrågan hade rimligtvis kunnat skrivas av en
kvinna, så som den intellektuella arbetsfördelningen i samhället såg ut på den tiden. I andra delen av Bokens samhälle konstaterar Svedjedal för övrigt att Framtiden också under perioden efter Lidforss död behöll ”en kraftig mansdominans i
utgivningen”.167 Det tyder onekligen på att det är förlagets speciella proﬁl som gett
denna anmärkningsvärda könsfördelning. Satsningen på den skånska litteraturen
fortsatte också. Framtiden kom att bli ett av de större förlagen inom det regionala
litterära fältet, bl.a. med utgivning av böcker på skånska folkmål.168
Nils Beyer skriver att Lidforss ”torde […] tämligen enväldigt bestämt” vad som
skulle ges ut på Framtiden, och på grundval av detta skriver Svedjedal i sin tur att
Lidforss ”med tiden i praktiken förefaller ha blivit något av förlagschef till gagnet”.169 Detta måste dock nyanseras betydligt. Att Lidforss inﬂytande var betydande är uppenbart. Han var dock inte enväldig. Av de bevarade papperen framgår
entydigt att Lidforss visserligen var litterär rådgivare men att han inte tog de slutgiltiga besluten om utgivning. Dessa baserades nämligen på ekonomiska faktorer.
För åren 1908–11 ﬁnns nästan enbart kontrakt för antagna böcker bevarade, men
från 1912 och framåt är förlagets kopior av den egna delen av korrespondensen
med vissa presumtiva författare bevarad, varför vissa slutsatser kan dragas. Det
mest givande exemplet gäller just förlagets enda kvinnliga författare, pseudonymen Elsa Ek (Valborg Bergström), som hade gett ut romanen Erik Berger på
Framtiden och ytterligare en bok på annat förlag. Under 1912 erbjöd hon förlaget
en ny bok.
Författarinnan har fått vänta på besked, eftersom förlagets litteraturgranskare, i
detta fall utan tvekan Bengt Lidforss, inte hunnit ge sitt utlåtande, men den 21
oktober 1912 avsänder förlagsdirektör P. A. Johansson ett brev av följande innehåll:
Vår litteraturgranskare som nu genomsett det insända manuskriptet ”Familjen
Stjärnkrans” ger därom följande omdöme:
”Arbetet är genom sin bredd ägnat att väcka betänkligheter såväl hos förläggare
som, när de kommer att föreligga på bokhandelsdisken, även hos allmänheten. En
roman i två delar har alltid respekt med sig! Något skäl att ur litterära synpunkter
avstyrka dess publicering synes dock ej föreligga: det är ej tvivel om att större delen av
den läsande allmänheten föredrar denna genre framför andra, som konstnärligt och
kulturellt betyd[e]r mera: genom sin raskt ﬂytande handling och sitt rika persongalleri kommer denna bok säkerligen att verka mycket ’intressant’. Den invändning
man även ur denna synpunkt kan framställa är mot den något väl ymnigt ﬂödande
konversationen, som författarinnan med förkärlek använder som karaktäriseringsmetod. Man skulle önskat att författarinnan något mindre gentemot de skildrade
personerna stått som åskådare och åhörare och att hon i st. mer fördjupat och levat
sig in i sina gestalter, om också på bekostnad av deras antal. Hur som hälst försvarar
167
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Svedjedal 1993, s. 722.
Louise Vinge, Skånska läsningar, Malmö 1999, s. 48.
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den tvivelsutan sin plats som lättare läsning av den ej värdelösa genren170 och dess
antagande bör därför baseras helt på den ekonomiska sidan av saken.”
Att döma av detta utlåtande, vilket värdesätter arbetet i nivå med ”Erik Berger”
skulle arbetet mycket väl kunna utgivas, ehuru utan ekonomisk vinst och till billigt
pris. Lämpligast vore att utgiva boken i två delar av 1 krona, då man nog kunde hoppas att försäljningen inom ett par år komme att betäcka kostnaden. Vi skulle kunna
reﬂektera på saken om utgivandet förlägges till vårsidan 1913, så att sättningen få[r]
utföras under den tid, då arbetstillgången är knapp för vårt tryckeri. [– – –]

I det bevarade materialet tycks detta vara enda gången som P. A. Johansson direkt
citerar sin litteraturgranskare i ett brev till en författare. Några utlåtanden i original har heller inte bevarats, varför detta är ett tämligen unikt dokument. Lidforss
brev är inte avsett för författarinnan, utan för den manlige förlagsdirektören.
Ändå är han helt korrekt i tonen. Själv är han inte helt förtjust i genren, som synes,
men han raljerar inte, utan anför sina synpunkter på ett sakligt sätt. Hans ändringsförslag torde inte avvika från förlagsredaktörers i allmänhet. Han menar till
sist att man kan publicera boken, om det låter sig göra utifrån ekonomiska synpunkter. Där slutar hans uppdrag, och det är nu P. A. Johansson som dikterar förlagets villkor. Dessa blir inte särskilt lockande. Johansson kräver inte omarbetning, men författarinnan kan inte räkna med något omedelbart honorar. Om boken går med vinst kan hon dock få del av denna. Beslutet att publicera läggs därmed i sista hand på författarinnan själv. Bakgrunden till det snåla erbjudandet är
rimligen det kärva konkurrensläget. Detta sägs rent ut i andra fall. Det är 25-öresböckerna som börjat översvämma marknaden, och här kan inte förlaget ta upp
konkurrensen, eftersom man inte har tillgång till den nyaste boktryckartekniken.
Manuskriptet gavs inte ut på Framtiden och veterligen inte heller på annat förlag,
men som synes berodde detta inte på Lidforss.
Det ﬁnns ytterligare några exempel på kvinnliga författare som visserligen erbjuds utgivning, men på snåla villkor. När det gäller Elisabeth KuylenstiernaWenster behöll P. A. Johansson av diskretionsskäl manuskriptet för sig själv. Tyvärr nämns aldrig titeln på arbetet i fråga. Författarinnan hade varit synnerligen
produktiv sedan 1898 och hade alltså ett etablerat namn, så det borde ju vara lockande för förlaget.171 Men denna gång önskade hon ge ut sin bok under pseudonym, och Johansson ville inte gärna publicera den med mindre än att författarinnan satte ut sitt namn, vilket skulle öka försäljningen, enligt hans mening. Man
kom tydligen inte överens, för boken gavs inte ut, åtminstone inte på Framtiden.
I nästa fall, som gäller ett manuskript av Jane Lindblad, har vi ett referat av litteraturgranskarens utlåtande: ”Vi ha nu från vår litteraturgranskare erhållit manuskriptet retur med det utlåtandet att arbetet visserligen röjer talang och begåvning,
men icke är synnerligen lämpligt att utgivas från vårt förlag samt dessutom torde
bli rätt svårt att ekonomisera.” Efter detta omdöme erbjuds författarinnan ändå
att publicera arbetet – om hon själv står för kostnaderna. Boken gavs inte ut. När
det gäller Kerstin Hallén sägs ”prof. Lidforss” ha tillstyrkt författarinnans förslag
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Att Lidforss här talar om ”den ej värdelösa genren” beror förmodligen på att arbetarrörelsen
fört kampanjer mot fördummande litteratur, den s.k. skräplitteraturen eller Nick Carter-litteraturen.
Hon hade gett ut böcker i ﬂera upplagor på Bonniers, Fritzes och Åhlén & Åkerlunds förlag.
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att enbart använda initialer, vilket P. A. Johansson tidigare motsatt sig, och han
har också ”för övrigt uttryckt sin sympati för saken”. I detta fall gällde det en bok
som skulle ges ut på eget förlag och alltså endast tryckas hos Framtiden. Det bör
röra sig om boken Fragment, tankar och episoder, som gavs ut i Malmö 1913. I ett
fjärde och sista fall märker man att förlaget börjat få ett namn. Elna Lundgren
någonstans i Småland får i ett brev daterat den 23 december 1912 beskedet att förlaget ännu inte kan ge svar, men att man rent av har översvämning på erbjudna
manuskript. Dessutom sägs att marknaden är sådan att icke 10 % av manuskripten kan antagas och utgivas utan ekonomisk förlust och ännu färre honoreras. Fler
papper ﬁnns inte bevarade i detta fall. Boken gavs inte ut.172
Ovanstående kunde ju möjligen tolkas så att man försökte skrämma iväg
kvinnliga författare, men detta motsägs av att de manliga författarna behandlades
på samma sätt. Harald Lindell ﬁck avslag, bland annat med formuleringen ”vår
litteraturgranskare har icke heller funnit arbetet så fullgånget”.173
Den sedermera välkände författaren Erik Lindorm hade redan 1908 gett ut ett
25-öreshäfte med titeln Bubblor från botten. Häftet trycktes i 5 000 exemplar men
blev senare en absolut raritet.174 Lindorms egentliga bokdebut skedde med ”Tal
till mitt hjärta” 1912, vilken erbjöds Framtiden samma år. Förlaget antog faktiskt
boken, men villkoren var för dåliga. I ett bevarat brev ﬁck Lindorm höra att det ur
litterär synpunkt inte fanns något att erinra men att det var svårt att sälja poesi.
Han kunde därför inte räkna med något honorar. Så långt var det inget problem,
men aﬀären sprack till sist på att Lindorm inte kunde uppbringa den garantisumma på 300 kronor som P. A. Johansson krävde för täckning av tryckning och distribution.175 K. O. Bonnier refuserade boken och till sist gav Lindorm ut den på
eget förlag, Vanadis. Diktsamlingen ﬁck ett tämligen gott mottagande och Bonnier erkände senare att han bedömt den för hårt. Han köpte dessutom upp restupplagan, varför Lindorm gick skadeslös ur aﬀären, trots allt. Under denna tidiga
period är detta det enda fall där Framtiden uppenbart missat en framgångsrik författare. Bortsett då ifrån den allmänna tendensen att författare när de blev kända
tenderade att lämna småförlagen för andra som betalade bättre och som hade
eﬀektivare distribuering. Ett sådant fall är Harald Johnsson, som gav ut den uppskattade Karrikatyrer och Blyertsteckningar på Framtiden, i två delar, men som därefter fortsatte sin omfångsrika produktion på annat förlag. Ironiskt nog blev han
en av dem som under ett ﬂertal pseudonymer skulle etablera sig inom billighetsindustrin.176
I själva verket erbjuds de ﬂesta av förlagets författare mycket snäva villkor, och
då särskilt debutanterna. Det händer till och med att förlagsdirektören själv hänvisar författare till andra förlag, med motivering att dessa kanske har råd att betala
ett honorar. Ett kontrakt daterat den 23 oktober 1909 ska få tjäna som exempel på
de villkor som kunde förekomma. Det är Axel Ahlman som ska ge ut sin diktsam172
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Gösta Adrian-Nilssons förtrogne inom Lundabohemen var Theodor Tufvesson. Här har
GAN illustrerat en av vännens dikter för Frams julnummer 1910.

ling Liv och dröm, med vinjetter utförda av vännen Ernst Norlind. Lidforss hade
faktiskt uppmärksammat hans diktdebut. I en tidigare ej uppmärksammad dubbelrecension, ”Två vårkalendrar” i Arbetet den 10 april 1905, ger Lidforss gott betyg åt kalendern Från Saxos stad, utgiven av Lunds Realskolas litterära förening.
En strof ur Ahlmans dikt ”Min hvita gård” citeras och dikten i sin helhet sägs bäras upp av en ”själfull, melodisk innerlighet”. Den nu aktuella boken ska bli Ahlmans andra egna diktsamling men första hos Framtiden.177 Vinjetterna har författaren själv fått betala. Efter en tuﬀ förhandling, vars slutfas man kan skönja i ett
bevarat brev från författaren, daterat Lund den 21 oktober 1909, har Ahlman lyckats uppnå att han ska erhålla 20 friexemplar och att han ska få 50 % av nettobehållningen på bokens försäljning. Något honorar kommer däremot inte på fråga, och
om boken går med förlust kommer han själv att få stå för denna: ”Jag förbinder
177

Den första var Hvita stjärnor, utgiven på Bonniers 1907.
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mig, att, som säkerhet mot förlust för
bolaget som garanti överlämna kronor Trehundrafemtio (350) motsvarande bokens tryckningskostnad, vilket belopp före den 1 mars 1913 erlägges till bolaget.” Namnteckningarna har bevittnats av bland andra
Bengt Lidforss. Under dessa namnteckningar följer dessutom en borgensförbindelse, av följande lydelse:
”För fullgörande av herr Axel Ahlmans här ovan tecknade förbindelse,
går undertecknad i borgen, som för
egen skuld.” Undertecknat: Ernst
Norlind. Villkoren var dåliga, och
Ahlmans senare böcker gavs ut på
Bonniers och därefter på Norstedts.
Dessa exempel visar tydligt att det
Theodor Tufvesson porträtterad av GAN
till syvende och sist var författarna
i Arbetet 1909-10-30.
själva som valde att publicera sig på
Framtidens förlag. Även en senare så
pass känd poet som Theodor Tufvesson började med den här typen av villkor – ännu inför utgivningen av den andra
boken ﬁck han stå för ett garantibelopp om 100 kronor. Villkoren var knappast
strålande, och det som lockade kan inte ha varit förtjänsten. För en viss kategori
författare låg det i stället prestige i att få publicera sig på det radikala skånska kvalitetsförlaget. I själva verket var det i hög grad en och samma litterära krets som anlitade Framtiden. Theodor Tufvesson skrev en gång: ”I Lund blommade ju sången i
min ungdom. Jag var med i kretsen Ekelund, Österling, Agrell, Bertil Malmberg,
Alf Nyman, Harald Wägner, Harald Johnsson, Gösta Adrian-Nilsson.”178 I denna
krets hade Österling, Agrell och Malmberg redan annat förlag, och Wägner skulle
komma att ge ut I templets skugga hos Bonnier, men övriga publicerade sig på Framtiden. Harald Johnsson och Axel Ahlman hade debuterat på Bonniers, men bägge
gick för en tid över till Framtiden och detta tyder onekligen på att förlaget kunde
utöva en viss attraktion på skånska skalder. Att skalderna hörde samman yttrade sig
också i att de ﬂesta av dem – också Ekelund och Österling – var medarbetare i den
sporadiskt utkommande Majgreven, där Tufvesson för övrigt hade debuterat
1907.179 Majgreven trycktes hos Framtidens Tryckeri-Aktiebolag. De allra ﬂesta
hade också direkt personlig anknytning till Bengt Lidforss i Lund. Ett undantag är
Bertil Malmberg, som var på ganska kort besök i Lund, men som i gengäld har gett
en intagande skildring av ”det estetiska kotterit” i sina memoarer.180
Man kan då konstatera att Lidforss främst påverkat utgivningen genom att som
litterär rådgivare ge klartecken för fortsatta diskussioner mellan förlagschef och
respektive författare. Förlaget publicerade i hög grad hans unga skaldevänner från
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Lund, vilket dock kostade dem en del pengar. Men annars hade han begränsat
inﬂytande över vad som gavs ut, i och med den uppenbara ekonomiska styrning
som P. A. Johansson stod för. Men till detta kommer att förlaget hade ytterligare
en litteraturgranskare, nämligen kandidat Emil Steineck, som enligt Johanssons
brev till en presumtiv författare hade ”granskat en stor del av de arbeten vi förut
utgivit” (24/12 1912). Som tidigare framkommit var Steineck medarbetare på
Frams redaktion och entusiastisk Ekelund-beundrare.181 Eftersom Lidforss i allmänhet tycks ha gjort den slutgiltiga granskningen kan man hypotetiskt antaga
att Steineck anlitades för en första gallring och att man utifrån hans utlåtanden
skickade lämpliga manuskript vidare till Lidforss, som hade mycket annat att hinna med – han publicerade sig fortfarande ﬂitigt och dessutom var han numera
professor. Av utlåtandet om Valborg Bergströms bok att döma tog han sin uppgift
på stort allvar, och det måste då ha varit en hederssak för P. A. Johansson att inte
lägga på honom arbete i onödan. Slutsatsen måste bli att Bengt Lidforss hade inﬂytande över Framtidens utgivning i så måtto att han i allmänhet tycks ha gett den
litterära välsignelsen åt det som verkligen gavs ut, men att han endast i begränsad
omfattning hade påverkat vad som inte gavs ut.
Möjligen tänker Svedjedal för snävt när han genomför sin granskning av arbetarrörelsens förlag. Han är visserligen fullt medveten om att han i sina genomgångar ofta tvingas bortse från arbetarförlagens speciella situation och kompenserar detta genom ett inledande resonemang. Följande stämmer utomordentligt väl
in också på Bengt Lidforss verksamhet inom arbetarrörelsen:
Jag renodlar då förlagsaspekten och låter det vara underförstått att förlagen i hög
grad var politiska kampﬁrmor. Agitationen och upplysningen i deras skrifter ingick i
ett långsiktigt politiskt och bildningsmässigt arbete, utfört av mötestalare, fackföreningsmän, kringvandrande agitatorer, riksdagsdebattörer med ﬂera. Samtidigt tillhörde förlagen de många bildningsinstitutioner som skapades av arbetarrörelsen eller i
närheten av den – en ny arbetaroﬀentlighet med arbetarpress, arbetarbibliotek, egen
bokförsäljning, Folkets Hus, folkhögskolor och egna tryckerier.182

Agitationen och upplysningen i förlagens skrifter ingick i ett ”långsiktigt politiskt
och bildningsmässigt arbete”, skriver Svedjedal här. Men trots denna påminnelse
om det långsiktiga bildningsarbetet tycks han ta för givet att litteratur för arbetare
och arbetarledare per deﬁnition måste vara samhällstillvänd och tendentiös. På
liknande sätt fann Kurt Aspelin i sin recension 1968 det anmärkningsvärt att Lidforss uppskattade symbolistisk poesi. Men det var först efter 1918 som den ryska
Proletkult-rörelsens ideal började påverka de svenska vänstersocialisterna. Arbetarna måste skapa en massornas och kollektivismens kultur och helt förkasta den
borgerliga, manade Ture Nerman i häftet Den röda ungdomens väg 1919.183
Att den Sovjetinspirerade delen av arbetarrörelsen senare tenderade att kräva
tendens och realism samt typer i stället för individer i skönlitteraturen betyder
181

182
183

Steineck var den som skulle komma att redigera bland annat Lidforss postuma volym Litteraturkritik.
Svedjedal 1993, s. 293.
Jag följer här Maria Bergom-Larssons inledning till antologin Svensk socialistisk litteraturkritik, Weilin+Göös, Finland 1972, s. 23f.

301

inte att detta var det enda möjliga alternativet. Genom Lidforss insats hade många
kommit att vidga sin horisont och omfatta ett betydligt bredare bildningsideal,
och detta behöver inte tolkas så att Lidforss ensidigt skulle ha tvingat på dem det
förhärskande borgerliga idealet. Också hans position utgjorde ett alternativ till
den gängse borgerliga kulturen i Sverige. Framtiden gav ut Vilhelm Ekelund och
Ola Hansson, vilka kom att betraktas som arbetarrörelsen närstående författare.
Det är därför inte förvånande att de också dyker upp i partipressen. Exempelvis
ﬁnner man dikter av Ola Hansson på titelsidan av partipublikationen Första Maj
1909, och i Stormklockan Nr 3 samma år kan man läsa hans dikt ”Den slumrande
staden” ur Notturno.
Månadstidningen Frams kulturproﬁl stärktes 1910. Enligt kongressbeslut skulle
den fortsatt vara en socialistisk tidskrift, men politiken var inte det enda viktiga:
Tidskriften ”Frams” andra huvuduppgift ligger på det litterära området. Av många
skäl – icke minst med hänsyn till behovet av ordnad rådgivning åt ungdomens studiearbete – är ett mera ingående sysslande med litterära spörsmål, framförallt genom
korta, vägledande översikter över nykommande litteratur, ett känt behov, som
”Fram” nu vill försöka att fylla.184

Fram hade fått konkurrens från ungdomsförbundets egen veckotidning Stormklockan, och det var därför man nu gjorde en uppdelning av uppgifterna. Upplagan var i dalande, men trots att den kom att uppfattas som ganska ”tung” och på
sina håll kritiserades för detta kom upplagan aldrig att understiga 10 000 exemplar. Att den ändå inte lönade sig berodde rimligen på att man inte längre tog in
annonser. Fram lades ned våren 1912.
Frams redaktörer (Fredrik Ström och sedan Gustav Möller) införde förutom
recensioner också noveller, dikter och aforismer, och här är Framtidens författare
mycket väl företrädda. Detta framgår av följande översikt, vilken inte gör anspråk
på fullständighet. I februari 1910 ﬁnner vi en antiklerikal dikt, ”Antikrist”, skriven
av Framtidens Yngve von Schmidten, som tillhörde D.Y.G. i Lund. Synnerligen
populär i Fram är Vilhelm Ekelund. Ernst Wigforss recenserar Antikt Ideal i numret mars–april 1910, och den artikeln fyller nästan tre sidor (s. 9ﬀ).185 I samma
nummer förekommer Theodor Tufvesson med en dikt, ”Men nu i sorgen…Efter
Max Dauthendey” (s. 4). Dessutom recenserar han skånsk lyrik (s. 16) och konstaterar då att av höstens diktböcker är mer än hälften från Skåne! Bland de böcker
han recenserar ﬁnns två från Framtidens förlag, nämligen Yngve von Schmidtens
Min ungdoms visor och Gunnar Nordstrands Regnbågen. I majnumret återﬁnner
man ytterligare en dikt av Theodor Tufvesson, ”Melodi i moll” (s. 14). I augustinumret (s. 7) ﬁnns ”Hjärtat och träden” av Gösta Adrian-Nilsson (GAN), ytterligare en av Framtidens poeter, som därtill gärna anlitades som illustratör både i
Arbetet och Fram. I september återkommer GAN med ”Två höstdikter” (s. 11). I
Frams novembernummer skriver Erik Håkansson, som var medarbetare på Arbetet, om ”Kulturradikalism och esteticism”. Vilhelm Ekelund ses här som en framtidsman. Artikeln mynnar ut i påståendet att dikten ”måste var rädd för det lättvunna”. Det gäller att utforska livets hemligheter, och här ﬁnner Håkansson att
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”eremiten Ekelund är oss närmare än
de sju och sjuttio uttolkare, som skrika
dagens lösen – men glömma huvudsaken”. Han tillägger: ”Social dikt – ja,
men inspirerad av det egna hjärtats
tvingande behov!” (s. 12). Julnumret
1910 inleds med två sidor aforismer av
Ekelund. Det handlar om originalarbeten och merparten kom att publiceras i
boken Båge och lyra 1912. Illustrationerna är gjorda av Ernst Norlind, en annan av Framtidens medarbetare (s. 1f ).
I samma nummer ﬁnns dikten ”Elegi”
av Theodor Tufvesson, med vinjett av
Gösta Adrian-Nilsson (s. 16). Vi ﬁnner
dessutom Ernst Norlind representerad
än en gång. Hans vinjetter pryder nämYngve von Schmidten med svart
ligen en sida med dikter av Ludvig
socialisthatt porträtterad av GAN i
Nordström. I samma nummer skriver
Arbetet 1909-10-30. Diktarglorian är
C. N. Carleson om ”Åttiotal och nitännu dold under kappan, men Framtitiotal i svensk litteratur”. Nittitalets litden har ”lovat att snart strålande plocka
teratur har bara nått de övre sociala
fram den”. Schmidten var sedan flera år
skikten, menar han, och den senare utaktiv i D.Y.G.
vecklingen är han heller inte nöjd med:
”In i ett nytt sekel ha vi nu hunnit ett
årtionde, som sett skön litteratur sjunka till massfabrikation för boklådsfönstren.”
Men nu ska det väl ändå kunna bli ändring, tycks han mena i sin avslutning: ”Och
när vi nu långsamt – Vilhelm Ekelund vill löga oss i antikens stålbad! – höja oss ur
en vågdal, då är det socialismens – d.v.s. det som vida större och rikare är än sin
del: socialdemokratin – idébölja, som skall lyfta ny skönhet i solens ljus.” I januari
1911 publicerar Fram ”En segersång” av Framtidens Gunnar Nordstrand (s. 4). Ett
sista exempel: I numret för september–oktober 1911 recenserar blivande litteraturprofessorn Albert Nilsson Bengt Lidforss Kristendomen förr och nu (s. 5f ).
Vad denna genomgång vill visa är att det under de första decennierna efter förra
sekelskiftet fanns en markerad strävan inom arbetarrörelsen att gå utanför den
hävdvunna tendenslitteraturen. I Tigande diktare visar ju Wolf att tendenslitteraturen inte längre dominerade i arbetarpressen hösten 1909. Hedén tycks kräva
tendens av diktarna igen, men när han gör detta tycker en del gott folk inom socialdemokratin att han har en delvis förlegad litteratursyn. Under Strindbergsfejden
ﬁck Hedén i förbigående en känga av Erik Håkansson i Arbetet. I Sydsvenskan
hade man skrivit att arbetarrörelsen tidigare betraktat Heidenstam som ”en av de
sina”. Håkansson replikerar då: ”Det var allt länge sedan, om det över huvud varit.
Det inskränker sig till en eller annan estetfjäsk, som ropat i mistlur efter ’de tigande skalderna’, knappast applåderad från eget håll.”186
Framtidens förlag gav ut böcker av Per Freudenthal med början 1910. Att dessa
verk i den dekadenta traditionen kom ut först då berodde inte på att författaren
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var efter sin tid utan på att han tidigare inte kunnat ﬁnna förläggare. Bonniers förlag, exempelvis, var inte intresserat. I sin avhandling om Freudenthals tidiga prosa
visar Birgit Antonsson att böckerna till innehållet kom att framstå som avslutning
på sekelskifteslitteraturen. ”Här nådde skedet sin absoluta kulmen – och sin slutpunkt”, sammanfattar hon Olle Holmbergs syn på debutboken Döddansare.187
”Det var dekadenta, stämningsmålande och estetiserande prosaskildringar som
delvis faller utanför förlagsproﬁlen – om än inte utanför Lidforss egna smakområden”, skriver Johan Svedjedal om dessa böcker.188 Mot den ovan skissade bakgrunden är en sådan slutsats mindre självklar. Lidforss var inte ensam om sin smak
inom arbetarrörelsen, och som tidigare nämnts kunde dekadenternas verk rent av
läsas som en sorts samhällsskildringar, i och med att de speglar människors vantrivsel i det borgerliga samhället. Satsningen var dessutom ett lyckokast för förlaget. Recensenterna spekulerade rent av över vilken redan etablerad författare som
dolde sig bakom Freudenthals pseudonym Ode Balten. Antonsson visar att hans
verk var ”både originellt och självständigt i förhållande till den närmast föregående tiden. Den säregna, stundom bisarra fantasin liksom det stegrade och intensiva
temperamentet ger signaturen Ode Balten dess särmärke och förskonar honom
från stämpeln epigon.”189 Dessutom pekade Freudenthals verk framåt språkligtstilistiskt: ”Den ofta våldsamma diktionen närmar sig expressionismen, och de
många drömskildringarna ger uttryck för en avancerad symbolism av ett närmast
surrealistiskt slag.”190 Exemplet Per Freudenthal visar åter att Lidforss och hans
lundakrets odlar en annan tradition än den som nittitalet företräder under dessa
år och att denna alternativa position i hög grad pekar fram mot modernismen.
Framtidens förlag levde upp till sitt namn.
När arbetarrörelsen satsade på nutidslitteratur var det alltså inte de inom borgerligheten etablerade författarna man publicerade, utan yngre förmågor som
man ansåg representera framtiden. Inte ens Erik Hedén förordade ensidigt arbetardiktningen till varje pris, utan den litterära kvaliteten kom i första hand i hans
bedömningar också där. De brister som påpekades skulle försvinna när arbetarna
nått en högre bildningsnivå.191 Av äldre författare var det ofta Strindberg och Ola
Hansson arbetarrörelsen satsade på. Det är i detta perspektiv man måste se Bengt
Lidforss insats. Det var han som satte igång denna breddningsprocess, och det var
i hög grad han som ledde den fram till sin död. I Arbetardikt i kamptid (1941) nämner Fredrik Ström bland andra namn Framtidens Yngve von Schmidten och Per
Freudenthal.192 Om Theodor Tufvesson skriver han att denne ”var elegiker och
stämningspoet med en visionär styrka i sina landskapsteckningar och en social
känsla”.193 Ström sammanfattar på samma sida: ”Flera av Sydsveriges akademiska
arbetarskalder utgick från studentföreningen D.Y.G., som under Lidforss andliga
ledning var ett kultur- och stormcentrum i denna del av landet”.
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Lidforss var inte ensam om sin skönhetslängtan, och som vi sett kunde C. N.
Carleson skriva att socialismens idébölja skulle ”lyfta ny skönhet i solens ljus”. Illavarslande var emellertid att majoriteten av ombuden vid ungdomsförbundets
kongress 1912 fann Fram alltför tung och i stället ville satsa ännu mer på politisk
kamp och agitation. Att tidskriften lades ned innebar visserligen inte en helomvändning, för man hyllade fortsatt Ekelund med ﬂera nyskapande diktare också i
Stormklockan.194 Men ändå slog man nu in på en föga framsynt linje, vilken så
småningom skulle leda till att många unga och nyskapande författare drog sig
undan arbetarrörelsen, eftersom de ansåg att de inte längre ﬁck gehör för sina visioner.195 I artikeln ”Socialismen – kulturbäraren” (Signalen 9 B 1919) skrev Ragnar Jändel:
Redan nu i det närvarande samhället måste vi, som äro medvetna om målets storhet,
hos oss själva lägga grunden till den andliga revolution, som vi eftersträva, så att det,
när det stora genombrottet – det verkliga genombrottet – en gång kommer, ﬁnnes
krafter som äro redo att resa de andra ur förnedringens träsk.196

I stort sett samma sak hade hävdats av folkbildningspionjären Oscar Olsson (med
skägget) redan på ungdomsförbundets kongress 1907. Olsson var född i ett
skånskt hantverkarhem och hade grundat landets första studiecirkel i Lund 1902.
Vid samma kongress tog ”kampen mot smutslitteraturen” sin början.197 Olssons
nio år äldre vän Bengt Lidforss hade en liknande vision: Man måste arbeta hårt i
nuet för att kunna påverka framtiden. Arbetarnas bildningsnivå måste höjas.
Konsten måste få utvecklas utan partipolitiska pekpinnar, och konstnären måste
vara individ först och främst. Men detta var inte att hävda konsten för dess egen
skull utan att hävda den för människans skull, alltså – enligt visionen – för den
framtida socialistiska människans skull. När Arbetet startade sin bilaga Framtiden
inleddes det första numret med ett kåseri där Bengt Lidforss låtsades föra ett samtal med Axel Danielsson, tidningens grundare. Vad trodde denne på, undrar Lidforss och låter vännen svara:
I den mening du tar ordet tro tror jag på ingenting. Jag ser endast, och däraf drar jag
mina slutsatser. Men just därför, att jag ser det närvarande, tror jag på framtiden.
Ser du, den enda goda fé jag känner heter det närvarande. Handen på hjärtat, gosse. Söker du sympati och ﬁnner du den hos det förﬂutna, då är du dömd. Söker du
sympati och drömmer om den hos kommande släkten, så är du också dömd. Men ser
du det närvarande rakt in i ögat och slår det dig då till mötes en stråle af det allra
vackraste du drömt – då har du framtiden för dig.198
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Avslutande synpunkter
Bengt Lidforss var både skönhetsdyrkare och socialdemokrat, men han hade för
den skull inte två skilda författarpersonligheter.199 En skönlitterär bok läses på annat sätt och med annat syfte än en bok om socialpolitik eller om kristendomens
historia, och det är knappast självklart att skriva politiskt om symbolistisk poesi.
Det är med andra ord föga förvånande att litteraturartiklarna ibland har annan
karaktär än de övriga artiklarna. Men det är ju inte genomgående så.
Liksom andra socialister hade Lidforss svårt att koppla bort sitt sociala intresse
och sin politiska övertygelse, och hans tolerans mot oliktänkande var avgjort begränsad också när han skrev litteraturkritik. Även om artiklarnas syfte oftast verkligen var att recensera det aktuella verket utnyttjade han inte sällan tillfället att
också utveckla eller illustrera sina funderingar kring samhälle och klasskamp eller
kring borgerlig och socialistisk ideologi. Också litteraturartiklarna ingick på så vis
i den ständigt pågående dialog som Lidforss förde med sin läsekrets. Det ﬁnns författare vars verk Lidforss inte kan acceptera, och det är ingen tvekan om att det
just är deras människosyn och tankevärld som orsakar att de förkastas. Han inser
förvisso att Bo Bergman är en betydande poet, men han varnar bestämt sina socialdemokratiska läsare för dennes pessimistiska ödestro. Särskilt ser han en fara i att
ungdomen smittas av vad han uppfattar som kvasiﬁlosoﬁsk tvinsot. Den reaktionäre Nils Wohlins poesi får en ännu strängare bedömning. Lidforss beklagar att
Bonniers över huvud taget har publicerat dennes andra diktsamling.
Å andra sidan kunde bedömningen av en bok påverkas i positiv riktning om
författaren stod socialdemokratin nära. En diktsamling av Karl-Erik Forsslund
anses läsvärd redan av den anledningen att författaren ”som personlighet (är) en av
Sverges främste män”. Det är kampen för folkhögskolan i Brunnsvik som här får
sitt betyg, snarare än diktsamlingen, partikollegan snarare än poeten. Lidforss är
ingen okritisk beundrare av arbetarklassen, men han anar dess utvecklingsmöjligheter och hoppas på en kulturell renässans med arbetarrörelsen som grund. Han
var en tidig brukare av epiteten ”arbetarskald” och ”proletärskald”, som han använder om järnarbetaren Leon Larsson, vars socialt inspirerade diktning han ﬁnner föredömlig inom sin genre. Han föreslår till och med att Larsson ska få ett
”författargage”, alltså en författarlön, från det socialdemokratiska partiet. Lidforss
beundrar Anna Brantings roman Staden, som vid närmare analys visar sig innehålla ett porträtt av en framtidskvinna i Ellen Keys anda. Han ser denna kvinna
som ett gott föredöme, och detta gör boken läsvärd.
Författarna behöver inte dela Lidforss ideologi fullt ut för att väcka positivt intresse, men det är viktigt att skildringen är sann, alltså objektiv. Lidforss uppskattar verk av Henning Berger, Gustaf Hellström och Gustaf af Geijerstam, vilka han
anser präglade av ärlig realism. Böckerna skildrar det borgerliga samhället, och de
presenteras som litterära verk i sin egen rätt, men därtill använder Lidforss skildringarna som utgångspunkt för sina egna politiska och ideologiska funderingar. I
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själva verket innehåller dessa recensioner samma typ av häftiga angrepp på borgerligheten som man ﬁnner i hans övriga socialistiska journalistik. De recenserade
böckerna är enligt Lidforss mening bra inte minst därför att de utan pekpinnar
avslöjar borgerligheten och det borgerliga samhället. En god skönlitterär bok ska
vara skriven utan tendens, men recensenten tillåter sig att själv läsa in en sådan.
Men på så vis uppmuntrar han faktiskt sina läsare att läsa skönlitteratur tendentiöst och att bedöma skönlitterära författares attityder ur socialistisk synvinkel, och
därmed kan själva möjligheten att läsa en bok eller en författarhållning som kritik
mot det borgerliga samhället synas vara ett kriterium på god litteratur. Dålig litteratur är den som ger falska föreställningar om samhället eller som alltför uppenbart uttrycker borgerliga värderingar eller föreställningar.
För Lidforss var folkbildningsaspekten viktig. Företeelser som folkets hus och
Arbetets kulturbilaga Framtiden ingick för honom i den strategi som skulle förbereda arbetarna inför de stora samhällsomvälvningar som skulle komma. I Folkets
hus-talet talade han därför om självbehärskning som en dygd för arbetarna: ”Den
som i vredens stund griper första stenen vid landsvägskanten, och slungar den
medan ögat ser röda ringar och handen skälver av harm, träﬀar sällan målet. Men
den som behärskar sin vrede och väntar med slaget, han träﬀar vanligen, och träﬀar så det känns.” Men som arbetarrörelsens fortsatta historia visar var den breda
folkbildningen inte den enda tänkbara strategin. I ett efterhandsperspektiv framstår den rent av som renodlat socialdemokratisk och väsensskild från den inställning som på allvar slog igenom med den stora ryska revolutionen, alltså den leninistiska strategin, där man först gör revolution och sedan uppfostrar massorna.200
För en sådan inställning hade Lidforss ingen förståelse, och som framgått hade
han under ett antal år den socialistiska ungdomen med sig i denna fråga.

200

Under påverkan av den franske syndikalisten Georges Sorel, som i sin tur var påverkad av
Henri Bergson, skrev Algot Ruhe i Stormklockan 1909: ”Mången tror att gången vid ungdomens uppfostran till revolution bör vara denna: först bildning, sedan handling. Det är antagligt, att den omvända vägen vore riktigare.” (Se Ingemar Wizelius, ”Heroer och människor”,
Tiden 1941, s. 367, och Zeth Höglunds kommentar till denna artikel i Härliga tider (1951), s.
200ﬀ.) För Stormklockans och Höglund-falangens del kom denna inställning att leda till en
ökad satsning på demonstrationspolitik, inte bara utom riksdagen utan också inom. Samtidigt satsade man allt mindre på kultur och i stället allt mer på politisk agitation. Att ungdomsförbundet vid kongressen 1912 beslutade att lägga ner den kulturinriktade månadstidningen Fram är ett tydligt symptom på detta omslag i inriktning. Här växer det alltså fram en
viktig skillnad i attityd, men det ﬁnns egentligen ingen rimlig anledning att uppfatta Stormklockans inställning som den enda möjliga för en radikal socialism.
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5. Arbetarrörelsen
– kulturhärd eller barbarskog?

Bengt Lidforss allra bittraste ﬁende blev författaren Karl Gustaf Ossian-Nilsson
(1875–1970), som debuterade som poet vid 25 års ålder.1 Denne var oerhört produktiv som skönlitterär författare men startade dessutom en politisk karriär som
ordförande för Socialdemokratiska ungdomsförbundet, en post som han dock
lämnade redan hösten 1904 efter en konﬂikt med Lidforss.2 Våren 1905 startade
han en delvis ny karriär inom arbetarrörelsen, denna gång som uppmärksammad
medarbetare i göteborgska Ny Tid. Under perioden 1902–08 betraktades han allmänt som arbetarrörelsens främste skald. Hans angrepp på Lidforss och arbetarrörelsen i romanen Barbarskogen. En berättelse i klasskampens tecken (1908) vållade
därför våldsam uppståndelse. Konﬂikten fortgick under större delen av Lidforss
aktiva tid som litteraturkritiker och är dessutom utomordentligt betydelsefull för
förståelsen av hans gärning som socialdemokratisk litteraturkritiker. Den komplicerade relationen bidrog till att forma Lidforss som kritiker, men på ett olyckligt
sätt har den dessutom bidragit till att forma den sentida bilden av hans kritik. Det
ﬁnns många missförstånd att reda ut, och behovet av utförlighet är därför stort.

1. Hjältar som diktarsjälens masker
Ossian-Nilsson är på sitt sätt en av våra märkligaste författarpersonligheter. Allt
började redan i barndomen. Den lille Ossian levde i en egen fantasivärld där han
ständigt var dagens hjälte. Inte förgäves skulle han bära de stolta och symboliska
namnen Karl Gustaf Ossian. Han blev författare, men storhetsdrömmarna hade
han svårt att släppa. Hans hjältar är ofta oförstådda och motarbetade – men stora
just i motgången. Själv hade han motgångar tidigt i sitt liv. Han var skelögd och
1

2

Som tidigare anmärkts använder jag samma namnformer som författaren själv gjorde under sin
levnad, alltså Ossian-Nilsson före cirka 1914 och Ossiannilsson därefter. Efternamnet var ursprungligen det mer prosaiska Nilsson, rätt och slätt. I sin ungdom skrev han sig Ossian Nilsson. I samband med debuten blev det K. G. Ossian-Nilsson. Det ursprungliga förnamnet Ossian tycks ha kunnat fungera som smeknamn även senare.
Min framställning kring Ossian-Nilssons liv bygger på den bild jag skapat mig genom memoarerna och skaldens egna brev till Theodor Nilsson, den yngre brodern, vidare Mayre LehtiläOlssons avhandling K G Ossiannilsson och arbetarrörelsen. En studie i en ideologisk konfrontation
samt Dag Hedman, ”Ossiannilsson, Karl Gustav” i Svenskt Biograﬁskt Lexikon, band 28, Stockholm 1994, s. 400–407. Noter ges bara i särskilda fall, eftersom de i sammanhanget viktigaste
omständigheterna ändå kommer att diskuteras längre fram.
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mobbades i skolan, men han kompenserade sig genom att drömma sig bort. I en
dikt tillägnad sin bardoms skola deklarerar han: ”Inom sagans portar lockad en
gång, / jag längtar ej utanför. / Jag gläds åt syner, som ingen ser, / och toner, som
ingen hör.”3 Familjens ekonomi och sociala status försämrades drastiskt när Ossian var i tolvårsåldern. Fadern var orgelbyggare men tvingades slå igen sin ﬁrma
och ta anställning. Bara som på nåder kunde Ossian få gå på läroverket – så upplevde han det. Han skämdes när terminsavgifterna ibland betalades för sent. Hur
orättvist var inte livet, när de obegåvade klasskamraterna, plågoandarna, bekymmerslöst kunde dröna sig igenom läroverket och ge sig ut i livet, behändigt burna
av sina fäders pengar. Medan han, som ansåg sig ha de bästa förutsättningarna,
ﬁck kämpa sig fram, först till studentexamen och sedan till sin ﬁlosoﬁe kandidat.
Han bodde hemma under hela studietiden, och när han var klar var han hänvisad
till lågavlönade informators- eller lärarjobb, först på skånska slätten och sedan i
Eslöv. Under de första åren som fri publicist bodde han åter i föräldrahemmet i
Malmö. Han drömde ständigt om revansch. Allt detta kom att prägla hans habitus, alltså hans ärvda eller förvärvade benägenhet att reagera på vissa sätt i vissa situationer: också som vuxen känner han sig ofta utfrusen eller rentav mobbad.
Han är därför ytterst känslig för kritik och kan aldrig glömma en förolämpning.
Han drömmer om revansch för allehanda oförrätter och talar mycket om hämnd.
Han önskar sig därför en position där han kan utöva makt.
Redan i den första diktsamlingen skildrade han en brokig samling missförstådda hjältar i dikter som ”Saul”, ”Nero”, ”Machiavelli i Inferno”, ”Cecil Rhodes”
och ”General Booth”. Dessa tidiga dikter var i hög grad kompensatoriska, men
redan ett drygt år senare hade hans ego hunnit växa betydligt. I samband med utgivningen av den andra diktboken, Hedningar, ﬁck han ett resestipendium från
Bonniers. Han reste till sina drömmars England, dit han ﬁck sig tillskickad de
nästan genomgående goda recensionerna av den nya boken. Från London biktade
han nu en våldsamt växande självkänsla för sin förtrogne lillebror Theodor: ”Jag
kan icke skrifva den undertrycktes kväden längre”.4 Han hade bekräftats som
poet, och hans sista underlägsenhetskänslor synes också ha försvunnit. Han hade
tidigare haft svårt att få kontakt med kvinnor, men nu hade han upplevt att en ung
tyska blivit förälskad i honom och tydligen närmast föreslagit att de skulle förlova
sig innan hon reste hem till Tyskland. Men hon var ”alltför vek för det lif jag går
emot”, skriver han, så han har sagt henne farväl för alltid. Vad var det för ett liv
han såg fram emot? Knappast ett stillsamt författarliv. Brevet tycks vara skrivet i en
mäktig men kylig maktberusning, utlöst men knappast orsakad av hans första besvarade kärlek:
Nu skulle revolutionen komma, den jag väntar på, vårt sekelstora arbete, dess plikt
mot det gångna och det kommande. Nu – när jag hör mitt väsens öde med lugna,
tysta steg gå genom rummet, nu – när jag sitter i medelpunkten af allt och ser mekanismen arbeta, känner världen i mig, känner världens brusande födelsedrift i ådrorna – nu skulle världen föda, nu skulle elden slå ut ur ugnar och tak och allt det uppbrännas som seklet ej kännes vid. Nu vill jag ha svängrum. Min hjässa prässar mot
taket, och mina skuldror spränga bjälkarna.
3

4

”Monbijou” (daterad 1942) i K. G. Ossiannilsson, Dikter, (Bonniers serie Vår tids lyrik), Stockholm 1954, s. 64.
Samling Ossiannilsson LUB, Brev till Theodor Nilsson, No 31, London 1902-02-10.
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Hans kommentarer till recensioner som brodern skickade honom från Sverige visar att han redan ansåg sig vara den störste. Sverige känns smått och avlägset:
”Stjernes kritik var bra, Levertins afvundsjuk, Ellen Keys mosterlig och Fjelners
bra. Äfven Sk. A.s var god, och Figaros var härlig. Men härute låta de som barnskramlor. Här är jag i min miljö.”5 Han tålde inga invändningar, det fanns inga
brister i hans diktning, och att Levertin dristat sig att komma med några anmärkningar tror han därför hänger samman med avundsjuka. Ett par böcker senare
deklarerar han stolt inför oﬀentligheten: ”Mina hjältar äro min själs masker, och
deras historietrohet har alltid betydt mig mindre än deras trohet mot min egen
historia.”6 Det var sin egen historia han skrev i sina verk. I efterhand kan man ana
att han hade högtﬂygande politiska ambitioner för egen del.
Visst verkar sådant osannolikt, men hjältedrömmar låg i tiden, och på svensk
botten levde föreställningar om den av folket utkorade ledaren eller folktribunen,
förkroppsligad av den legendariske Engelbrekt. Denna historiska gestalt tycks för
övrigt ha varit lika användbar för högern som för vänstern.7 Att Ossian-Nilsson
dessutom tidigt tagit starka intryck av Thomas Carlyle och särskilt dennes bok
Om hjältar (översatt till svenska 1901) har påpekats av författaren själv, och Lehtilä-Olsson citerar belysande stycken ur ”Hjälten som regent. Cromwell. Napoleon”, vilket är det sista kapitlet i boken: ”Låt oss i hvilket land som helst ﬁnna den
dugligaste man, som där existerar; låt oss upphöja honom på den främsta platsen
och troget lyda och vörda honom: i det landet ha vi då fått det fullkomligaste regeringssättet. [– – –].”8 Det är Lehtilä-Olssons förtjänst att denna påverkan från
Carlyle blivit uppmärksammad.9 Man bör emellertid följa spåret vidare och observera att skalden och skriftställaren är hjältetyper som särskilt framhålls hos
Carlyle. Varje stor härskare har något av skald i sig, menar denne, och varje stor
skald är ett ämne till en härskare. Allt hänger på vilken inriktning hans liv får.10
Carlyle var påverkad av romantikens ﬁlosoﬁ, och i kapitlet om hjälten som skriftställare (s. 226ﬀ) refererar han Fichtes tankar om skriftställaren som den som har
förmågan att urskilja och uppenbara ”världens gudomsbegrepp”. Det är föreställningen om poeten som siare eller profet samt lärare, som här aktualiseras i modern
form. Skriftställaren var den som kunde genomskåda världens mening och han
var därför ämne till härskare över de människomassor som inte hade denna förmåga. Carlyle var en idealistisk historieﬁlosof, som såg historien som resultatet av
ett fåtal geniala människors insatser:
enligt min åsigt är världshistorien […] i grund och botten ingenting annat än historien om de store män, som här lefvat och verkat. […] i viss mening voro de upphov
till allt, hvad den stora mängden lyckades uppnå och fullborda; allt det som blifvit
bestående i denna värld, är egentligen det yttre, materiella resultatet, det praktiska
förverkligandet af tankar, som födts och fostrats hos store män – och dessa mäns his5
6
7

8

9
10

Brev No 17, London 1901-12-20.
”Apropos Ossian-Nilssons ’Jörgen Kock’”, Arbetet 1904-12-05.
Jan Stenkvist, ”Sven Hedin och bondetåget”, Kurt Johannesson m. ﬂ., Heroer på oﬀentlighetens
scen. Politiker och publicister 1809–1914, Stockholm 1987, s. 320ﬀ.
Thomas Carlyle, Om hjältar, Stockholm 1901, s. 288. Ett längre avsnitt citeras (på engelska) i
Lehtilä-Olsson, s. 104.
Lehtilä-Olsson, s. 103f.
Carlyle, s. 115.
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toria kan med rätta anses vara själen i
världshistorien.”11

Ossian-Nilsson tycks självklart uppfatta sin karriär som skald och skriftställare som naturliga inslag i en politisk karriär, och det är alltså hos Carlyle man
ﬁnner bakgrunden till detta. Den totala sammansmältningen mellan diktare
och politiker kan illustreras av en passage i ett brev till lillebror Theodor 1907.
Brodern säger sig vid denna tid vara
konsekvent tillbakasatt på alla områden: ”lyrik, novellistik, dramatik, politik. Men domedagen skall komma. Væ
victis!”12 Vid den tiden kände han sig
övergiven av arbetarrörelsen och ruvade på den hämnd som skulle manifesteras i Barbarskogen.
Ossian-Nilsson skrev oerhört mycket om sig själv. Ett ﬂertal av hans skönlitterära böcker är mer eller mindre
självbiograﬁska, och för den tidiga och
mycket dramatiska period som här är
Ossian-Nilsson deklamerar dikter i
aktuell ﬁnns dessutom hans memoarer
Stockholms Folkets hus. Paul Myrén i
att tillgå. De är visserligen uppenbart
Karbasen N:o 15, 1903-04-11.
partiska och lägger saker till rätta utifrån ett senare perspektiv, men lästa
med kritik bidrar de till förståelsen av hans agerande och tänkesätt. Ossian-Nilssons brev till brodern Theodor är också mycket avslöjande.
Fredrik Böök blev tidigt osams med Ossian-Nilsson och gav honom ett kritiskt
och delvis klarsynt porträtt i den inﬂytelserika boken Resa kring svenska parnassen,
Stockholm 1926. I sin avhandling om litteraturkritiken samt viljeproblemet i
svensk litteratur 1900–1910 ägnar Christer Jacobson ett par avsnitt åt Ossian-Nilsson. Därvid tycker han sig från och med Barbarskogen (1908) via romanerna Slätten och Havet fram till Ödets man (1912) ﬁnna ett nytt, mer ideellt och etiskt drag
i skaldens övermänniskosyn.13 Den första och sista av dessa fyra romaner lyfts
fram i föreliggande undersökning och får då tjäna som underlag för tolkningen av
Ossian-Nilssons egentliga ambitioner inom arbetarrörelsen. De tre förstnämnda
romanerna, och då främst storstrejksskildringen Havet, ägnas några intressanta
sidor i Lars Wolfs avhandling Tigande diktare (1975). Särskilt den romanen präglas
av skaldens ambivalenta hållning gentemot arbetarrörelsen.14 Lidforss del i kon11
12
13
14

Carlyle, s. 3f.
Brev No 59, 1907-10-23.
Jacobson 1961, s. 279–284.
Lars Wolf, Tigande diktare? En studie kring litterära reaktioner på 1909 års storstrejk, Uppsala
1975, s. 157–166.
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ﬂikten betonas, men Wolf är alltför beroende av Ossiannilssons egna sena uttalanden för att nå verklig insikt om orsakerna till skaldens engagemang i arbetarrörelsen. Tyvärr måste samma sak konstateras om Lehtilä-Olssons avhandling, som
dock innehåller nyttig dokumentation och behandlar en hel del av de förhållanden åren 1900-1908 som är aktuella i min undersökning, men Lidforss centrala
roll i konﬂikten måste undersökas grundligare. Att konﬂikten i hög grad var av
politisk karaktär blir exempelvis inte alls tydligt. I boken Proletärskalden. Exemplet
Ragnar Jändel tar Jan Stenkvist sin utgångspunkt i Lidforss analys av renegaten
Ossian-Nilsson och ﬁnner att den ”av Lidforss skisserade utvecklingen är giltig
inte bara i fallet Ossiannilsson, den har närmast paradigmatisk karaktär”.15 En
med nödvändighet kort men ändå givande presentation har författats av Dag
Hedman för Svenskt Biograﬁskt Lexikon, band 28 (1994).16 Men inte heller här ges
någon fullt tillfredsställande förklaring till Ossian-Nilssons engagemang inom arbetarrörelsen, förutom den väsentliga delförklaringen att man här ”väckte debatt
kring frågor som låg O varmt om hjärtat”.17 Intressant är påpekandet att brytningen med arbetarrörelsen inte blev deﬁnitiv ens efter Barbarskogen och att Ossian-Nilsson ”medverkade allt framgent i socialdemokratiska tidningar och upprätthöll vänskapliga kontakter med inﬂytelserika partimedlemmar”.18
Den utdragna kampen mellan Lidforss och Ossian-Nilsson behandlas tämligen kortfattat i Beyers biograﬁ och sägs bottna i en personlig osämja, som i sin tur
berodde på kontrahenternas diametralt motsatta personligheter och skilda litterära smak. Troligtvis har han denna uppfattning från Zeth Höglund, som stått Ossian-Nilsson tämligen nära för en tid och alltid genom åren bevarade sin stora uppskattning av skalden. I memoarerna skriver Höglund: ”Den egentliga anledningen låg väl i deras vitt skilda temperament: eld mot is, den heta känslomänniskan
mot den kalla kritikern, och i yttre mening borgaren mot bohemen.”19 Att dessa
skillnader har spelat in är naturligt, men man måste samtidigt läsa Höglunds resonemang med försiktighet, eftersom det i hög grad är Ossian-Nilsson själv som är
hans sagesman vad gäller denna konﬂikt. Skalden tenderade att skylla motgångar
på personligt hat och förföljelse, och så gör han i hög grad också i detta fall.
Lehtilä-Olsson utgår från denna förenklade bild och ﬁnner inte anledning att
ifrågasätta den. Vad gäller helhetsintrycket av avhandlingen menade opponenten,
Birgitta Ahlmo-Nilsson, att författaren samlat ett stort och givande material, men
att hon ”i alltför ringa utsträckning [tar] ställning till det material hon arbetar
med. Det läggs ofta fram utan kommentarer och analys”.20 Det påpekas också att
Beyers ”förträﬄiga biograﬁ” inte varit tillräcklig som källa vad gäller Lidforss litteraturkritik.21 Många frågor återstår alltså att besvara.
En annan svaghet i avhandlingen är att författaren utan vidare sätter likhets15
16

17
18
19

20
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Jan Stenkvist, Proletärskalden. Exemplet Ragnar Jändel, Stockholm 1985, s. 11.
Dag Hedman, ”Ossiannilsson, Karl Gustav” i Svenskt Biograﬁskt Lexikon, band 28, Stockholm
1994, s. 400–407.
Hedman, s. 402.
Hedman, s. 403.
Zeth Höglund, ”Ossiannilsson, Lidforss och Branting”, Härliga tider, s. 92–100. Citatet från
s. 95.
Birgitta Ahlmo-Nilsson, ”Mayre Lehtilä-Olsson: ’K. G. Ossiannilsson och arbetarrörelsen. En
studie i en ideologisk konfrontation’”, Samlaren 1983, s. 110.
Ahlmo-Nilsson, s. 109.
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tecken mellan lektor Lunde i Barbarskogen och verklighetens Bengt Lidforss. När
Lunde i romanen sägs bekämpa hela den ”unga socialistiska litteraturen” ges den
bekräftande kommentaren att ”angreppet torde förefalla litet dunkelt för den som
ej har kännedom om Lidforss’ apolitiska bedömningsgrunder i litteraturkritiken”.22 Men Ossian-Nilsson hade gått ifrån verklighetsunderlaget i polemiskt syfte. I den verkliga polemiken 1907 hade han tvärt om beklagat sig över att Lidforss
berömt andra arbetardiktare.23 På samma ställe i avhandlingen sägs också att angreppet i Barbarskogen har ”sin motsvarighet i memoarernas angrepp på Lidforss”,
men på de anförda sidorna ﬁnner man åter en helt annan bild. Lidforss litteraturkritik karakteriseras inte alls som apolitisk i memoarerna, tvärt om: ”Med undantag för Vilhelm Ekelund, vars tendenslösa lyrik han alltid uppskattade, anlade han
ständigt politiska synpunkter på det han bedömde, så även på Heidenstam och
Levertin”.24 Och på samma sida tolkas Lidforss kritik av skaldens egen produktion
i rent politiska termer: ”Han såg i mig en moderat-radikal poet, som för popularitetens skull höll till godo med de socialistiska massornas ynnest, samtidigt som jag
undvek att för hårt stöta mig med de borgerliga.”
Till de avgjorda förtjänsterna i avhandlingen hör inte minst friläggande av Ossian-Nilssons ideologiska proﬁl. Det står klart att det verkligen rör sig om en ideologisk konfrontation mellan skalden och arbetarrörelsen och att skaldens ideologi
dessutom var avvikande redan från början. Men som opponenten påpekade besvarar avhandlingen inte den nödvändiga följdfrågan, nämligen varför skalden i så
fall engagerade sig så pass hårt i arbetarrörelsen.
Här lämnas först en kortare redogörelse för Ossian-Nilssons författarkarriär.
Sedan redovisas och diskuteras det som Lidforss skrev om skalden från och med
den tredje samlingen, närmare bestämt åren 1902–06.25 Därefter följer redovisning och diskussion av den fortsatta konﬂikten med dess kulmen i publiceringen
av Barbarskogen och Lidforss reaktion på denna. Slutligen vill kapitlet ”K. G. Ossian-Nilsson – Ödets man?” förklara varför den unge skalden och politikern engagerade sig så starkt i arbetarrörelsen och varför han så småningom bröt med dess
ledning. Sammantaget vill hela avdelningen visa varför Ossian-Nilsson angrep
just Lidforss och varför konﬂikten blev så viktig också för denne.

2. Ossian-Nilssons författarkarriär
Ossian-Nilsson satsade tidigt på att leva som fri skriftställare, vilket inte alltid var
lätt. Den sammanlagda bokproduktionen ligger på cirka 120 titlar, och av dessa är
mer än hälften romaner eller novellsamlingar. Han publicerade sig också ﬂitigt i
pressen. Men produktivitetens baksida blev i längden ytlighet och upprepning
istället för fördjupning och utveckling. Kritikerna tenderade att tröttna, men
publik hade han ändå. Han var skönlitterärt mångsidig och skrev också skådespel.
Dessa tycks aldrig riktigt ha slagit an, men härtill bidrog naturligtvis svårigheten
22
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Lehtilä-Olsson, s. 127.
Ny Tid 1907-05-28. Detta behandlas utförligare nedan. Se avsnitten ”Den verkliga lyriken” och
”En förgiftad pil”.
K. G. Ossiannilsson, Under portar av sång, Stockholm 1946, s. 18.
Lidforss två första recensioner, ”Masker” och ”Hedningar”, har behandlats i avdelning två.
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att få dem spelade. Visserligen sattes sagospelet Tigerhuden upp på Dramaten
1909, men Tor Hedberg lade ner den när han blev chef där. I detta såg OssianNilsson ett utslag av kollegial avundsjuka, då också Hedberg skrev dramatik. Det
som lästes längst var nog de historiska romanerna, eftersom vissa av dem fungerade bra som ungdomsböcker. Dikten ”Sveriges ﬂagga” (”Flamma stolt mot dunkla
skyar”) i Hugo Alfvéns tonsättning från 1916 hör man fortfarande sjungas på nationaldagen. Alfvén hade velat ha en text av Heidenstam, men denne hänvisade
till kollegan.
Ossian-Nilsson var inte den som stillatigande tog emot kritik och hans argsinta
reaktioner skadade hans position i fältet. Hans tre första samlingar ﬁck i allmänhet välvillig kritik, om än inte invändningsfri, eftersom man uppfattade hans poesi som en ung frisk ﬂäkt. Oscar Levertin såg ju honom rent av som en möjlig förnyare av den svenska poesin.26 Detta underblåste skaldens tydligen enorma självkänsla. Inför den fjärde samlingen, Svart och hvitt, som också innehöll ett drama,
var kritikerna redan mindre positiva. De ansåg att han stod och stampade på samma ställe, medan han själv tyckte sig ha utvecklats. Han var synnerligen missnöjd
med Tor Hedbergs anmälan i Svenska Dagbladet. Hedberg har tydligen fått ”ett
kärkommet tillfälle att störta sig öfver [en] konkurrent”, menar han i en artikel
där hans egentliga ärende är att avrätta Oscar Levertin som kritiker (Ny Tid 190503-18). Levertin hade nämligen publicerat en negativ anmälan av boken Amerikaner och Byzantiner (SvD 1905-03-16).
Ossian-Nilsson förklarar att Levertin nog skriver kritik lättare än vers och citerar några dikter som tyder på ”bristande begåfning i värsiﬁkatoriskt hänseende”.
Han har däremot lätt för att ﬁnna ”okvädningsord” i sin kritik, påstår OssianNilsson, som ﬁnner sig vara förföljd av personliga skäl. Trots att det var Levertins
övervägande positiva recensioner av Masker och Hedningar som ursprungligen
banade väg för honom,27 sägs Levertin nu ha skrivit ned hans produktion redan
från början: ”Hvarje professorns kritik af mina böcker har på måfå benådat ett par
tre tämligen illa valda rader för att sedan hugga hufvudet af alla de andra – en i
sanning orientalisk rättvisa, herr Levertin!” Till yttermera visso sägs Levertin vara
”en dogmatiker med ytterst ringa fantasi. Icke ett ögonblick förmår han gå upp i
eller intressera sig för andra synpunkter än hans egna”. Ossian-Nilsson hävdar till
sist att Levertins tid så småningom ska vara ute, för i litteraturens värld har åldern
och tjänsteåren ingen betydelse: ”I denna fria republik äga vi rösträtt alla och valbarhet desslikes. Det beror på ingen akademikers gunst eller ogunst, hur högt vi
klifva, eller hvar vi stanna.”28
26
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Svensk litteratur af Oscar Levertin. Trettonde delen. Svensk litteratur. I. Stockholm 1908, s. 454.
Bland Oscar Levertins papper på Kungliga Biblioteket ﬁnns två tackbrev från Ossian-Nilsson,
daterade 1900-11-13 respektive 1901-12-17. I det senare, som är skrivet i London, läser man inledningsvis: ”Mina vördsammaste tacksägelser för Professorns vackra och förstående omdöme
om mina Hedningar!” Det framgår också av brevet att Levertin i ett brev erbjudit Ossian-Nilsson att vara med om ”Tolstoj-adressen”, alltså protesten mot Svenska akademiens val av Nobelpristagare. Men brevet har nått skalden för sent, eftersom släkten i Malmö inte kände den
rätta adressen.
Christer Jacobson menar att Ossian-Nilssons kritik av Levertin inte grundas ”på några speciella diktarvärderingar, utan den är principiell” (a.a., s. 89), men Jacobson bygger sin framställning på artiklar från hösten 1905 och har tydligen inte observerat den under våren publicerade
personinriktade artikeln.
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Skalden stötte sig tidigt med de tongivande kritikerna, och då inte minst med
den allt mer dominerande Fredrik Böök, och förvisades under åren kring första
världskriget till ett slags litterärt och politiskt ingenmansland i fältets utkant. Han
upprätthöll sin vänskap med författarkolleger som Artur Möller och Henning
Berger, men typiskt nog hade också de problem med sina karriärer.29 Hädanefter
var Ossiannilsson långt mer uppskattad hos den breda publiken än hos den tongivande kritiken. För att försörja den växande familjen – han och hustrun Naemi
ﬁck fem söner – tvingades han allt mer att närma sig det populära kretsloppets
genrer, och han gjorde detta desto lättare som han hade fantasi och en fantastisk
förmåga att skriva snabbt.
Det som gjorde den unge Ossian-Nilsson svår att hantera var inte i första hand
hans tämligen välförtjänta succé, utan hans egen oförmåga att acceptera annan
kritik än den i bokstavlig mening oreserverat positiva. Genom att öppet kritisera
kritikerna, och dessutom så häftigt som han faktiskt gjorde, visade skalden att han
inte klarade av att spela enligt det litterära fältets regler. Dessutom fann man hans
politiska ambivalens synnerligen frustrerande. Till vilket politiskt läger hörde han
egentligen? Med tiden stötte han sig med alla dåvarande riktningar, och sådant var
inte oväsentligt i denna politiskt laddade tid. Han blev med åren allt mindre omskriven i de litterära spalterna, men eftersom han ofta sålde bra hade han fortsatt
förtroende att ge ut böcker på Bonniers förlag, och han hade alltså kvar vissa litterära och politiska kontakter av personlig karaktär. Det var dock ofta en gemenskap grundad i missnöje med rådande förhållanden.
Man kan mäta en författares position på olika sätt. Ett är att se vad som sägs i de
litteraturhistoriska verken. Ossiannilssons oerhört omfångsrika senare produktion – den som med vissa undantag var den enda som han själv ville stå för – har
inte ansetts värd att orda om i litteraturhistorierna. I Erik Hjalmar Linders Fem
decennier av nittonhundratalet ägnas visserligen hela tre sidor åt författaren, men
av dessa är det knappt tio rader som behandlar produktionen efter 1908.30 Linder
ﬁnner att Ossian-Nilsson vid debuten gav ”ett något anglosachsiskt och mycket
modernt intryck”. Hans tidiga samlingar
skilde sig starkt från allt som hette ’ﬁn de siècle’; där fanns ingen pessimism, utan de
muntraste rytmer och de brokigaste tavlor, ingen esteticism, utan en utmanande
handlingsdyrkan. Ossiannilsson var emellertid virtuos, och han knöt an till det virtuosa: till Frödings anapester och daktyler på djärvt talspråk med rak ordföljd, till
Snoilskys historiska porträttkonst.31

Inﬂytandet från den brittiska balladkonsten var också betydande. Linder ﬁnner
att skalden fortsatte att skriva på detta sätt men att det i längden uppfattades som
29
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Detta framgår av brev i Samling Ossiannilsson LUB.
Erik Hjalmar Linder, Fem decennier av nittonhundratalet band 1, (ingående i ﬂerbandsserien
Ny illustrerad svensk litteraturhistoria), Stockholm 1965, s. 70–72. I andra litteraturhistorier är
det ofta enbart ungdomsproduktionen som framhålls. Så är det i Tigerstedts Svensk litteraturhistoria, s. 480f, där författaren får en halv sida. Så är det också i Lönnroth/Delblanc, Den
svenska litteraturen, del IV, 1989, s. 237, där Ossian-Nilsson får sju rader i samband med framställningen om den tidiga arbetardiktningen. Där talas det om hans ”formsäkra, numera
glömda dikter med taktfasta rytmer”.
Detta och följande citat är från Linder 1965, s. 70.
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tröttande och enformigt. ”Härtill kom att den poetiska utvecklingen gick i helt
annan riktning, mot ﬁnare stämningskonst, känsligare språkliga valörer. Det visade sig att Ossiannilsson med sina gungande daktyler och anapester icke genomfört en förnyelse av tekniken utan snarast var ett av de sista skotten på en av den
poetiska teknikens grenar.” Linders ord bekräftar det rimliga i Lidforss ställningstaganden åren 1900–01.
Ossiannilsson ﬁck Samfundet De Nios pris 1917 och dess Stora pris 1933. För
den tidiga produktionen hade han fått ytterst få stipendier, men han är annars en
av de mest stipendierade svenska författarna, och detta säger också något om hans
position.32 Han var aktiv under ytterst lång tid, han blev ju 95 år, och redan av det
skälet kunde den sammanlagda stipendiesumman bli stor genom åren, men det
tycks dessutom vara så att starka krafter betraktade den lite äldre, antisocialistiske,
Ossiannilsson som en viktig författare, även om inte dagskritiken gjorde det.
Hans historiska romaner och inte minst hans patriotiska sånger uppskattades
inom inﬂytelserika samhällskretsar. Därtill kom att man tog särskild hänsyn till
hans klena hälsa och att man lyssnade till hans litanior om kritikerkårens bojkott
m.m. Hans kapacitet att skriva brev var också enorm, så det var ingen risk att man
glömde honom.
Under 1920- och 30-talen hamnade skalden långt till höger i politiken. Mest
uppmärksammat var väl att han reste runt i landet och höll föredrag om Mussolinis Italien. Han förnekade nu att han någonsin varit övertygad socialist: ”Snarare
skulle min åskådning i ungdomen med dess antiklerikalism, hjälte- och ledaredyrkan och patriotism kunna betecknas som en nationalsocialism före nationalsocialismen”, skrev han stolt år 1937.33 Men han hade alltid varit en politiskt blåögd idealist, och vid andra världskrigets utbrott insåg han sitt misstag och drog sig besviken tillbaka från det oﬀentliga livet. Dock fortsatte han att skriva och han tycks
också ha lyckats behålla ett publikunderlag. Han lyfte sitt statliga stipendium sista
gången 1956. Den sista pojkboken gav han ut 1965, vid nittio års ålder.

3. Lehtilä-Olssons bild av Lidforss
När Bengt Lidforss och K. G. Ossian-Nilsson på allvar råkat i luven på varandra
under året 1907 skulle skalden kategoriskt hävda att ”hr Lidforss ägnat mina böcker Masker och Hedningar, liksom min arbetardiktning överhuvud, en fullständigt
underkännande kritik”.34 Men de första recensionerna var inte alls helt negativa,
och redan 1905 framförde ju skalden samma orättvisa beskyllning mot Oscar Levertin. Han visar alltså påtagliga symptom på förföljelsemani, men Mayre LehtiläOlsson har accepterat hans version och fastställer redan i inledningen till sin avhandling att Lidforss ”från början” intog en ”skeptisk och avståndstagande hållning gentemot Ossiannilssons diktning och engagemang”.35
32
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Se Svedjedal 1990, s. 16.
Citeras från redaktörens förord i K. G. Ossiannilsson, Barbarskogen (Svensk litteraturspegel
under redaktion av Marika Stiernstedt IV), Stockholm 1937, s. 6.
Ossian-Nilsson, ”Socialistisk kritik”, Ny Tid 1907-05-28. Citeras av Lidforss i Barbarskogens
skald, s. 69.
Lehtilä-Olsson, s. 6.
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I avhandlingens första avdelning redovisar Lehtilä-Olsson arbetarrörelsens
mottagande. Det var endast Lidforss som recenserade den första samlingen, men
om den andra samlingen sägs Hjalmar Branting ha skrivit ”en mycket välvillig recension”. Det stämmer att Branting i stort sett var välvillig, men recensionen är
kortfattad och därmed tämligen onyanserad.36 Formen sägs vara säker, tankarna
har mognat och skalden har ”nått längre i konstnärlighet”. Samlingen visar samma ”glödande indignation, samma oförskräckthet att sjunga ut, som han visat i
sin första bok” och detta ”gör den till en af bokmarknadens förnämsta”. Men
Branting skriver också att det ﬁnns svagheter i Ossian-Nilssons samling. Särskilt
den avslutande dramatiska skissen ”I Sinigalia” sägs vara svag, och i själva verket
har Branting alltså i stort sett samma uppfattning om Hedningar som Lidforss
skulle uttrycka en dryg månad senare. Skillnaden är att Lidforss i sin betydligt
längre recension nyanserar sina omdömen och exempliﬁerar svagheter och förtjänster på ett helt annat sätt än Branting kunnat göra i sin korta översikt.
Lehtilä-Olsson redovisar inte Brantings invändningar utan menar att han är
mycket välvillig till skillnad mot Lidforss, som ”betraktade, med undantag för ett
par antiklerikala dikter, merparten av innehållet i Hedningar som ’rimmad journalistik’”.37 Därmed har avhandlingsförfattaren presenterat en av sina huvudteser,
nämligen att arbetarrörelsens reception var förvånansvärt positiv – med undantag
för Lidforss mottagande, som tvärt om sägs ha varit negativt.
Emellertid förändras denna bild av arbetarrörelsens reception redan i nästa
stycke. Här redovisas i stället en helt annan iakttagelse, nämligen att det var långt
ifrån alla dikter som uppskattades inom arbetarrörelsen. Det sägs nu att den dikt
som ”väckte störst intresse” i samlingen Hedningar uppenbart var ”Tiggarnes fosterland”, men ingenstans i avhandlingen framgår att just den dikten utpekas också hos Lidforss, tillsammans med ”åtskilligt” annat i samlingen, ”som med fog kan
rubriceras som poesi”.38 Redovisningen av Lidforss bedömning blir missvisande,
för i själva verket överensstämmer hans reception ju mycket väl med den övriga
arbetarrörelsens. Lehtilä-Olsson har gått igenom ett mycket omfattande pressmaterial och kan därför klart visa att arbetarrörelsens uppskattning var märkligt selektiv: ”det är fråga om en ambivalent, selektiv hållning som ﬁltrerar bort för rörelsen mindre attraktiva och mindre användbara komponenter i skaldens framtoning, för att med desto större entusiasm anamma och absorbera det för rörelsen
ändamålsenliga och användbara”.39 Men denna beskrivning stämmer också in på
Lidforss, som är selektiv och framhåller vissa dikter, samtidigt som han vill bortse
från andra. Men han tar sitt kritikerkall på allvar och säger tydligt ifrån också
om det han inte gillar. Det är dessa nyanseringar som ständigt irriterar OssianNilsson.
Till och med i de dikter som uppskattades ﬁnner Lehtilä-Olsson drag som borde skämma dem i arbetarrörelsens ögon, men det är tydligen så, menar hon, att
man tolkade dikterna på sitt eget sätt inom rörelsen, att man skapade sin egen läsning. Det fanns alls ingen socialism i de tre första diktsamlingarna, beklagar sig
Ossiannilsson i memoarerna. Och kanske läste beundrarna inom arbetarrörelsen
36
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Social-Demokraten 1901-12-21.
Lehtilä-Olsson, s. 11.
Barbarskogens skald, s.15.
Lehtilä-Olsson, s. 86. (Detta sammanfattande resonemang börjar på s. 83.)
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verkligen in saker som Ossian-Nilsson inte hade avsett när han skrev sina dikter,
men han accepterade dem som uttolkare när han så småningom faktiskt vände sig
direkt till dem. Hans ökande engagemang för arbetarrörelsen tycktes dessutom
legitimera dessa läsningar.40 Hur man läste Ossian-Nilsson framgår i själva verket
mycket tydligt i Lidforss tredje recension.

4. En god dosis revolutionär dynamit
Efter att ha studerat Lidforss recensioner av Ossian-Nilssons två första diktsamlingar, där man vid sidan av en avgjord men villkorlig uppskattning också ﬁnner
raljerande kritik, blir man onekligen förvånad, när man i recensionen av den tredje samlingen, Örnar, plötsligt ﬁnner följande karakteristik:
I Ossian-Nilssons sista diktsamling återﬁnner man med glädje alla de företräden,
som gjorde Hedningar till en af fjolårets märkligaste böcker. Hans rytm är lika stark
och stålad som förr, hans käckhet lika ogrumlad af hänsyn, hans hat och hans dyrkan
lika varm som i begynnelsen. (s.18)41

I och med recensionen av Örnar kom alltså en omsvängning i Lidforss bedömning, ja i efterhand uppvärderar han rentav den tidigare samlingen Hedningar. I
den förra recensionen hade han ju stundtals till och med funnit den goda behärskningen av formen en aning prövande. Han hade exempelvis skrivit ”Hvad gagnar
det att dikterna äro fasta och stålade i formen som en rustning af järn, när det bakom den skimrande brynjan icke klappar ett människohjärta utan sitter ett tidningsklipp eller ett blad ur en historisk läsebok!”. Nu sägs det däremot att hans
”rytm är lika stålad och stark som förr”, och det är därmed tydligt att både formen
och skaldens attityd till stoﬀet i efterhand tycks värderas högre.
I förordet till Barbarskogens skald (1908) beskriver Lidforss utvecklingen av sin
bedömning på följande sätt: ”Läsaren ser, hur den kyligt avvaktande hållning,
som framträder i recensionen av ’Masker’, redan börjar tina upp i anmälan av
’Hedningar’ för att sedermera, när skalden framträder med den präktiga samlingen ’Örnar’, lämna rum för ett varmt och oförbehållsamt erkännande”. I den senare polemiken ignorerade Ossian-Nilsson fullständigt Lidforss översvallande recension av Örnar. Det var som om den aldrig hade publicerats. Lidforss hade varit
negativ från början, hävdade den kränkte skalden.

Themistokles
Lidforss översvallande recension avfärdas mycket summariskt också av LehtiläOlsson, som ju menar att Lidforss från begynnelsen intog en ”skeptisk och avståndstagande hållning gentemot Ossiannilssons diktning och engagemang”.42
Hon skriver:
40
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Bengt Lidforss, ”Örnar. En diktsamling af K. G. Ossian-Nilsson”, Arbetet 1902-12-16. Sidhänvisningar inom parentes gäller Barbarskogens skald.
Lehtilä-Olsson, s. 6.
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”Recensionen […] väckte förvåning i samtiden. Ernst Wigforss är en av dem, som
kommenterat den, och han lämnar i sina memoarer en plausibel förklaring till Lidforss’ helomvändning. Man uppmärksammade nämligen när recensionen publicerades, berättar han, att B L avtryckt hälften av dikten Themistokles’ sexton strofer, och
detta tolkades som att B L känt sig ”personligt berörd” av dikten. Den episod Wigforss i sammanhanget omnämner styrker hans uppfattning. Att Lidforss många år
efter Örnars publicering alluderade på dikten Themistokles, tyder på starkt engagemang för densamma. Han har sannolikt sett sig själv skickligt och välvilligt porträtterad i den mörke grubblaren Themistokles’ gestalt eller också känt en mycket stark
frändskap med porträttet, och detta har sedan färgat av på hans bedömning av hela
diktsamlingen.”43

Vid närmare studium visar det sig att denna version av förloppet snarare är ett referat av Nils Beyers fria tolkning av Wigforss än ett referat av vad denne faktiskt
skrivit.44 Beyer nämns visserligen inte i själva avhandlingstexten, men i en not används hans version snarast för att styrka vad som påstås vara Wigforss uppfattning, vilket är ett bakvänt resonemang, då det samtidigt sägs att Beyer ”av allt att
döma [baserar] sin uppfattning på Wigforss’ Minnen”.45
Men Beyer har grovt övertolkat sin källa. Wigforss skriver inte alls att Lidforss
omsvängning berodde på dikten. Han diskuterar nämligen inte omsvängningen
över huvud taget utan konstaterar endast att Lidforss tycks ha känt sig ”personligen berörd” av dikten. Lidforss hade en gång försmädligt kallat Wigforss för Aristides, och denne vill förklara bakgrunden:
Bara det där om Themistokles och Aristides kräver en kommentar. Då Ossiannilssons Örnar kom ut 1902, hade B.L. gett högt beröm inte minst åt Themistokles, av
vars sexton strofer han tryckte av hälvten. Det tydde på att han kände sig personligen
berörd. I alla händelser tolkade vi det så, och både boken och B.L:s recension var
bland oss så väl kända, att en anspelning alltid blev förstådd.46

Det går att i grova drag rekonstruera det händelseförlopp, som lett till att ”både
boken och B.L:s recension var bland oss så väl kända”, som Wigforss skrev. Inledningsvis kan då konstateras att Lidforss inte längre omnämner skalden med det
formella och distansskapande ”hr Ossian-Nilsson”, utan med det informella
”Ossian-Nilsson”. Detta pekar på en närhet, som inte tidigare funnits.47 Förklaringen torde vara att de numera var partikamrater. Det är möjligt att de dessutom
redan före recensionen hade träﬀats och lagt bort titlarna. Klart är åtminstone att
Ossian-Nilsson under sommaren skrivit ett uppskattande brev till Lidforss i sam43
44
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Lehtilä-Olsson, s. 89.
Beyer skriver: ”Säkerligen hade Ossian-Nilsson inte haft en tanke på Bengt Lidforss, när han
skrev dikten, men denne har för ett ögonblick känt en stark sympati för en poet, som kunde ge
en så åskådlig bild av ett fredlöst geni i Atén. Han har läst dikten som ett idealiserat porträtt av
honom själv. Välviljan smittade av sig på boken i dess helhet, och recensionen inbragte honom
ett översvallande tackbrev från skalden.” Beyer 1968, s. 269f.
Lehtilä-Olsson, s. 197 not 15.
Ernst Wigforss, Minnen I. Före 1914, Stockholm 1950, s. 405.
När misshälligheterna mellan de bägge blivit uppenbara tar Lidforss i sina artiklar åter upp
detta formella ”hr Ossian-Nilsson”.
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band med dennes svarsartikel till Albert Engström angående Lundabohemen. I
polemiskt syfte skrev Lidforss där att det endast fanns två skalder i Skåne, nämligen Vilhelm Ekelund och K. G. Ossian-Nilsson, och detta måste ha glatt den äregirige skalden.48
En viktig omständighet är att Ossian-Nilssons succéartade uppläsningskväll på
Malmö Folkets hus inträﬀade redan dagen efter Lidforss starkt berömmande recension i Arbetet.49 Intresset för Ossian-Nilsson har naturligtvis ökat väsentligt efter recensionen, som var omöjlig att missa, då den var placerad på ledarplats och
fyllde dryga två spalter.
Skalden och de yngre partibröderna har träﬀat Lidforss under uppläsningskvällen.50 Därvid har Ossian-Nilsson första gången tackat för den ﬁna recensionen,
men de unga har också ”gycklat” en smula med Lidforss, vilket framgår av de första raderna i ett långt tackbrev som Ossian-Nilsson skickade Lidforss strax därefter:
Broder!
Än en gång ett tack för din kritik. Jag antar att du inte kände dig förolämpad av vårt
gyckel med det, som åtminstone jag bort vara enbart glad och tacksam för. Du vet
nog att jag är en högfärdig bängel, och du kan därför vara viss om att jag icke för ett
ögonblick känt mig nedtyngd av ditt beröm såsom av något smicker. Du har helt
enkelt sagt sanningen – – –.51

Det man gycklat med kan inte gärna vara något annat än Lidforss långa citat ur
”Themistokles”. Man har då antytt att Lidforss ”känt igen sig” i dikten, och Ossian-Nilssons formulering i brevet tycks till och med förutsätta att Lidforss för sin
del inte förnekat detta. Men varken den självsäkre skalden själv eller hans beundrare torde ha uppfattat saken så att det egentligen endast var dikten ”Themistokles” som Lidforss hade uppskattat – då vore det ju ett tämligen tomt beröm.

Recensionen av Örnar
Liksom Lidforss själv hade Ossian-Nilsson under året 1902 oﬃciellt anslutit sig
till socialdemokratin, och bakgrunden till Lidforss omsvängning bör vara att han
i Ossian-Nilsson numera såg en stridskamrat i kampen för socialismen och att
detta mer eller mindre omedvetet påverkade hans läsning. På likartat sätt reagerade han ju inför Karl-Erik Forsslund, Algot Ruhe och Leon Larsson.52 Att det är
kampen som står i fokus antyds redan en bit in i recensionens första stycke, där
Lidforss påminner läsaren om att diktens gud Apollon också var bågskytt:
Bland våra poeter synes Ossian-Nilsson vara en af de få, som minnas, att Apollo icke
blott var lyrans utan äfven bågens gud; för denne stridbare skald är pilens vingade
48
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Brevet, som omnämns i Barbarskogens skald, s. 109, synes senare ha förkommit.
Uppläsningen refererades entusiastiskt i Arbetet den 19 december.
Lidforss var född 1868, Ossian-Nilsson 1875 och Wigforss 1881.
Brevet omfattade enligt uppgift sju sidor, men endast ett fåtal rader har bevarats. Lidforss citerade dem nämligen i en artikel under polemiken mot Ossian-Nilsson (s. 70). Förtroligheten i
brevet kunde tyda på att de träﬀats mer än en gång: ”Du vet nog att jag är en högfärdig bängel”.
Se föregående avdelning.
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färd genom rymden vackrare än svalans och dess hvinande ett mera älskadt ljud än
sommarvindens sus. Medan så mycket af svensk tendenspoesi har tonen af en pojkröst i målbrottet, gör Ossian-Nilssons diktning alltigenom intrycket af man. (s. 18)

Utan tvekan uttrycker Lidforss här en starkt positiv uppskattning av Ossian-Nilssons diktning. Det ﬁnns god och dålig tendenspoesi, menar han och sätter Ossian-Nilssons framför andras. Han ser den som ovanligt kraftfull och hävdar att
den ger intryck av manlighet, vilket här ska tolkas som en kombination av mod,
kraftfullhet och intellektuell mognad. Motsatsen till manlighet är ungdomlig vekhet och omognad (”en pojkröst i målbrottet”).
I fortsättningen går Lidforss vidare i sin omvärdering av Ossian-Nilssons diktning. Han tycks nu ha glömt, eller också föredrar han att bortse ifrån, att han i de
tidigare recensionerna sagt att Ossian-Nilsson framstår som säker därför att han i
grunden skriver ganska enkelt. Nu anklagar han i stället andra för att hävda just
detta – som vanligt är han ute efter att brännmärka sina konkurrenter inom fältet.
Hans sista bok är emellertid af alldeles särskildt intresse, därför att den låter hans
diktarfysionomi framstå i en betydligt skarpare relief än förr. Den svenska kritiken
har om Ossian-Nilsson påstått detsamma som på sin tid om Fröding, att nämligen
orsaken till hans popularitet förnämligast vore att söka i den enkelhet och lättfattlighet, som skulle utmärka hans diktning. (s. 18f )

När Lidforss fortsätter tycks han snarast recensera Ossian-Nilsson som person:
Detta tal innebär i hvarje fall endast en half sanning, ty om också många af de dikter,
Ossian-Nilsson skakat ur ärmen, kunna senteras af hvem som hälst, så är dock hans
diktarpersonlighet, sådan den framstår i denna sista samling, betydligt mera komplicerad än exempelvis en Levertins eller en Karlfeldts. (s. 19)

Det fortsatta resonemanget om Ossian-Nilssons ”diktarpersonlighet” blir intressant i ljuset av den senare utvecklingen. I polemiken 1907–08 skulle Lidforss nämligen hävda att Ossian-Nilsson aldrig varit socialist. ”Han har som diktare funnit
klasskampens fält vara en god betesmark för sin pegasus, han har för en tid diktat
sig in i en demokratiskt revolutionär stämning”, skriver han då (s. 98). Här, i den
fyra år tidigare skrivna recensionen av Örnar, försöker Lidforss emellertid visa att
Ossian-Nilsson mycket väl kan uppfattas som demokrat, trots sin kulturaristokratiska framtoning. Här tycks det faktiskt handla om att ge Ossian-Nilssons ideologi en sorts socialistiskt äkthetsintyg. Direkt efter föregående citat fortsätter han:
Ingenting är falskare, än då man vill klistra på Ossian-Nilsson etiketten Nietzschean,
icke som skulle det ej ﬁnnas beröringspunkter mellan honom och den tyske tankelyrikern, utan emedan en sådan öfverensstämmelse, där den ﬁnnes, ej beror på litterär
påverkan, utan är ett utslag af andlig blodsförvandtskap. Ossian-Nilsson är så till
vida aristokrat, som han liksom Nietzsche lidelsefullt älskar de gamle hedningarnas
lifsideal, styrkan och klokheten, och lika lidelsefullt hatar det svaga, det dumma, det
förkrympta. Men i motsats till den tyske järn- och blod-poeten, för hvilken folket
var ”gödsel” och socialisterna ”hundar”, är Ossian-Nilsson en fördomsfri demokrat,
som har förstått, att all kultur, som medvetet isolerar sig gent emot folkets breda la-
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ger, ej kan bli annat än en sjuklig drifhusplanta, utan rötter i verklighetens fruktbara
mark. Med all sin hjältedyrkan har han aldrig glömt, att just den, som ser mänsklighetens yttersta mål i dess högsta individualiteter, mer än andra har anledning att verka för höjandet af den stora massans kulturnivå, då geniet dock alltid växer fram ur
folket lika organiskt som drufvan ur vinrankans bladverk. (s. 19f )

För Lidforss socialdemokratiska läsare har det inte varit svårt att förstå att det är
den kristna livshållningen som i citatet antitetiskt ställs mot ”de gamla hedningarnas lifsideal, styrkan och klokheten”. Kristendomen uppfattades bland socialister
ofta som en svag livsﬁlosoﬁ, som just stod för ”det svaga, det dumma, det förkrympta”. Lidforss tycks dock ha ansett att den av honom själv antydda kopplingen till Nietzsches övermänniska kunde vara lite problematisk. Den ovan citerade
passagen kunde ju eventuellt tolkas så att demokratens mål endast skulle vara att
odla fram genier. Att han hade rätt i sin aning bekräftas ironiskt nog i Nils Beyers
biograﬁ, eftersom denne läser Lidforss just så: ”Det är ingen paradox om man säger, att han blev socialist i förhoppning om att Sverige, därest fattigdomen avskaﬀades, skulle få ytterligare en handfull geniala vetenskapsmän.”53 Här krävs en
nyansering, och den kommer också i recensionen: ”Det vore emellertid ett stort
misstag, om man ville stämpla Ossian-Nilssons radikalism som ett barn af kall
reﬂektion. Örnarnes skald är en af de naturer, i hvilkas väsen det ej ﬁnns en enda
konservativ blodsdroppe, men däremot en god dosis revolutionär dynamit” (s.
20). Å andra sidan var det ju inte heller lämpligt att genom talet om ”revolutionär
dynamit” göra sken av att Ossian-Nilsson skulle vara anarkist, särskilt med tanke
på att han vid denna tid faktiskt tillhörde den ännu inte splittrade ungsocialistiska
rörelsen. Ytterligare nyansering behövdes alltså. Lidforss tankar rör sig framåt i ett
dialektiskt spel där det ena leder till det andra men ingenting till sist verkar ha tillkommit av en slump. Han har exempelvis ytterligare nytta av Nietzsche:
Och om också hans klara verklighetsblick och hans starka kärlek till allt hvad som är
äkta i vår kultur bevarar honom från alla anarkistiska saltomortaler, så ﬁnns det dock
i hans diktning åtskilligt af den revolutionära lifsstämning, åt hvilken t.ex. Stanislaw
Przybyszewski gifvit uttryck i romanen Satans Kinder och Nietzsche bland mycket
annat i de berömda orden: ”I hafven hört, att det var sagdt de gamle: Du skall ej röfva, du skall ej dräpa. Men jag frågar eder: hvar på jorden fanns det någonsin värre
röfvare och dråpare än just sådana heliga ord?” Dessa Nietzsches ord ha i kälkborgarens öron en djupt omoralisk klang, fastän de blott säga, att den, som vigt sitt lif åt ett
stort och ädelt mål, ej får låta sin handlingskraft söndersmulas af de tusen hänsyn,
som trycka den kortsynta och egoistiska hvardagsmänniskan ned i gruset. (s. 20f )

Lidforss ringar in Ossian-Nilssons radikalism. Den är hänsynslöst kritisk och revolutionär, men ändå demokratisk, eftersom den bygger på folklig grund. Samtidigt får inte den som ska leda mänskligheten in i en bättre framtid låta sig bindas
av futtiga hänsyn. Liknande attityder förekom hos Axel Danielsson. Enligt Zennström hade denne ”behov av hjältedater och identiﬁerade sig gärna med stoisk
53

Beyer 1968, s. 236. Lidforss formulering är inte så egendomlig som Beyer tycks tro. Man ﬁnner
en nästan snarlik passus hos Ernst Wigforss, citerad i Per Erik Ljungs uppsats ”Kring Vilhelm
Ekelund och arbetarrörelsen”, s. 114.
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manlighet, med järnviljor som behärskade sina egna och andras öden”. Därför
kunde han också uppskatta Heidenstams Karolinerna.54 Med facit i hand inser
man att sådana synsätt rymmer en totalitär attityd, eftersom den bejakar majoritetens rätt att undertrycka en minoritet. Och till yttermera visso leds denna ännu
tämligen obildade majoritet av ett litet antal intellektuella. Situation känns alltför
väl igen från 1900-talets fortsatta utveckling, men man får inte glömma att Lidforss var en av dem som allra ivrigast verkade för folkbildning och lokalt engagemang. Ett centraliserat elitparti av Lenins modell var honom fullständigt främmande. Han varnade dessutom arbetarna för att gå till storms innan samhällsutvecklingen var mogen.
Lidforss framstod sedan sekelskiftet som en ledarﬁgur i kraft av sitt intellekt
och sitt mästerliga skrivsätt. Han var en man som utmanade hela det borgerliga
samhället och han gjorde detta på arbetarrörelsens sida. Många av Arbetets läsare
var medvetna om att han under hösten oﬃciellt tagit det avgörande steget och blivit socialdemokrat, och alla uppmärksamma läsare av Arbetet visste att också Ossian-Nilsson numera tillhörde arbetarrörelsen och under året hade publicerat sig i
tidningen. Där hade de också kunnat läsa att skalden och hans bror hade deltagit
i demonstrationståget på Första maj, liksom vid rösträttsdemonstrationerna senare samma månad, då Lidforss hade hållit tal. De kunde till och med ha sett Ossian-Nilsson i ledet, för han var ju väl synlig med sin käpp, sin svarta bonjour och
sin svarta skinande cylinderhatt.55 Också Ossian-Nilsson utmanade i hög grad det
borgerliga samhället med sin orädda antiklerikalism och sin antirojalism.
Vad var det då som drev män som Bengt Lidforss och K. G. Ossian-Nilsson att
byta sida i klasskampen, och hur såg de själva på sina insatser? Vilken position i
samhället räknade de med? Svar på sådana funderingar tycker man sig få när Lidforss presenterar dikten ”Themistokles”. Det är en hård kamp ”broder mot broder” som väntar dem, men något tack förväntar de ej. Man kan se resonemanget
som giltigt för ﬂera arbetarledare, även Lidforss, men det kan i sammanhanget
inte råda någon tvekan om att diktens funktion i recensionen är att ringa in Ossian-Nilssons egen ”diktarfysionomi”:
En sådan idealism är allt annat än immoralistisk;56 den ställer tvärtom betydligt högre
och hårdare kraf på sin man än de kristna husdjursdygderna, och den smutsas aldrig
ner af tankar på tack och vedergällning. Denna otidsenliga idealism, som tydligen är
en af de starkaste makterna i Ossian-Nilssons diktning, har i denna samling måhända
fått sitt vackraste uttryck i dikten Themistokles, ur hvilken vi låna dessa strofer:
Nej, jag är icke som han, Aristides,
han, som af gråskäggen aktas och lides,
lides på torget där jag står tillsides,
han med sin barnklara blick:
jag har allt samvetets agg i mitt öga,
54
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Zennström 1967, s. 272.
Gunnar Löwegren, som beundrade Ossian-Nilsson långt mer och betydligt längre än Lidforss
gjorde, beskriver skalden: ”Enligt tidens mod var han iklädd fotsid svart ’bonjour’ och nyborstad hög hatt, vars reﬂexer kompletterades av den i ett långt svart band hängande, guldbågade
pincenéen” (Lehtilä-Olsson, s. 207, not 18).
Ändrat till ”immoralisk” i Barbarskogens skald, s. 21.
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ﬂydd af de låga och skydd af de höga;
vänner – jag tarfvade vänner så föga –
gingo ur vägen, där grubblaren gick.
Fader, jag svär det vid himlen och Hades,
jag skall fördunkla er gud Miltiades,
grubblarens stod kan ej lida den glades –
mitt ej det gamla Athen.
Fader, jag ser hur det grusas, det trånga,
tysta, som sinnet vill söfva och fånga,
staden, som slumrar i trädgårdars ånga,
skall icke skonas med sten öfver sten.
Kriget och hafvet och stormen må ryta,
ﬁendehänder må murarne bryta,
minnet må sopas från jordkretsens yta,
sjunka, i vågorna hvälfdt.
Folket må dö för att lära sig lefva,
[f ]olket må spärras i farornas skrefva,
tvingas för lifvet att träla och trefva,
trefva i mörker och ﬁnna sig själft.
Han blott kan älska Athen, som kan hata
alla dess slöa och dumma och lata,
alla dess visa, som dådlösa prata,
alla, som ”älska Athen”, –
han blott, som unnar Athen en belägring,
han, som ej älskar dess vissnade fägring,
han, hvars Athen är en framtidens hägring,
verklig och väldig och murad af sten.
Se, jag vill ungdomens sinnen förföra,
gjuta mitt fångande gift i dess öra,
ja, jag vill hemlandets snarkningar störa,
ja, jag vill slåss mot mitt land;
ja, jag vill trotsa ett bud af min moder,
gripa i kamp efter Attikas roder,
ställa en broder som förr emot broder,
tända en tvedräkt på Attikas strand.
Jag och min ﬁende skaptes ej lika:
han kan ej stämpla och lisma och svika,
han är den gode – ty måste han vika,
hans är den svagares lott.
Jag skall förråda, bedraga och ljuga,
slug ibland goda, och falsk ibland sluga,
dräpa en här, som man dräper en ﬂuga,
jag skall belastas med synder och brott.
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Jag skall Athene till himlarne höja,
jag hennes trotsiga ﬁender böja,
jag lära skeppen behärskande plöja
hafven från strand och till strand.
Jag skall på sistone skjutas till sides,
medan er klarögde vän Aristides
hvitklädd och skuldfri bland borgarne lides
bättre än han, som har skapat sitt land. (s. 21ﬀ)

Man behöver inte betvivla att Lidforss vid läsningen har kunnat identiﬁera sig
med Themistokles. Trotset mot moderns varningar och förmaningar, vilket är
centralt i dikten, kan ha träﬀat honom rent personligt, men det temat är inte särskilt framträdande just i de av honom citerade stroferna, och jag ﬁnner det troligt
att ”Themistokles” för Lidforss framför allt blir en allegori över de intellektuella
socialistledarnas utsatta kamp överhuvud. Det är den missförstådde folkledaren
som helt står i centrum i dikten, och liksom Themistokles måste socialistledaren
kämpa mot sitt eget folk, tvinga det att följa med eller gå under
Män som Hjalmar Branting och i än högre grad Bengt Lidforss kan betraktas
som arbetarrörelsens bohemer. De var inte accepterade inom borgerligheten, men
de tillhörde inte heller arbetarkollektivet och deras intellektuella framtoning och
inte minst deras livsföring isolerade dem i någon mån också från arbetarna. En annan socialistledare, den tre år tidigare avlidne Axel Danielsson, Lidforss vän och
föregångare, hade tagit studenten och var i en liknande situation, även om han faktiskt själv var arbetarson.57 Lidforss skriver några år senare sin ”Levnadsteckning
och karaktäristik” över Danielsson, och han hävdar då att denne så småningom
kommit att bli allt mer isolerad från arbetarrörelsen i Malmö och att han ”efter att
en kort tid ha varit omstrålad av folkgunstens ﬂyktiga skimmer, en vacker dag ﬁnner sig stå ensam liksom Themistokles ’skydd av de höga och ﬂydd av de låga’”.58 Att
Lidforss här kan citera Ossian-Nilsson direkt ur minnet – fast han råkar skriva de
bägge leden i omvänd ordning – bekräftar att dikten gjort stort intryck på honom,
men att han använder den i karakteristiken av vännen Axel Danielsson bekräftar
samtidigt att det är den slående bilden av ledaren eller stridsmannen och dennes
isolerade position som gjort intryck. För övrigt ﬁnns det ett inslag i Ossian-Nilssons Themistoklesbild som Lidforss absolut inte kan ha identiﬁerat sig med; den
machiavelliska falskheten var nämligen honom totalt främmande som vapen. ”Jag
skall förråda, bedraga och ljuga, / slug ibland goda, och falsk ibland sluga”, skriver
Ossian-Nilsson, men i den intellektuella kampen krävde Lidforss alltid rent spel.
Efter det långa diktcitatet fortsätter Lidforss sitt försök att beskriva skalden
Ossian-Nilsson, men av de här nedan citerade meningarna uteslöt Lidforss i broschyren Barbarskogens skald alla utom den första. Skälet för utelämnandet av de
övriga anges i förordet vara att det var ”ett par aggressiva rader, som riktade sig
mot två framstående uppsvenska författare, och som synts mig onödiga att upprepa”. Samtidigt strök han dock några starkt uppskattande rader om Ossian-Nilssons intellektuella framtoning:
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Fadern var sågverksarbetare och modern dotter till en smed.
Urval av Axel Danielssons skrifter med Levnadsteckning och Karaktäristik av D:r Bengt Lidforss,
Malmö 1908, s. LXVII.
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Man behöfver endast ha läst en af dessa strofer för att genast förstå, att man här står
inför en stark och ursprunglig skaldenatur och en högst intressant skribent. Bland våra
svenska skalder är Ossian-Nilsson en af de få, som fängslar icke blott som poet utan
lika mycket som aand; när man hör en Heidenstam eller en Hallström på prosa säga
sin mening i en dagsfråga, så minnes man blott alltför ofta den gamla tyska versen:
Man kan ein guter lyrischer Dichter
und doch ein dummer Teufel sein.
Ossian-Nilssons goda genius är en djäfvul af helt annat slag; för honom är intet
mänskligt främmande utom dumheten.

Här blir kampen mot nittitalet åter synlig, men formuleringarna är så elaka och så
svagt underbyggda att Lidforss senare inte velat låta dem stå kvar. Strykningen
skedde därtill i ett sammanhang då Lidforss vädjade om den upplysta allmänhetens, alltså också borgerlighetens, förståelse, och just då var det knappast opportunt att angripa Hallström och Heidenstam. Annars kan man åter konstatera att
recensionerna av Ossian-Nilssons diktsamlingar tycks ingå i en större kamp, nämligen den kulturkamp som utmynnade i Lidforss inlägg i Strindbergsfejden. I december 1902 befann sig Lidforss och Ossian-Nilsson otvetydigt på samma sida i
denna kamp, och detta är det nya budskapet till Arbetets läsare.
Mot slutet av recensionen blir det stora politiska och ideologiska perspektivet helt
tydligt: Lidforss placerar in Ossian-Nilsson och dennes författarskap i sitt eget livsprojekt och ser i honom en bundsförvant både i kampen för den nya vetenskapen
(utvecklingsläran osv) och för socialismen. Med den krigiska formuleringen ”han
slår sin revelj i morgongryningen” hälsar han Ossian-Nilsson som arbetarledare:
I denna sista samling, som vi härmed på det varmaste rekommendera våra läsare,
ﬁnns det många dikter lika äkta och hänförande som den ofvan (delvis) citerade Themistokles. Ståtligast är måhända Efter Marathon, men äfven dikter sådana som Girondister, Pantheon m. ﬂ. äro talande vittnesbörd om den utveckling, författaren genomgått, sedan han för ett par år sedan debuterade med ”Masker”.
Vid sidan af sådana förstklassiga alster ﬁnns det i denna samling äfven andra, som
läsas med nöje, utan att dock egentligen ge något nytt utöfver hvad ”Masker” och
”Hedningar” redan skänkt oss. Men äfven dessa dikter ha en klang af väckande
trumhvirvlar, som kommer en att minnas Heines inledningssång till ”Zeitgedichte”,
hvilken i hast försvenskad lyder ungefär så här:
Doktrin
Slå på trumman och räds dig ej,
Och kyss marketenterskans röda mun,
Det är all vetenskaps a och o,
Det är böckernas djupaste visdomsbrunn.
Slå din revelj med ungdomskraft,
Trumma folken upp ur sofvande ro,
Marschera trummande alltid främst,
Det är all vetenskaps a och o.
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Det är den Hegelska ﬁlosoﬁn,
Folianternas innersta postulat,
Jag har förstått det, ty jag är klok,
och slår min trumma som god soldat.
Det gör helt visst också Ossian-Nilsson; han slår sin revelj i morgongryningen, så
det är en lust och glädje att väckas af det klangfulla bullret. Men hur vore det, om
skalden följde den Heineska doktrinen helt ut, och äfven skänkte någon uppmärksamhet åt marketenterskan! Han behöfde ju ej bli en omanlig vekling för det. (s.23ﬀ)

Liksom i förbigående skjuts den kritiska kommentaren in: Skulle man inte kunna
tänka sig ett något bredare ämnesval, trots allt? Även barrikadkämpar borde kunna unna sig en smula erotik i sin diktning. Men annars är Lidforss så entusiastisk
att man kunde frestas tro att han glömt all sin skönhetsdyrkan. Så är naturligtvis
inte fallet, utan snarare kunde för honom också radikala tänkesätt verka estetiskt
tilltalande. Oscar Levertin hade i sina recensioner talat om ”den sträfva trumpeten” och ”klang af bleckinstrument”, och det är dessa föreställningar som sedan
ständigt används för att karakterisera Ossian-Nilssons diktning.59 Lidforss skriver
i stället om ”väckande trumhvirvlar” – trummorna är upprorets instrument. Man
noterar att han åter använder sin gryningsmetafor, när han skriver att skalden
”slår sin revelj i morgongryningen”.
Sammanfattningsvis hänger den tredje recensionens omsvängning nära samman med vissheten att de numera är partikamrater. Lidforss läser Ossian-Nilssons
dikter i ett nytt och annorlunda ljus. Detta bör ha skett helt omedvetet, och han
verkar i recensionens inledning knappast ens medveten om att han tidigare varit
mera negativ (”lika stålad och stark som förr”). Hans reception överensstämmer
här med den läsning som Mayre Lehtilä-Olsson funnit typisk för arbetarrörelsen.
Det är alltså en selektiv läsning som har överseende med skaldens möjligen avvikande åsikter. Vissa dikter framhålls, medan andra förbigås med tystnad. De tidigare lite tröttande historiska dikterna omvärderas och uppfattas nu som en sorts
allegorier över nutid och framtid.
Att Ossian-Nilssons nya framtoning som socialist och erkänd arbetardiktare
också påverkade de borgerliga recensenternas uppfattning, men då i negativ riktning, är tydligt. Engagemanget för dikterna mattades, och därmed såg man upprepningstendenserna desto tydligare. Det är symptomatiskt att den tidigare så
översvallande Oscar Levertin lämnade över Örnar till Tor Hedberg i stället för att
själv ta oﬀentlig ställning till den.60 I Ord och Bild (1902) hade Fredrik Böök berömt Masker och Hedningar, bland annat för skaldens ungdomlighet och för en
”ärlig och stolt öppenhet, som fordrar och ger allt, en i beundran och hat ohämmad kraft, en ljus och medryckande tro på mänskligheten”. Böök önskade slutligen att ungdomen, likt Ossian-Nilsson ”kunde föra mera av eldens renande element in i dagsstriderna”.61
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Följande år ﬁnner Böök Örnar i formella hänseenden mycket bättre, och särskilt framhålls ”Themistokles” som monumental ”genom sin storlinjiga och verkliga överlägsna form”, men de historiska porträtten kritiseras annars som alltför
förenklade. Formen tröttar också till sist: ”Man undgår nu knappast att tycka, att
han stannat i målbrottet, ty det ständiga deklamerandet tröttar och blir till slut
karikatyrartat.”62 Skaldens ”lösning av samhällsproblemet” betecknas som ”en
smula löjlig genom sin sublima enkelhet”, och när Ossian-Nilsson nu lierat sig
med socialisterna ses han inte längre som ett föredöme: ”det är med rätta de socialistiska ungdomsklubbarna förbehållet att se samhällets utveckling under så förenklade vyer”.63 Till sist tar Böök avstånd ifrån ”den meningen, att den formella
sidan av poesien är huvudsaken”. I stället vill han hävda ”att en skald är stor i samma mån som han är en stor intellektuell och etisk personlighet”. Detta är ett tidigt
exempel på att Böök gärna tog fram den moraliska värdeskalan när han mötte
åskådningar han inte sympatiserade med.
I ljuset av att Lidforss beskyllts för att ha förkastat Ossian-Nilssons ”arbetardiktning” är det inte orimligt att fråga sig hur pass sanningsenligt han redovisar
sina tankar i recensionen av Örnar. Enligt min bedömning måste den uppfattas
som en ärlig deklaration. Lidforss har gripits av en mycket stark entusiasm inför
dikterna i denna tredje samling. Även uttalanden i senare artiklar bekräftar detta.
Däremot kan man säkerligen förutsätta att uppskattningen är villkorlig, liksom
tidigare, även om detta inte sägs direkt i texten: Ossian-Nilsson uppfattas som en
stor diktare i sin genre. Som vi sett tidigare är det inte Lidforss favoritgenre, och
det ﬁnns ingen anledning att tro att han ändrat uppfattning i detta hänseende,
även om han nu avstår från att ta upp frågan igen. Recensionen innehåller inget
sådant jämförelsemoment, och den är ju inte heller särskilt nyanserad. I själva verket sägs det inte mycket om själva dikterna. Det är snarare Ossian-Nilsson själv,
partikollegan, som höjs till skyarna.
Som framgått fanns det en stark laddning kring dikten ”Themistokles”, och
det inte bara hos Lidforss utan också hos de yngre partivännerna, och sammanfattningsvis är det den strålande recensionen, den succéartade uppläsningskvällen
och det gemensamma skämtandet kring ”Themistokles” som har gjort ”att en anspelning alltid blev förstådd”, som Wigforss skrev i sina memoarer. Här har Beyer
och Lehtilä-Olsson kastat om orsakssammanhanget, för det är inte i första hand
så, att Lidforss identiﬁkation med Themistokles har påverkat hans läsning av diktsamlingen, utan i stället har denna identiﬁkation möjliggjorts av insikten att det
är en partikamrat som talar genom dikterna. Detta hindrar inte att identiﬁkationen i sin tur kan ha ökat Lidforss entusiasm ytterligare. Men det är Ossian-Nilsson recensionen handlar om, skalden som ”slår sin revelj i morgongryningen, så
det är en lust och glädje att väckas af det klangfulla bullret”. Det var en entusiasm
som arbetarrörelsen kommit att dela med Lidforss.
Recensionen av Örnar är onekligen märklig. Den är mycket personligt vinklad,
men det är ändå framför allt socialisten som talar till oss, inte privatpersonen. Texten är därför inte bara en recension, utan den kan också uppfattas som en politisk
handling. Lidforss pekar på det i hans ögon värdefulla i Ossian-Nilssons diktning
och ställer såväl sin litterära som sin politiska auktoritet bakom den. Det är som
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en äkthetsstämpel. Lidforss konsekrerar Ossian-Nilsson, för att använda Bourdieus terminologi. Från positionen som ledande socialdemokratisk publicist hör partikamraterna Lidforss ropa: ”Lyssna på Ossian-Nilsson. Han är en av oss!” Steg för
steg resonerar han kring skaldens idéer och intellektuella framtoning. OssianNilssons diktarpersonlighet är tämligen komplicerad, skriver han. I skaldens väsen ﬁnns ej ”en enda konservativ blodsdroppe, men däremot en god dosis revolutionär dynamit”. Trots släktskapen med Nietzsche är han en god demokrat, osv.
Att skalden, partibrodern, har förstått att uppskatta denna hjälp framgår av följande rader ur det tidigare delvis citerade tackbrevet från december 1902:
Vad som i din kritik av mig särskilt gladde mig var din totala förutsättningslöshet i
förhållande till schablonneringen om mig… Det att du gjort dig besvär att se, att det
hos mig ﬁnns nyanser, att jag ändå är litet mer komplicerad än bläddrarna tro, det
visar att du kan läsa, liksom du så ofta visar att du kan skriva. Och att du befriar mig
från Nietzsches sällskap gör mig djupt tacksam…
Din kritik var en karls handtag åt en karl – och utan krus och omsvep ett karlatack
skall du ha!…
Broderligen
Ossian-Nilsson64

Skalden ville senare inte låtsas om att Lidforss gett honom denna utomordentligt
positiva recension, men till sist kunde han ändå inte förneka fakta – Lidforss hade
ju till och med citerat ur hans tackbrev. I andra delen av sina memoarer medger han
äntligen faktum, men han gör det i en så förljugen version att man måste häpna.
Följande scen är som hämtad ur den ﬁktiva Barbarskogen, men den är hämtad ur
memoarerna, och underförstått ska det därmed föreställa en del av verklighetsbakgrunden till Barbarskogens skildring av den motbjudande bohemen lektor Lunde:
Jag hade hösten 1902 (efter mitt inträde i Ungdomsförbundet) sänt honom Örnar,
och det var kanske en tillfällighet, att hans anmälan stod inne i Arbetet samma afton,
då jag hade min första och enda oﬀentliga diktuppläsning i Malmö. Den hade blivit
av på anmodan av arbetarkommunen och hölls på A-salens teaterscen. Salen var fullpackad, och uppläsningen blev en framgång, även om jag då långt ifrån behärskade
tekniken som framsägare av vers. På främsta bänken hade jag upptäckt Lidforss och
någon av hans kumpaner, och vid en senare presentation ﬁck jag veta, att B.L. skrivit
en övermåttan sympatisk anmälan av Örnar, samtidigt som han vände upp och ner
på sitt nedgörande omdöme om Hedningar. Sådant var en bagatell för denne trollkarl, som bara behövde ett halvdussin eller dussin ölbuteljer för att komma i önskad
stämning. Jag ﬁck också genast av Lidforss-kumpanen den upplysningen, att denna
artikel – ”så usel den var!” – kostat recensenten ovanligt många ölhalvor. Ett sällskap
med redaktör Nilsson (Kabbarp), kommunordföranden, doktor Rosenius och kommunkassören i spetsen inbjöd mig efter uppläsningen till en kollation, där också Lidforss och hans vän funnos tillstädes. Flere närvarande sökte dämpa de Lidforsska utbrotten, men aftonen gav ändå en aning om umgängestonen i bohemkretsarna, och
jag drog en lättnadens suck, när det hela var över.65
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När man läser en sådan förvrängd skildring inser man att det verkligen måste ha
hänt något alldeles enastående, något som gjorde att Ossiannilsson efter så många
år fortfarande hyste samma oresonliga hat mot Lidforss.

5. Lidforss och Ossian-Nilsson åren 1903–1906
Angreppet från N. Theodor Nilsson
Ernst Norlind hade tagit initiativ till publikationen Från Skåne och inledde det
första häftet med en längre uppsats betitlad ”Det moderna Skåne och tidsrörelserna under 80-talet”. Norlind beskriver den ”ton af sorgbunden mystik, som är
skånska diktningens egen”, skriver Lidforss i sin recension (1903-05-09):
Och ehuru denna svårmodston nog skall ha svårt att förklinga i skånsk lyrik, menar
sig dock författaren öfverallt i vår provins ha förmärkt en längtan efter mera kraft
och trygghet, och han uppkastar till sist den frågan, huruvida icke Ossian-Nilssons
”hamrande, stampande, pockande rytmer, inneslutande en oerhörd beundran för all
maktutveckling, ej äro inledningen till en ny tid för Skåne och skånskt kulturlif ”.
Därom kan man, med all aktning för Ossian-Nilssons originella diktning, dock vara
af delade meningar; men har herr Norlind med dessa ord velat antyda, att de skånska
diktarne i allmänhet saknat den praktiska verklighetsblick, utan vilken även geniet
lätt skjutes åt sidan, så har han utan tvifvel träﬀat det rätta.” (s. 28)

Ossian-Nilssons diktning omnämns alltså positivt, men tanken att poeten skulle
kunna bli den skånska poesiens reformator avfärdas med viss ironi. Lidforss ansåg
att den skånska poesin levde i högsta välmåga och knappast behövde reformeras.
Det intressantaste i häftet fann han annars vara Anders Österlings debut. Att detta
förargade Ossian-Nilsson är tydligt, men samtidigt är det föga troligt att Lidforss
ens tänkt på att Ossian-Nilsson uppfattat sig som skånepoet. Skaldens motiv var
ju ännu långt ifrån skånska, och hans enda bidrag i häftet var en dikt om Julius
Caesar.66
Lidforss recension föranledde signaturen ”N. Theodor Nilsson” att i slutet av
samma månad publicera ett par vildsinta artiklar i Malmö-Tidningen under rubriken ”Något om skånsk konst, skånskt kynne och konstsnobbar”.67 Dessa artiklar
och Lidforss svar uppmärksammas av både Beyer och Lehtilä-Olsson.68 De behandlas dessutom av Månesköld-Öberg i Ola Hanssons livsdikt.69 Här behandlas
de därför endast i den mån de bidrar till den fortsatta diskussionen. Emellertid var
samma signatur synlig redan den 13 maj, och då under artikeln ”Skånsk konst” i
Arbetet. Denna artikel, som tidigare inte uppmärksammats, handlar helt och hållet om skånsk målarkonst och präglas av lugna men samtidigt bestämda åsikter
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och uttryckssätt. Författaren framhåller konstnären Fritz Kärfve som en möjlig
framtidsman inom skånsk konst: ”Han har vågat se, att slätten icke blott drömmer och grubblar, utan lefver och kämpar. Han har vågat se att slätten är glad.”
Men tyvärr tycks det som om Kärfve, att döma av bidragen i Från Skåne, skulle
vara på väg att dras in Ernst Norlinds skymningsmåleri, fortsätter skribenten.
Och ändå borde Kärfve kunna vara den som reformerade den skånska konsten,
han skulle kunna måla ”det stolta och sköna i arbetet och dess söner”. ”Han skulle
kunna måla skördefolk, ej i grupp, stödde mot räfsor och tjugor, utan i ifrigt arbete, täﬂande lag; sotiga fabriksarbetare i blus med framsträckta halsar, med hvitt i
ögonen och skarp fart från eller till arbetet mot en bakgrund af rasslande vagnar.”
Som synes är det en ny optimistisk och i hög grad social konst som här skisseras,
men det sker i mycket försynt polemik mot Ernst Norlinds skola ”som redan nått,
hvad man af den kan hoppas!” Det sista konstaterandet är emellertid i stort sett
det enda som förenar denna artikel med de kommande artiklarna i Malmö-Tidningen.
I recensionen av Från Skåne tog Lidforss naturligtvis också ställning till OssianNilssons bidrag, ”Caesars triumf.70 Dikten behandlas tämligen kortfattat, vilket
ur kritikerns synpunkt var rimligt, då skalden vid denna tid redan var så känd och
uppskattad av Arbetets läsekrets. Men Lidforss uttrycker stor uppskattning, och
han säger sig till och med ﬁnna en mer innerlig ton, vilket är ett honnörsuttryck
hos honom:
Bland häftets bidrag i bunden form har man att glädja sig åt ett ståtligt poem af Ossian-Nilsson, Cæsars triumf, en dikt, som står på höjden med det bästa af hvad han
hittills gifvit oss, och i hvilken det förnimmes en ton af innerlighet, som annars sällan ljuder i Ossian-Nilssons lyrik.(s. 28)

Detta utlåtande är helt entydigt: Lidforss ger Ossian-Nilssons diktning fortsatt
högt betyg. Här fanns ingen anledning för Ossian-Nilsson att känna sig orättvist
bedömd, men kanske har han retat sig på att debutanten Anders Österling får så
mycket uppmärksamhet.
Som en reaktion på Lidforss artikel kom signaturen N. Theodor Nilssons nya,
bitvis rent oförskämda, artiklar. Lidforss delade inte artiklarnas syn på den skånska konsten, och dessutom kände han sig och sina vänner försåtligt angripna i
samma anda som Albert Engströms angrepp ett knappt år tidigare. Han skrev därför två ganska fräna artiklar och försvarade därvid främst Ernst Norlind och Vilhelm Ekelund. Sin egen roll tonade han däremot ned.71 Viktigt är att Lidforss fått
kännedom om att ”herr N. Theodor Nilsson” i själva verket var Ossian-Nilssons
yngre bror. Beyer är försiktig i sin kommentar: ”Alldeles säkert är det väl inte att
den inbundne, puritanske Theodor Nilsson gått broderns ärenden, men misstanken låg onekligen nära till hands.”72 Lehtilä-Olsson kan emellertid visa att artiklarna i Malmö-Tidningen i allt väsentligt uttrycker uppfattningar som OssianNilsson senare framförde i egna artiklar. Hon håller därför inte för osannolikt att
den verklige författaren var Ossian-Nilsson själv eller att han åtminstone medver70
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kat vid tillkomsten. Hon anför goda skäl för detta, men reserverar sig. ”Naturligtvis kräver en veriﬁering av antagandet en noggrannare stilistisk analys; här nöjer
jag mig med att ange några likheter.”73 Men de likheter mellan artiklarna i MalmöTidningen och senare artiklar av Ossian-Nilsson som hon redovisar är så många
och så slående, såväl till innehåll som till stil, att inget tvivel bör kunna råda om
skaldens medverkan vid tillkomsten. Det vore ju också ytterst märkligt om den
yngre brodern skrivit så snarlikt Ossian-Nilsson och dessutom varit den förste att
framföra synpunkter som Ossian-Nilsson senare själv skulle hävda under ﬂera år.
Den slagkraftige ”N. Theodor Nilsson” dyker heller aldrig mera upp i tidningarnas spalter.
Troligtvis skrev Theodor Nilsson verkligen den första artikeln, alltså den egentliga konstartikeln i Arbetet, men förmodligen samarbetade bröderna i de följande
tre artiklarna. Ossian-Nilsson blev samtidigt allt mer dominerade. I den första artikeln tycker man sig möta en helt annan författarpersonlighet, även om de principiella åsikterna om skånsk konst i grunden är gemensamma. Artikel är inte svag,
men i uttryckssättet ﬁnns en lite undergiven ton, som vore helt olik den burduse
Ossian-Nilsson. Den ger snarast intryck av att vara en ovanligt sansad och välskriven insändare från läsekretsen, medan de följande artiklarna har helt annan karaktär. Det som gör att man tvekar vid attribueringen är i själva verket en helt annan
omständighet. Ossian-Nilssons tilltag är nämligen så fräckt, inte minst mot brodern, att det förefaller helt osannolikt.
Varför har Ossian-Nilsson inte velat framträda under eget namn? Han bör inte
ha varit rädd för att hamna i blåsväder. Orsaken kan vara att han också angriper
vännen Ernst Norlinds ställning, men kanske har det också inverkat att han och
Lidforss var partikamrater. Skalden hade onekligen goda skäl att undvika direkt
konfrontation med den inﬂytelserike partibrodern. Lidforss angriper aldrig Theodor Nilsson personligen, utan nöjer sig med att argumentera mot de åsikter som
framförs i dennes namn.74 Att det har irriterat honom att tvingas polemisera via
ombud är klart, och i en polemisk artikel 1907-06-06 erkänner han öppet att det
var just de här artiklarna som ﬁck honom att börja känna ”misstämning” mot
Ossian-Nilsson (s. 74).
Av alla artiklarna är den fjärde den intressantaste i den utveckling som följs här.
Den är så oförskämd att den förklarar Lidforss fortsatta ilska, och den tar dessutom upp ett tema som Ossian-Nilsson sedan skulle variera i nästan allt han skrev
om Lidforss. Här återupplivas nämligen föreställningarna kring den av Albert
Engström utpekade Lundabohemen. Artikeln är inte länge än att den kan citeras i
sin helhet. Den togs in i Arbetet (1903-06-08) under rubriken ”En replik. Vara eller
icke vara”:
Stora ord och fett ﬂäsk kommer man stundom att tänka på, då man läser polemik af
B.L. Han tar gärna munnen full, och hans dyrkan af det ﬁnkänsliga hindrar honom
icke att plumpt gripa in med grofva händer, hvilket han skarpt klandrar hos andra,
73
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t.o.m. hos dem, som öppet bekänna sin beundran för det brutala. Men man ursäktar
ju mycket, då man känner denne hans invecklade personlighet, denne geniale man
utan grundsatser, ett anthropologiskt kuriosum, som E. A. Poe skulle betecknat som
ett monstrum horrendum. Hans fångarmar måtte gripa vida omkring sig. Hvarhälst
man slår, känner han sig träﬀad. Efter en tämligen matt artikel I kom II:an med den
rätta, välkända Lidforsska prägeln med snygga insinuationer, med stora ord som
”lögn”, ”fräck och dum”, med en liten författaren hedrande parodi med rimmen
”frisk, ﬁsk, slisk”, som verkar ungefär som våta ﬁskhänder. Men de stora ordens öfvertygande verkan är minimal. Trots B.L:s protest och med B.L. såsom ryggrad existerar dekadentynglet och ger förmodligen för närvarande sitt bifall till känna med
sitt vanliga fångrin, igenkänningstecknet på dessa visserligen icke existensberättigade, men trots allt existerande klickmedlemmar. Skulle man emellertid i likhet med
B.L. af min framställning ha fått den uppfattningen, att klicken består af ett större
antal individer, som samtliga äga alla de af mig sammanfattade karaktärsdragen, äga
förmåga och talang att göra en någorlunda lyckad attityd som sjuklig skeptiker och
aristokratisk konstdomare, har man misstagit sig. Klickmedlemmarna i allmänhet
mäkta endast prestera ett fångrin mot allt, som ”intelligenserna” med en kvickhet
”dräpt”, och en djupsinnig min och några inlärda fraser såsom bevis på förståelse för
det, som det konstituerade modet tillåter dem att beundra utan fara att bli ansedda
såsom naiva. Af deras hållningslöshet följer svårigheten att karaktärisera dem, att
ramma dem och lättheten att dölja dem, att förneka dem. Men att detta dekadentyngel, som Albert Engström delvis af andra orsaker så allvarligt och välförtjänt ruskade (Strix 26 maj 02), men med orätt hedrade med namnet Bohème, existerar icke
blott som hallucination, framgår däraf, att i det stora hela samma iakttagelser gjorts
af andra. Och de tacksägelser och sympatiuttalanden, jag från ﬂera håll fått mottaga
i anledning af mitt tilltag, visa äfven, synes mig, att denna uppgörelse varit efterlängtad. Det är nämligen icke alla, som äro lika blinda som B.L. för de hämmande band,
som sedan år tillbaka hindrat utvecklingen af en (sit venia verbis) friskare, sundare
konst. I yrkandet på frigörelse från dessa band bestod ju delvis A. Engströms brott
liksom mitt. För öfrigt vill jag icke spilla ord på att bevisa existensen af dessa konstsnobbiga dekadenter, af hvilka naturligtvis ingen eger mod att prostituera sig. En
man som B.L., som lär ega förmågan att förstå och beundra, försvara och afrätta allt
mellan himmel och jord, kan naturligtvis ta till orda för konstsnobbarna utan att
själf bli ansedd såsom sådan. Genom att helt enkelt förneka deras tillvaro har han ju
för öfrigt redan afvärjt misstanken. Att bevisa mina öfriga ”lögner” skulle föra mig
för mycket in på enskildheter. Det beror ju för öfrigt så mycket på hur man ser saken.
”Det som är sanning i Berlin och Jena, är bara dåligt skämt i Heidelberg”.
Jag får emellertid tacka för det hedrande ogillande, som från B.L:s sida kommit
mig till del. Hans absoluta hänsynslöshet verkar uppiggande bland all denna ﬁnkänslighet. Men B.L. var kvickare i fjor, så han ”aﬂifvade” polemikern Albert Engström. Jag beundrade nästan lika mycket B.L:s blixtrande kvicka parad och kontrastöt som A. Engströms ärliga utfall.
N. Theodor Nilsson.

Enligt artikeln företräder Lidforss alltså den dekadenta gruppering, den ”klick”,
som påstås existera inom det skånska litteratur- och konstlivet. Eftersom Lidforss
tycks ha tagit mer eller mindre för givet att denna artikel var skriven av OssianNilsson är det inte förvånande att han hädanefter hade svårt att uppskatta denne
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som person. Nu är åter att notera att debatten om den skånska konsten på intet vis
handlade om Ossian-Nilssons förtjänster som arbetarförfattare. Dessa ifrågasattes
inte på minsta sätt av Lidforss. Sant är emellertid att Lidforss i sin artikel hade
kostat på sig att ge skalden ett tjuvnyp, och det är ju bland annat detta som den
ovan citerade artikeln ondgör sig över. Signaturen N. Theodor Nilsson hade hävdat att den skånska skolans poesi inte var ”frisk”, utan snarare ”sjuklig”.75 Lidforss
raljerade med detta i sitt svar, sägande sig att halva världslitteraturen i så fall ”förvandlas till ett litterärt lasarett”. Så följde en parodi på framtidens friska poesi:
”Jag är frisk / som en ﬁsk, / men ur vägen med allt slisk, / jag är frisk i både tunga
och i tarmar. / Jag är frisk / som en ﬁsk, den som tviﬂar han får pisk! / Hör min
friskhet, hur den väsnas, hur den larmar!” (s.46f )

Den verkliga lyriken
Ossian-Nilsson hävdade senare att Lidforss litteraturartiklar under en period
skulle ha innehållit ”försåtliga sidohugg” mot honom. Säkert är att Ossian-Nilsson har känt sig trängd av Vilhelm Ekelunds kritikerframgångar och att han särskilt tycks ha ogillat socialdemokraten Lidforss oreserverat positiva recensioner av
Ekelunds lyrik. Själv kunde inte Ossian-Nilsson se något som helst litterärt värde
i Ekelunds dikter.76 Ekelund å sin sida uppfattade den populäre Ossian-Nilsson
som en irriterande konkurrent.77
Lidforss var mycket väl insatt i den litterära utvecklingen, och han hade under
en tid i början av 1890-talet funderingar på att själv bli diktare. Prosan var hans
egen styrka som skribent, men som läsare och kritiker var det framför allt poesin
som intresserade honom. Konstpoesin var på väg att bli mer personlig, innerlig
och lågmäld vid denna tid. Den blev samtidigt mer svårtillgänglig, och som följd
blev publiken också allt smalare. Lidforss ambition var folkbildarens, och han såg
som sin uppgift att framhäva den nya riktningen och skola in sina läsare i det nya
läsesätt som fordrades. Men stundom har han tvivlat på möjligheten att lyckas. I
recensionerna av Vilhelm Ekelunds diktsamlingar blir det med tiden allt tydligare
att Lidforss inser att de som förstår den nya lyriska poesin är en liten exklusiv skara, även om han uttrycker förhoppningar om att detta förhållande ska kunna ändras i framtiden. Till sist är det kanske enbart till dessa fåtaliga läsare Lidforss vänder sig. Detta kan skenbart bekräfta Ossian-Nilssons tal om en införstådd ”klick”.
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Talet om den friska litteraturen går igen i Ossian-Nilssons artiklar mot Levertin och dennes
epigoner: ”Den kultur vi vilja skapa skall vara hälsans kultur. De visor vi älska skola vara solbrända visor.” (Se Jacobson s. 89) Det ﬁnns ﬂer paralleller: i N. Theodor Nilssons artiklar talas
om en osjälvständig klick som hamnat under tyskt inﬂytande. Levertin och hans osjälvständiga eftersägare sägs i stället ha hamnat under franskt inﬂytande!
Ossian-Nilsson såg Ekelunds dikter som ”i naturen nedskrivna utkast, förstudier till dikter. De
förefalla som utrop, som utandningar av en poetisk själ, som skulle vilja giva sig konstnärlig
form, men icke förmår det.” Ossian-Nilsson i Ny Tid 1906-12-15. Citerat efter Lehtilä-Olsson
s. 87.
Fredrik Böök berättar i Rannsakan om ett tillfälle då han och Ekelund reste till Malmö. ”Vid
framkomsten passerade vi tigande några stenkolsrökiga hamnkvarter, och plötsligt hörde jag
Ove yttra: ’Här bor Nilsson.’ – ’Vilken Nilsson?’ Undrade jag. ’Kors, han som skriver vers, vet
jag’, blev svaret, [– – –]. Associationen gavs enbart av stadens geograﬁska existens, vi var alls
inte i närheten av Ossian-Nilssons bostad.” Fredrik Böök, Rannsakan, Stockholm 1953, s. 169.
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Lidforss sparade ingen möda när det gällde att förmedla Ekelunds storhet. Men
litteraturkritik innehåller ofta jämförelsemoment, och eftersom den retoriska
överdriften och den eklatanta jämförelsen var centrala vapen i Lidforss stilistiska
arsenal ﬁck även Ekelundartiklarna stundom tycke av polemik. Som så ofta var
det snarast de övriga kritikerna och den allmänna dåliga smaken som avsågs, men
Lidforss skrivsätt kunde bli problematiskt i sådana fall. Mot slutet av recensionen
av Vilhelm Ekelunds Elegier bekräftas det med all önskvärd tydlighet att Lidforss
betraktar ”den kontemplativa lyriken”, dvs den lyrik som läses tyst och begrundade, som den absolut främsta litterära genren. Men denna genre har svårt att ﬁnna
publik, inser han, eftersom andra genrer är så mycket populärare. Han utgår från
ett uttalande av Strindberg:
Det är med ett visst vemod man anmäler en diktsamling som dessa Elegier icke blott
därför att man harmas öfver sin egen oförmåga, utan äfven emedan man med skäl
kan befara att också en med poetisk förståelse och poetisk teknik skrifven anmälan ej
skulle vinna rätt gehör. August Strindberg har för ej längesedan proklamerat, att
framtiden tillhör romanen och dramat, och om också denna åsikt innebär en öfverdrift, så torde det dock vara sant, att den värderade samtiden har mera sinne för romanen och dramat än för lyriken, och föredrar den politiserande lyriken framför den
kontemplativa. Men hvad är i nio fall af tio en god roman annat än 300 döda sidor
och trettio som lefva, och hvad är, när den lyckas som bäst, den politiska lyriken annat än en rimmad ledare, som kunde sagts lika bra eller kanske bättre på prosa.
Det synes emellertid icke osannolikt, att det i framtiden kommer att ske ett omslag
till förmån för den verkliga lyriken, […].78

Lidforss vill förmedla sin uppfattning om Ekelunds storhet och den betydelse han
för egen del tillmäter den nyaste poesin, men han förmedlar denna uppfattning på
ett mycket överdrivet sätt. Om man tolkade honom bokstavligt skulle han förkasta 90 procent av innehållet också i goda romaner, och ”den politiska lyriken” skulle inte ha något berättigande alls, men detta kan inte ha varit hans uppfattning.
Utsagorna ska i stället uppfattas som retoriska överdrifter. Avsnittet säger mycket
om hans litterära preferenser. Strindberg sätter romanen och dramat högst och
tror att framtiden ligger inom dessa genrer, medan Lidforss vill slåss för den nya
tidens lyrik. Det gäller en recension av Ekelunds poesi, och rimligt nog förmedlas
Lidforss stämning vid läsning av just denna. Han är alldeles överväldigad och vill
på något sätt förmedla detta. Därav kommer överdrifterna.
Att Lidforss i denna recension kan tyckas förkasta ”den politiserande lyriken”
hindrar inte att han såväl tidigare som senare yttrade sig positivt också om kampdikten. Sålunda skrev han en gång uppskattande om redaktionskollegan Henrik
Menander, som ju var upphovsman både till ”Arbetets söner” och den svenska
versionen av ”Internationalen”.79 I kåseriet ”Efteråt”, riktat till Viktor Larsson i
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Citerat efter lydelsen i Arbetet 1903-12-09 och Lidforss bok Fragment och miniatyrer, Stockholm 1904, s. 239f. I den postumt utgivna volymen Litteraturkritik (1916) har uttrycket ”den
politiserande lyriken” ersatts med uttrycket ”den politiska och kommunala lyriken”. Vem som
har gjort denna ändring är oklart, men kanske är det Emil Steineck, som ju var den anonyme
redaktören för B.L:s samlade skrifter. Alvar Alsterdal och Ove Sandell har i sin antologi Bengt
Lidforss i urval, Stockholm 1965, den ursprungliga ordalydelsen (s. 69). Den förändrade ordalydelsen förekommer hos Beyer 1968, s. 271, och i Rolf Lindborgs antologi från 1990, s. 120.
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Halmstad presenteras Arbetets redaktion. Menanders storhet tycks så självklar
också för Lidforss att den inte behöver diskuteras, endast bekräftas: ”Vid sidan om
Elma [Danielsson] sitter Menander, som du, Viktor, känner lika bra som jag. Behöfver jag erinra dig om hvad han skapat som poet och hvad han tack vare sin intellektuella kraft är för vår rörelse. Inte!”80
Enligt Lidforss mening är Ossian-Nilsson en stor skald i sin rätt, och som kommer att framgå upprepar han detta vid ett ﬂertal tillfällen, men i direkt jämförelse
med Vilhelm Ekelund tar sig denna storhet betydligt blygsammare proportioner.
Lidforss använde ofta starka ord, vare sig han berömde eller klandrade, men det
myckna berömmet av exempelvis Leon Larsson innebär ju knappast att denne
verkligen ställdes i jämnhöjd med storheter som Fröding eller Ekelund. Lidforss
förefaller mig vare sig inkonsekvent eller oärlig när han skriver på detta sätt. Allt
kunde inte sägas i varje enskild recension, utan med risk för feltolkningar ﬁck
mycket vara underförstått.
Emellertid har den citerade passagen lästs som ett förkastande av den politiska
poesin, och den förste som läste så satt på Arbetets redaktion. I recensionen hade
infogats en asterisk efter orden ”en rimmad ledare, som kunde sagts lika bra eller
kanske bättre på prosa”, och nederst på sidan fanns en not som sade ”Det ena goda
förskjuder ej det andra. Förståndig anmärkning af Red.” Den beskäftiga tonen
och antydan av ett skånskt idiom kan indikera att anmärkningen inte var elakt
menad. Kanske tänkte ”Red” inte heller just på Ossian-Nilssons dikt, utan på politisk dikt i allmänhet, för man publicerade ju sådana dikter ﬂera gånger i veckan i
Arbetet.
Här uppstod nu en oerhört laddad situation. Ossian-Nilsson läste passagen
som ett angrepp på sin poesi – enligt honom skall Lidforss här ha ”förklarat all
social diktning underhaltig”.81 Lidforss å sin sida uppfattade noten som ett angrepp på artikeln och den egna litterära smaken. Han skrev därför till Hjalmar
Branting och bad att i fortsättningen få skriva i Social-Demokraten i stället. De
akademiskt bildade medarbetarna, Ossian-Nilsson och andra, hade nämligen ”utrotat” honom ur bladet.82
Varför reagerade Lidforss så häftigt? Tydligen har han tagit för givet att OssianNilsson på något sätt stod bakom ”Red”, och i vilket fall som helst var anmärkningen allvarlig nog, eftersom Lidforss inte var van vid att bli tillrättavisad i sin
egen tidning. Men han bör också ha irriterats över något annat och väsentligare.
Genom att peka ut och därmed betona något som endast var tänkt att föra resonemanget vidare har ”Red” nämligen grovt förvanskat texten. Läsarens fokus ändras
genom att en detalj förvandlas till huvudsak, och textens budskap förändras därmed. Artikeln säger inte längre det som Lidforss avsåg med den.
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Som framgick i avdelning två ska det ha varit Axel Danielsson och Bengt Lidforss som uppmanade Menander att översätta ”Internationalen” (uppgiften kommer från Svärd 1992, s. 106).
Bengt Lidforss, ”Efteråt”, Arbetet okänt datum. Jag har gått igenom Arbetet (och Framtiden när
den börjar komma) för hela perioden 1899–1913 men har inte återfunnit denna ej omtryckta
artikel. Den bör dock vara från perioden hösten 1904–våren 1906. Den ingår (tyvärr odaterad)
i de klippböcker som Otto Gertz, en yngre forskarkollega till Lidforss, sammanställt och vilka
förvaras på LUB:s handskriftsavdelning. Det är rimligtvis där som Nils Beyer också har hittat
den, eftersom inte heller han tycks kunna placera den nöjaktigt i tiden (Beyer 1968, s. 304).
Ny Tid 1907-05-28.
Beyer 1968, s. 273f.

336

Ossian-Nilsson hängde upp mycket av sin kritik på detta enda textställe, och i
dennes efterföljd blir detta Beyers enda egentliga belägg för tesen att Lidforss ”utdömde den politiska lyriken”. Men Beyer övertolkar texten och trasslar också till
det för sig, när han ska redovisa sina iakttagelser. Han redogör inte ordentligt för
Lidforss resonemang, som ju utgår från och diskuterar ett uttalande av August
Strindberg. Dessutom blir det fel, när Beyer inom citattecken återger Lidforss ord
som om det stod ”att den värderade samtiden föredrar den politiserande lyriken
framför den kontemplativa”.83 I själva verket skrev ju Lidforss ”att den värderade
samtiden har mera sinne för romanen och dramat än för lyriken, och föredrar den
politiserande lyriken framför den kontemplativa”. De av mig kursiverade orden
har fallit bort i Beyers text utan att detta markerats.
Att Beyers tes blivit så allmänt accepterad måste bero på ordets makt över tanken, eftersom han i hastigheten faktiskt glömmer att citera just de ord han tänker
på, nämligen ”vad är, när den lyckas som bäst, den politiska lyriken annat än en
rimmad ledare, som kunde sagts lika bra eller bättre på prosa”. I de ord som Beyer
citerar ﬁnns alls inget fördömande, utan endast ett enkelt konstaterande, nämligen ”att den värderade samtiden föredrar den politiserande lyriken framför den
kontemplativa”. Egendomligt är också att det aktuella textstället kommenteras
först två sidor senare. Men där talar Beyer till synes självklart om ”det ställe där
[Lidforss] utdömde den politiska lyriken”, vilket måste syfta på det ställe där den
redaktionella noten var placerad, alltså det ställe som Beyer glömt att citera.84
Lehtilä-Olsson å sin sida citerar inget annat än just orden ”vad är, när den lyckas som bäst, den politiska lyriken annat än en rimmad ledare, som kunde sagts lika
bra eller bättre på prosa”.85 Inte heller här får man reda på bakgrunden.
Ossian-Nilsson tolkar det aktuella stället så att Lidforss utdömer hans arbetardikter, men det som i ett efterhandsperspektiv kränker honom mest är inte att
Lidforss satt Ekelund högst utan att han i varma ordalag berömt ”arbetarskalder”
som Karl-Erik Forsslund och Leon Larsson. Varken Beyer eller Lehtilä-Olsson har
observerat att Ossian-Nilsson under polemiken 1907 beklagar sig över att Lidforss
”i blomstrande ordalag prisat andra arbetarrörelsens värsskribenter med agitatorisk prägel”.86 Konﬂikten handlar alltså snarast om att Lidforss tycktes ifrågasätta
Ossian-Nilssons position som arbetarrörelsens främste skald. Förslaget att Leon
Larsson skulle erhålla ett arbetarrörelsens eget instiftade diktargage kunde onekligen tolkas så att Lidforss ville sätta Larsson över Ossian-Nilsson.87
Lidforss övervägde alltså att lämna Arbetet för Social-Demokraten. Vad som
hade hänt på redaktionen går inte att reda ut, men Lidforss återkom i Arbetets
spalter först efter en dryg månad. Drev Lidforss hädanefter en kampanj mot Ossian-Nilsson, som denne påstått? Möjligen, men knappast i den vanliga raka och
öppna stilen i så fall. Skalden hörde till förgrundsgestalterna i det av Lidforss ivrigt
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Beyer 1968, s. 271. För enkelhetens skull bortser jag här ifrån att Beyer dessutom skriver ”den
politiska och kommunala lyriken” i stället för originalets ”den politiserande lyriken”.
Beyer 1968, s. 273.
Lehtilä-Olsson, s. 90.
Ny Tid 1907-05-28. På sidan 96 i avhandlingen citerar Lehtilä-Olsson två gånger ur just det
stycke där dessa ord förekommer, men hon tycks inte ha reagerat på dem.
Detta behöver inte ha varit Lidforss avsikt. Snarare är det väl så att Lidforss helt enkelt inbillat
sig att Ossian-Nilsson klarade sig ganska gott på sin publicistiska verksamhet och därför inte
behövde något understöd.
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framhejade Socialdemokratiska ungdomsförbundet och valdes snart till ordförande för ungdomsförbundets centralstyrelse. Detta lade grunden för den relativa vapenvila som för en tid rådde mellan de två. De var bägge arbetarledare, med allt
vad det kunde innebära av glädjeämnen och vedermödor. Något egentligt samarbete har det inte varit fråga om. Snarare var de något av konkurrenter om ungdomarnas sympatier och uppmärksamhet. En del av de unga medlemmarna i den
radikala studentföreningen D.Y.G. var medlemmar av ungdomsförbundets Malmökrets, eftersom det inte fanns någon socialdemokratisk ungdomsklubb i Lund
före oktober 1906.88 Främst Hildur Sandberg och Adolf Björk är intressanta i sammanhanget, och särskilt i den senare hade Lidforss en förlängd arm in i Malmökretsen. Lidforss hade våren 1903 livligt uppmuntrat ungdomarnas brytning med
de anarkiserande ungsocialisterna och stött bildandet av det nya socialdemokratiska ungdomsförbundet. Han var nära förtrogen med Fabian Månsson, som var
den som ursprungligen hade värvat Ossian-Nilsson till ungdomsrörelsen. Över
huvud taget uppfattades Lidforss som en inspirerande ledargestalt av många av
ungdomarna, exempelvis av Per Albin Hansson, den blivande redaktören på
Fram. Lidforss goda kontakter inom ungdomsförbundet var säkerligen ett irritationsmoment för Ossian-Nilsson.

Någon betydelse framåt äger den inte
Både Ossian-Nilsson och Bengt Lidforss medarbetade stundom i ungdomsförbundets månadstidning Fram. I majnumret 1904 publicerade skalden dikten
”Rösträttsmarsch”, vilken skulle sjungas på en melodi som hämtats från en dansk
fosterländsk sång (”Den tapre Landssoldat”)89 Den hade tryckts upp i ﬂera tusen
exemplar för att sjungas under Första maj-demonstrationen i Malmö samma år.90
Budskapet är att ”massan” kräver sin rösträtt ”igen”, men ”om vi inte få vår rätt, så
ta vi den ändå”. Socialdemokratins politiska strategi vid denna tid var ju att först
erövra rösträtten och sedan revolutionera samhället med hjälp av riksdagsbeslut.
Ossian-Nilsson vänder dock på detta. Uppfattar man texten bokstavligt är det en
revolutionär situation som frammålas, med trumman som ska gå och ”folkets vreda lejonskri” som ska eka. Egenartad är dock tanken att den måhända blodiga revolutionens mål skulle vara att erövra – rösträtten. Men det är detta som sägs: ”Ej
under herrars hälar / vi böja oss för bröd: / till kampen upp, I trälar! / Till seger eller
död! / Vi kräfva den igen: / vår rösträtt, lefve den – / hurra – hurra – hurra!” Anarkisternas tidskrift Brand (oktober 1904) hånade Ossian-Nilsson och berättade att
de skånska lantarbetarna vid sina demonstrationer senare under året i stället sjöng:
”vår frihet, lefve den –/ hurra – hurra – hurra!”. Med den lilla förändringen blev det
en bättre kampsång, tyckte de, för rösträtten var nog inte så mycket att ha.91
Är då ”Rösträttsmarsch” att betrakta som en revolutionär sång, eller inte? Ur
genresynpunkt kan frågan verka diskutabel, eftersom kampsånger ju är ganska
konventionella i sitt språkbruk. Men i fallet Ossian-Nilsson vågar man nog hävda
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Hans Truedsson, Arbetarrörelsen i Lund under epoken 1850 till 1950, Lund 1950, s. 410.
Ossian-Nilsson: ”Rösträttsmarsch”, Fram maj 1904, s. 5.
Arbetets söner. Malmö arbetarekommun 50 år, red. Holmqvist, Sjölander och Netzén, Malmö
1951, s. 28. Jfr Lehtilä-Olsson, s. 198, not 21.
Lehtilä-Olsson, s. 190, not 11.
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att texten speglar skaldens egen inställning. Ossian-Nilssons härskarideal var närmast en folkvald diktator.92 Han hade med andra ord en mycket egenartad revolutionär inställning, och lantarbetarnas textändring var knappast nödvändig i hans
ögon. Nyckelordet är ”rösträtt”. För honom var folkets frihet samma sak som dess
rätt att rösta fram landets ledare. Så långt hyste han snarast en borgerligt radikal
uppfattning. En sådan frihet hade en gång funnits i Sverige, enligt den visserligen
mer mytiska än historiska uppfattningen om den urgamla svenska friheten. På
Engelbrekts tid var det folket som utan andras förmedling direkt valde sin ledare
bland landets dugligaste män. Det är denna föreställning om en urgammal, men
numera förvägrad rättighet, som ligger bakom refrängen i ”Rösträttsmarsch”:
”Vi kräfva den igen: / vår rösträtt, lefve den”. Engelbrekt var en symbolﬁgur också
för liberalerna, men till skillnad från dessa menade Ossian-Nilsson att den nya
tidens Engelbrekt skulle styra landet på egen hand och inte vara beroende av
parlamentet.93
Under rubriken ”Ungdomstankar” i samma nummer av Fram kåserar Lidforss
kring ungdomen förr och nu.94 Den största skillnaden mellan 1880-talets radikala
ungdom och dagens är kläderna, påstår han inledningsvis. Prästerna har tappat
greppet om radikalerna, men i stället är det skräddarna som blivit deras nya själasörjare. Alla visste att Ossian-Nilsson var en klädsnobb av stort format, så adressen
var kanske redan tydlig nog. Den radikala arbetarungdomens största prövning
tycks annars vara att den inte som åttiotalets ungdom kan känna sig som pionjärer
i kampen, menar Lidforss. Denna känsla får stundom
den verkan, att man vill slå ett tapperhetsrekord. Då det för ögonblicket ej ﬁnnes
användning för det fysiska modet, söker man gå en medelväg, och vill genom hotelser, fraser och stora ord väcka skenet af en revolutionsmöjlighet, som för närvarande
absolut icke existerar. Denna känsla af tryck inför de äldre generationernas redan tillryggalagda väg tar stundom formellt korrekta uttryck i bunden form, men någon
betydelse framåt eger den icke.

Talet om ”hotelser, fraser och stora ord”, som tar sig ”formellt korrekta uttryck i
bunden form”, var riktat mot Ossian-Nilssons ”Rösträttsmarsch” i samma nummer, och som Lehtilä-Olsson påpekar stod detta klart för många, särskilt som de
initierade visste berätta att redaktionen strukit avsnittets ursprungliga slutkläm,
nämligen de försmädliga orden: ”även om den haltar fram på danska chauvinistmelodier”.95 Tydligt är att Lidforss reagerat på denna kombination av revolutionsromantisk text och fosterländsk melodi.96 Visserligen var det vanligt att man låna92
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Lehtilä-Olsson, s. 100–112.
Jfr Lehtilä-Olsson, s. 59f, 102ﬀ och 162f. Jag återkommer till dessa frågor i fortsättningen.
Lidforss: ”Ungdomstankar”, Fram 1904, s. 2.
Lehtilä-Olsson, s. 91. Gustav Möller berättar om dessa förvecklingar i ”Om och ur Fram”,
Fästskrift. Socialdemokratiska ungdomsförbundet: 24.3 1903–24.3 1913 (= Stormklockan 11 A 1913),
s. 18.
Kjell Strömberg har gjort en liknande iakttagelse om en av dikterna i samlingen Orkester
(1907), den samling som innebar Ossian-Nilssons genombrott hos den nationella högern. Om
dikten ”Folket i vapen” sägs att den ”kunde utan svårighet sjungas till samma melodi som ’Hör
oss Svea’ eller ’En konung i Sverige, han ﬂyr icke gärna’”. Kjell Strömberg, Modern svensk litteratur, Stockholm 1932, s. 183.
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de melodier på detta sätt, men det anmärkningsvärda i Ossian-Nilssons fall är att
denne i motsats till de ﬂesta socialdemokrater faktiskt var avgjort krigssinnad och
nationalistisk. Som Lehtilä-Olsson utrett, avvek han från den inom socialdemokratin vanliga ståndpunkten också i dessa frågor. Jag menar därför att Lidforss
anmärkning inte ska betraktas som ett tillfälligt hugskott, utan att den snarare är
en ﬁngervisning från en arbetarledare som börjat ifrågasätta Ossian-Nilssons ideologiska framtoning. Lehtilä-Olsson har kanske anat ett sådant sammanhang,
trots allt, eftersom hon inledningsvis noterar att fejden nu också ﬁck ”en politisk
ton”.97 Tyvärr utvecklar hon inte denna tanke.
Lidforss var inte först ute denna gång. Den nationalistiska frågan hade redan
diskuterats i Fram, och troligtvis är det där Lidforss inspirerats till en mer kritisk
läsning. Tidigare samma år hade tidskriften nämligen publicerat ett inlägg av
Fredrik Ström, som menade att Ossian-Nilsson var egendomligt nationalistisk för
att vara socialdemokrat – och visst var det väl så att ungdomsförbundet skulle verka för fred och internationalism?98 I detta ﬁck Ström medhåll av Frams redaktör,
Per Albin Hansson.99
Nu är ju artikeln ”Ungdomstankar” inte en recension, och det är inte heller det
eventuella litterära värdet som diskuteras, utan det allvarliga budskapet i det annars tämligen skämtsamma kåseriet är att ungdomen tenderar att bli frasradikal,
men att den revolutionära frasen inte leder kampen framåt. Man bör samtidigt
notera att Lidforss inte avfärdar revolutionen i och för sig, då det talas om ”en revolutionsmöjlighet, som för närvarande absolut icke existerar”.
Ossian-Nilssons insats som ledare för ungdomsförbundet bestod till inte ringa
del i att skriva kampdikter och att deklamera egna eller andras litterära texter på
möten. Det var också han som tog initiativ till Sagostunderna, den barnverksamhet som med tiden utvecklades till Unga örnar. Han var utan tvekan en entusiasmerande lärare och ledare, men det som Lidforss och andra nu började ifrågasätta
var i vad mån han verkligen kunde anses vara en lämplig socialdemokratisk ledare
med hänsyn tagen till det politiska budskap och den taktik som kan utläsas ur
hans texter. Stämmer Ossian-Nilssons frasrevolutionära budskap med partiets
parlamentariska handlingslinje? verkar Lidforss fråga sig. Underförstått: Är Ossian-Nilsson en god ledare för ett ungdomsförbund som helt nyligen brutit med de
frasrevolutionära anarkisterna? Och hur är det med det nästan chauvinistiska draget? Haltar inte ungdomsledarens politiska budskap betänkligt? Lidforss tankar
kan verka både långsökta och humorlösa, men man får komma ihåg att den till det
yttre bohemiske Lidforss var strängt akademiskt skolad. Han ansåg att korrekta
ord och formuleringar var långt viktigare än korrekta kläder. Av samma anledning
var han en av dem som varmast talade för att de mest frasglada anarkisterna, exempelvis Hinke Bergegren, inte borde få tillhöra det socialdemokratiska partiet, då
de åtminstone teoretiskt tycktes bejaka terror och mord på enskilda som medel i
den dagliga politiska kampen. De uteslöts ju också vid partikongressen 1908 och
bildade ett eget parti.100
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Agitationens ABC
Hatet mellan Lidforss och Ossian-Nilsson ”blev tidigt så starkt”, skriver Zeth
Höglund i sina memoarer, ”att det påstås, att vid en diskussion på kaféet i Folkets
Hus i Malmö Lidforss tagit upp sin pennkniv och stuckit sig själv i vaden för att
hejda sitt raseri mot Ossian”.101 Exakt när detta ska ha inträﬀat, om det nu gjort
det, får man inte veta, men som framgått var Lidforss oﬀentliga kritik mot OssianNilsson inledningsvis tämligen mild och i hög grad förtäckt, men mot slutet av
sommaren 1904 kom ett öppet och betydligt allvarligare angrepp, publicerat under den nedlåtande rubriken ”Agitationens abc” (1904-08-13). Föremålet för Lidforss missnöje var denna gång Ossian-Nilssons agitationsbroschyr ”Är du nöjd
med din ställning?”. Broschyren var utgiven som nummer ett i en serie som ungdomsförbundet startat, och den var tänkt att användas i agitationen bland de oorganiserade arbetarungdomarna, vilka uppmanades att ansluta sig. Om vi får tro
Lidforss var hans kritiska artikel inte tänkt som ett personligt angrepp på OssianNilsson. Den skulle inte ens vara menad som ett angrepp på just hans broschyr,
utan texten angreps just därför att den ansågs vara så typisk. Ossian-Nilsson
hade tagit efter ett agitationsmönster som Lidforss länge hade velat kritisera.102
Lidforss råkade i en snarlik konﬂikt i oktober samma år. Den gången gällde det en
ungsocialist som uttryckt sig alltför onyanserat, enligt Lidforss mening, men till
skillnad mot konﬂikten med Ossian-Nilsson kom denna senare konﬂikt att lösas i
godo.103
Lidforss inleder med att betona det förtjänstfulla i ungdomsförbundets hittillsvarande arbete. Ungdomsförbundet och författaren har säkerligen haft de bästa
avsikter. Men redan här kommer ett stick mot författaren, vars självuppskattning
Lidforss har svårt att svälja:
Det är redan mycket aktningsvärdt, när en person, som likt Ossian-Nilsson både i
den egna och den allmänna opinionen är en skriftställare af rang, det oaktadt ej drar
sig för att som simpel soldat i ledet kämpa för en så hatad och föraktad sak som arbetarklassens ekonomiska frigörelse.

Åtskilligt i broschyren är bra och värt att strykas under, anser Lidforss, särskilt författarens maning till arbetarungdomen att inte emigrera utan i stället stanna hemma och hjälpa till i kampen. Det han vänder sig mot är främst det onyanserade
resonemanget, som inte gör de socialistiska idéerna rättvisa utan kan bli ett vapen
i händerna på partiets ﬁender. Man ser här för första gången skillnaden i de båda
arbetarledarnas syn på arbetarna. Lidforss underskattade aldrig arbetarpublikens
intellektuella förmåga. Avsnittet kan vara värt att citera i sin helhet, då det samti101
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digt innehåller något av en programförklaring för Lidforss egen verksamhet som
socialistisk skribent:
Det är naturligtvis ingen lätt sak att träﬀa rätta tonen, när man i främsta rummet
vänder sig till oorganiserade arbetare, hvilkas andliga horisont ännu är så trång, att
de stå fullkomligt främmande för den modärna arbetarrörelsen. Här duga inga lärda
och luftiga utredningar, de må nu vara hämtade från historien eller nationalekonomin, men väl kan det hända att den stenbundna marken, som skall rödjas, stundom
kräfver en dos af brutalitetens dynamit. Men å andra sidan duger det ej häller att förenkla de sociala frågorna därhän, att framställningen blir oriktig i sak eller utslunga
beskyllningar så grofva, att deras ohållbarhet ligger i öppen dag. Det är detta som
sker i den ofvannämda skriften, där Ossian-Nilsson under sin sträfvan att bli förstådd af de breda lagren skrufvat ner intelligensens veke så djupt, att dess låga ej längre lyser, utan endast osar och sotar. Broschyren är långa sträckor hållen i en ton, som
talade förf. ej till ordentliga arbetare, utan till förkomna strejkbrytare; i stället för att
söka väcka entusiasm, rättskänsla och framtidstro, vädjar han allt för ofta till så tarﬂiga känslor som afvundsjuka och krass egoism. Det är sant, att klasshatet under nu
bestående samhällsförhållanden är en fullt naturlig och fullt begriplig, ja, berättigad
företeelse; orättvisorna i bestående samhället äro af en så grotesk natur, att man
tvärtom häpnar öfver att detta klasshat icke är större än det faktiskt är. Men om det
redan är falskt att göra enskilda personer ansvariga för systemet som sådant, så är det
minst sagdt oridderligt att som Ossian-Nilsson gör i denna broschyr, framställa kapitalistklassens män som en hord af enbart lättingar och odågor. Det är svartmåleri,
och ett ganska opoetiskt sådant, […]. (s.56ﬀ)

Lidforss ger smakprov ur broschyren, bland annat följande om kapitalisten:
Dagtjufven och latmasken ståtar i det ﬁnaste linne, i alltid nya och välpressade kläder, i guldkedja och guldur, i en frisyr, som kostat barberareslafven en god halftimmas arbete, i en pels, som kunde värma en hel polarexpedition, men icke förmår tina
upp hr direktörens iskalla hjärta, i galoscher, cylinder och käpp med krycka af gediget silver. (s.58)

En avgjord poäng med att citera ovanstående harang är ju att skalden själv använde monokel, svart cylinder och käpp.
I en uppsats om Fabian Månssons agitation jämför Christer Åberg dennes uttryckssätt med Ossian-Nilssons. ”Tanken och tillmälena” är likartade, ﬁnner han
och tillägger, att ”den argumentationstyp som Lidforss fördömde inte alls bara var
Ossiannilssons privata” utan tvärtom accepterad i ungdomsförbundets ledning.104
Men det var ju också därför Lidforss fann anledning att kritisera den.
Det är onekligen intressant att Ossian-Nilssons retorik ytligt sett kunde sammanfalla med de socialistiska ungdomarnas, och vid genomläsning av broschyren
ﬁnner man att den är retoriskt genomarbetad och faktiskt ganska välformulerad.
Det principiella problemet med Ossian-Nilssons agitation var då inte främst de
överdrivna formuleringar som Lidforss ondgör sig över, utan att Ossian-Nilsson i
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grunden inte delade socialdemokratins syn på klasskampen. Fabian Månsson ville
ha ett helt annat samhälle, medan Ossian-Nilsson i princip accepterade det kapitalistiska samhället, även om han krävde genomgripande reformer. För OssianNilsson är samhällskampen inte en kamp mellan klasser utan en kamp mellan individer. Som Lehtilä-Olsson visat i annat sammanhang önskade Ossian-Nilsson
klassamarbete. Sociala skillnader skulle alltid ﬁnnas, menade han, men de som för
tillfället dominerade inom överklassen var en klick oansvariga egoister som snarast borde avlägsnas från samhällstoppen. Samhället behövde i stället en annan
ledning, närmare bestämt en frisk och ungdomlig sådan.105 Nu måste noteras att
kravet på klassamarbete inte hindrade Ossian-Nilsson från att se revolutionen
som en fullt realistisk möjlighet. Men syftet med Ossian-Nilssons revolution är
inte att avskaﬀa kapitalismen utan att föra en lämpligare ledning till makten. En
kraftfull ledning skulle kunna ändra författningen och därefter reformera samhället och avskaﬀa klassmotsatser och orättvisor.106 Redan i januari 1904, alltså före
Lidforss angrepp på ”Rösträttsmarsch” och ”Är du nöjd med din ställning”, hade
Ossian-Nilsson råkat i polemik med Lidforss gode vän Viktor Larsson i HallandsPosten och då just kring läran om klasskampen. Av partiet kräver Ossian-Nilsson,
refererar Lehtilä-Olsson, ”att det antingen överger ’parlamentarismens långsamma stråt’ och förbereder revolution eller arbetar för förståelse mellan de stridande,
och då äger klasshatet icke något berättigande vare sig som instinkt eller ’taktisk
dogm’”.107 Det senare alternativet skulle ju innebära att man inte gjorde något alls
åt orättvisorna i samhället – att arbetarrörelsen lägger ned hela verksamheten –
och detta innebär i praktiken att Ossian-Nilssons uttalade strategi för samhällsförändring faktiskt är att man ”förbereder revolutionen”.
På detta sätt blir skillnaden mellan Lidforss och Ossian-Nilssons politiska strategier mycket tydlig. Lidforss bejakar klasskampen men vill inte ställa den enskilde till svars för samhällets orättvisor. Enligt Lidforss måste borgarklassens styre
ersättas med ett arbetarstyre. Ossian-Nilsson tänker tvärt om. Han förnekar klasskampen och pekar ut enskilda personer eller grupper inom borgarklassen som
bovar i samhällsdramat. Ossian-Nilssons revolutionära strategi blir då att medelst
förtal bygga upp ett hat mot dessa enskilda personer eller grupper, för att sedan
avsätta dem. Men det borgerliga samhället ska bestå.
Säkerligen hoppades Lidforss på en debatt kring frågan om agitationen. Han
ville att man inte skulle underblåsa ren avundsjuka utan att man i stället skulle
betona socialismens ideella strävanden. Han skriver i artikeln fortsättning att agitationen borde vädja till
själens bästa krafter, till känslan för rätt och orätt, till sanningskärleken, kunskapsbegäret, solidaritetskänslan. De nya kolonnernas män bör rycka till storms icke blott
för att hvar och en i sin stad skaﬀa sig en bättre ställning utan också för att hvar och
en sätta in sin kraft på det gemensamma målet: att skapa ett samhälle, där ingen födes
till rikedom och ingen till nöd, utan där det redan från början råder jämnt spel mellan individerna. (s. 62)
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Det är en taktiskt och ideologiskt medveten socialdemokrat som skrivit dessa rader, och här träﬀade Lidforss förmodligen ungdomsförbundets ordförande rakt i
hjärtat. Lidforss trodde förmodligen att Ossian-Nilsson förenklat sin argumentation för att nå de obildade arbetarna på deras egen nivå. Vad han ännu inte till fullo förstått var att författaren till broschyren inte kunde argumentera för socialismen på annat sätt, helt enkelt därför att han, som Lehtilä-Olsson förtjänstfullt visar genom hela sin avhandling, hade ytterst vaga idéer om socialismen. Att så var
fallet gjorde emellertid att kritiken blev så mycket skarpare. Ossian-Nilsson blev
rimligt nog fullkomligt ursinnig när han läste artikelns slutrader:
Det är en gammal sats, att man ej skall ha sina bästa byxor på, när man är ute och
slåss för frihet och sanning. Ingen kan häller begära, att män, som påtagit sig det hårda värfvet att rödja upp Sverges ödebygder för socialismen, skola uppträda i glacéhandskar och tala salongsspråk. Men å andra sidan gäller det äfven här att endast det
bästa är godt nog för folket, och agitationens svåraste punkt är just att framkalla de
ideella momenten i socialismen utan att därför lämna verklighetens fasta mark. Ossian-Nilsson är utan tvifvel en god demokrat, när situationen så kräfver, men han synes ännu ha för mycket öfverklassblod i kroppen för att fullt förstå, att äfven folkets
breda lager kunna ha öra för idéernas vingslag och öga för idealens värld. Som god
soldat borde han dock veta, att den tillfälliga framgång, som kan vinnas genom
att förtala motståndaren, icke är värd att bära det stolta och vackra namnet seger.
(s. 62f )

Artikelns resonemang är intressant inte minst därför att Ossian-Nilsson i romanen Barbarskogen skulle vända detta angrepp mot Lidforss och arbetarrörelsen.
Huvudtesen i romanen är just arbetarrörelsens förmenta kulturﬁentlighet, att den
förtalar motståndaren och att den dessutom vädjar till låga känslor som klasshat
och avundsjuka. Det av arbetarrörelsen frammanade personcentrerade klasshatet
leder i romanen till upplopp och dödsfall, vilket just är de konsekvenser som Lidforss varnar för i sina artiklar mot de anarkiserande ungsocialisterna. De invändningar som Lidforss riktar mot arbetarledaren Ossian-Nilsson 1904 och senare
också mot ungsocialisterna slungas alltså oblygt tillbaka mot arbetarledaren lektor
Lunde i romanen 1908. Att Lidforss blev upprörd är då lätt att förstå.

Brytningen
Ossian-Nilsson reagerade surt på kritiken, vilket knappast kan ha förvånat någon,
allra minst Lidforss. Eftersom han tyckte om att föra diskussioner i Arbetets spalter, bör han ha varit inställd på att Ossian-Nilsson skulle gå i svaromål och då rimligtvis under eget namn denna gång. Men denne ville inte debattera socialismen
och agitationen med Lidforss. I stället krävde han att Malmös socialdemokratiska
ungdomsklubb skriftligt skulle ta avstånd från Lidforss artikel.108 Många var upprörda över Lidforss artikel, bland dem den unge Per Albin Hansson, men skalden
ﬁck ändå inte majoriteten med sig i sitt krav, utan mötet uppmanade honom att
själv gå i svaromål. Den som föreslog denna kompromisslösning var Adolf Björk,
en av Lidforss unga adepter från Lund. Förmodligen såg ungdomarna nu med viss
108
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förväntan fram mot en duell mellan de båda akademikerna – skulle deras förbundsordförande klara av en batalj med Lidforss?
Men Ossian-Nilsson valde åter att inte gå i direkt polemik med Lidforss. Han
hämnades i stället genom att bland annat publicera den elaka och hotfulla dikten
”Ve de besegrade!” i Ungdomsförbundets tidskrift Fram.109 Han tog semester från
styrelsearbetet i Ungdomsförbundet och senare under året avgick han från sin
post som ordförande, efter att ytterligare en gång ha försökt förmå förbundet att
protestera. Hans första gästspel som arbetarledare var därmed slut.

En etta och en massa nollor
Hösten 1904 var en kritisk tid för Ossian-Nilsson, för ur hans synvinkel var det
tydligt att Ungdomsförbundet hade svikit honom för Lidforss. Lehtilä-Olsson
menar att Ossian-Nilssons avvikande ideologi var utvecklad från början. Ändå
blev vissa inslag tydligare, när han nu utsattes för tryck. Exempelvis framgick det
att skalden inte tyckte sig se några enskilda individer inom arbetarrörelsen. Socialisterna var bara en del av ”massan” och som sådana var de tämligen betydelselösa
nollor. Detta framgår av dikten ”Siﬀror”, vilken Lehtilä-Olsson förmodar är skriven ”i aﬀekt” i samband med att skalden utträdde ur ungdomsförbundet.110 Den
första ”nollan” torde syfta på Bengt Lidforss: ”En nolla sade mig häromda’n: / Du
utger så mycken smörja från trycket! / Ja, sade jag, nollorna ha en tid / intresserat
mig alltför mycket.” Själv anser sig diktjaget vara en etta, som höjer nollornas värde, nämligen när han går först: ”De voro en oemotståndlig armé, / den dagen de
följde, när jag steg före. / Men där de ensamma ramla ikring, / betalar dem ingen
ens med ett öre.”.111 När Lidforss i artikeln ”Agitationens abc” fann att broschyren
var ”hållen i en ton som talade förf. ej till ordentliga arbetare, utan till förkomna
strejkbrytare” anade han knappast att detta snarast speglade en demagogiskt sinnad ledares i grunden föraktfulla attityd gentemot sina blivande trupper.
Vid en sammankomst med Skånska klubben i december 1904 läste OssianNilsson högt ur sitt drama Jörgen Kock, och därvid fann han också anledning
att sammanfatta ”sin diktningsbärande åskådning”. Arbetet refererade OssianNilssons framställning.112 Författaren avfärdade tanken att han skulle stå
Nietzsche nära. Var han andligt i släkt med någon så var det i stället främst med
Machiavelli. Nietzsches hjälte är nämligen en egoist som kämpar mot folket,
medan Machiavellis är en egoist som kämpar för folket. Mot slutet av sitt anföran109
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de säger han följande om hjältarna i sina texter: ”Mina hjältar äro min själs masker, och deras historietrohet har alltid betydt mig mindre än deras trohet mot min
egen historia.”
Det framgår av referatet i Arbetet att Ossian-Nilsson vill karakterisera sig själv
som ”socialistisk monarkist”. ”I dessa ord ligger i alla händelser något af min egen
uppfattning af mig själf ”. Monarkist används då främst i betydelsen ”ensam, enväldig”. Många uppfattade saken så att Ossian-Nilsson blivit rojalist och att han
ville utöka kungamakten. I själva verket speglar hans uttalanden den härskarideologi som han utläst ur Carlyles Om hjältar.113
Några dagar efter referatet av Ossian-Nilssons ”diktningsbärande åskådning”
publicerade Arbetet en insändare av signaturen ”B S-n”. Här introduceras en tanke
som senare skulle komma att varieras och utvecklas hos Bengt Lidforss, det sägs
nämligen att ”det ligger en dubbelhet som en röd tråd så godt som hela vägen på
hr O.-N:s diktarbana”.114 Insändaren visar att man inom Arbetets läsekrets har
börjat ifrågasätta den ideologi som uttrycks i Ossian-Nilssons diktning. Detta bör
sättas i samband med Lidforss kritik och omständigheterna kring Ossian-Nilssons avhopp från ordförandeposten i Ungdomsförbundet.
Redan dagen efter insändaren publicerade Arbetets söndagsbilaga Framtiden ett
kåseri av Ossian-Nilsson där textens jag framhåller Gustav Vasa och de tre karolinska kungarna som idealiska styrelsemän.115 På karolinernas tid var kungen fortfarande ”den förste” i landet; han var enväldig men byggde sin makt på folket. Textens jag ser dessa kungar som revolutionära samhällsförnyare som hade att kämpa
mot oförstående undersåtar. Detta är ett ideal ”som socialisterna inte fått med i sin
sköna utopia”, sägs det. Men vad vill ni, frågar en medaljprydd herre i kåseriet,
”hvad är er politiska tro? Ty inte är ni republikan?” Svaret blir: ”Jag vill en konung
som är en förste.”
Som Lehtilä-Olsson konstaterat var arbetarrörelsen föga attraherad av de egenartade inslagen i Ossian-Nilssons härskaridé.116 Han hade själv publicerat ”Ad
astra” i Uppsalatidskriften Med pensel och penna, men nu togs den alltså in i Framtiden. Att detta kåseri med sin märkliga härskarideologi återgavs i en arbetartidning kan knappast ses som något annat än ett försök från redaktionens sida att
kompromettera författaren. Dagen före hade alltså en insändare ifrågasatt skaldens tal om ”socialistisk monarkism”, och Framtidens redaktion presenterar nu
”detta kåseri, där skalden Ossian-Nilsson illustrerar den beteckning, som han
gifvit om sig själf: socialistisk monarkist”. Publiceringen innebär knappast något
annat än ett underförstått ifrågasättande av författarens trovärdighet som
socialist.117
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Se första kapitlet i denna avdelning.
Arbetet 1904-12-10. Insändaren ﬁnner vidare att Ossian-Nilsson blivit fosterländsk på senare
tid. Och ”socialistisk monarkist” har han inte heller varit tidigare. Däremot har det alltid funnits drag av anarkism i Ossian-Nilssons åskådning.
Ossian-Nilsson, ”Ad astra”, Framtiden 1904-12-11.
Lehtilä-Olsson, s. 60.
Man kan påminna sig ett liknande fall då Lidforss lät publicera ett helt häfte med valda citat
ut biskop Billings predikningar. (Ur en prokanslärs tankevärld 1913) Biskopens egna ord var så
talande att kommentarer var överﬂödiga, ansåg Lidforss. Biskopen avslöjade sig själv.
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En ny Jörgen Kock
Knappt ett halvår efter artikeln ”Agitationens abc” och bara några veckor efter
uppmärksamheten kring Ossian-Nilssons idéer kring ”socialistisk monarkism”
recenserade Lidforss samlingen Svart och hvitt.118 Han skriver att en rekommendation ”i grund och botten kunde vara öfverﬂödig. Och i själfva verket har en kritiker, som likt undertecknad utförligt recenserat hans tre föregående diktböcker,
föga att tillägga utöfver vad som redan förut blifvit sagdt, ty några nya sidor af författaren uppenbarar denna sista diktsamling icke” (s.52). Som synes har den översvallande entusiasmen från ”Örnar” mattats, men en bit in i recensionen ges ändå
en synnerligen positiv karakteristik av dikterna i Svart och hvitt. Dessa är
valda med en urskiljning, som gör författaren all heder. I denna afdelning visar sig
Ossian-Nilsson från sina bästa sidor, och då är han all beundran värd, vare sig han
förhärligar kejsar Napoleon III eller en namnlös yrhätta,119 vare sig han skrifver tankelyrik om ”Den gordiska knuten” eller själfbekännelser ”Utan mask”. Gripande
och äkta i hvarje rad äro särskildt dikterna ”Caesars triumf ” och ”Ödets man” samt
icke minst den vackra inledningsdikten ”Sverge”, hvars manligt behärskade form ypperligt harmonierar med den manliga fosterlandskärlek, som bär upp dikten.(s.53f )

Att Lidforss i citatets inledning säger att dikterna valts ”med en urskiljning, som
gör författaren all heder” antyder att det ﬁnns sämre dikter, men att dessa inte
medtagits. Några av dessa dikter brännmärks i slutet av recensionen. Innan detta
angrepp studeras måste emellertid recensionens andra tema presenteras.
När Lidforss refererar och kommenterar dramat om renässanspersonligheten
Jörgen Kock, som fyller en stor del av boken, lyser ointresset igenom. Kock var
folkledare i 1500-talets Malmö. Om dramat sägs visserligen att det ”icke saknar
sina förtjänster”, men efter en kort genomgång konstateras lakoniskt att det ”ej
kan sägas tillhöra den lektyr som roar”. Enligt Lehtilä-Olsson saknade man inom
arbetarrörelsen så gott som genomgående intresse för skaldens dramatiska verk.
Åter kan konstateras att Lidforss bedömning inte var avvikande. Ett undantag var
Fredrik Ströms anmälan i Social-Demokraten, och dennes karakteristik av huvudpersonen är onekligen intressant, eftersom den samtidigt blir en god sammanfattning av Ossian-Nilssons egen härskarideologi: ”mannen som blir folkets höfding
mot herrarna och som leder folket till större frihet och bättre lycka genom sin egen
viljas makt”.120
Av stort intresse är då Lidforss konstaterande att dramat passar ”otvunget in i
ramen av hans hittillsvarande diktning”. Jörgen Kock sägs vara ”en målmedveten
och hänsynslös kraftnatur av det slag, som Ossian-Nilsson redan förut titt och
ofta förhärligat, och som i grund och botten synes vara idealiserade projektioner
118
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Lidforss, ”Svart och hvitt. Dikter af K. G. Ossian-Nilsson”, Arbetet 1905-01-04.
”Yrhättan”, som porträtterar en ung arbetarﬂicka, infördes också i häftet Erotik i Samlade dikter 1900–1905. Den pekar framåt mot trettiotalets ”fem unga” och kan fortfarande läsas med
nöje.
Citerat efter Lehtilä-Olsson, s. 70. Också lundaakademikern Gunnar Löwegren uppskattade
Ossian-Nilssons dramatik, vilket framgår av hans presentation av Ossian-Nilsson i Fram
1904. Löwegren är ett känt namn i Lidforss-sammanhang. Han blev chefredaktör på Arbetet i
månadsskiftet november/december 1908.
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av hans eget väsen” (s. 52f ). Skalden skriver i grunden om sig själv, menar alltså
Lidforss, men det är inte den verklige Ossian-Nilsson vi möter utan ”idealiserade
projektioner”. Lidforss har numera en helt annan uppfattning om Ossian-Nilsson
som arbetarledare än när han skrev om ”Themistokles” i recensionen av Örnar,
och när han poängterar släktskapen mellan skalden själv och dennes i diktform
hyllade hjälte- och härskartyper ﬁnns en underförstådd tanke, nämligen att engagemanget inom arbetarrörelsen kanske inte är så alldeles oegennyttigt.
I recensionens sista stycke knyts dess bägge teman ihop. Det sker originellt nog
i ett svidande angrepp på dikter som inte alls ingår i samlingen. Det är ett politiskt
angrepp och utgår från dikter publicerade i borgerliga tidningar. Dessa dikter passar inte in i den bild som Lidforss gjort sig av den antiklerikale socialisten OssianNilsson:
På samma gång man skänker sitt uppriktiga erkännande åt dessa elitdikter, kan man
emellertid ej annat än beklaga att en författare med Ossian-Nilssons begåfning missbrukar sin talang till att i den utsträckning han gör det strö omkring sig underhaltiga
produkter. Det är i detta samband mindre fråga om dikternas underhaltighet som
dikter, utan fastmer den intellektuella plasticitet, som sätter Ossian-Nilsson i stånd att
t. ex. ena dagen skrifva ett glödande antikristpoem sådant som ”Præterea Censeo”,
andra dagen en religiös juldikt i ”Sydsvenskan” och på den tredje dagen förhärliga
guds moder i damtidningen Idun. Hos prosamänniskor kallar man en sådan intellektuell plasticitet för hållningslöshet, hos poeter kallas den, om jag ej tar fel, licentia politica, och är som sådan af ålder ett bland skaldernas skönaste privilegier. Men äfven
detta privilegium kan missbrukas, och man får numera alltsom oftast det intrycket,
att den röda fanan för Ossian-Nilsson icke är en ﬂagga att hissa i topp, utan fastmer
ett segel, som för förliga vindar skall bära hans egen lilla farkost öfver böljorna.(s. 53f)

Ossian-Nilsson protesterade under polemiken 1907 mot Lidforss påstående att
han skulle ha något att vinna personligen på sitt engagemang inom arbetarrörelsen. Han utförde nämligen mycket arbete som inte alls var ekonomiskt lönande.
Detta var sant, men det gjorde ju Lidforss också, så det han insinuerar är något
helt annat, nämligen att det är en personlig maktposition skalden strävar efter, att
han drömmer om att bli en ny Jörgen Kock.121

Ansvarige utgivaren darrar i knävecken
Under striden 1907 omtalar Lidforss att Ossian-Nilsson en gång uppvaktat Arbetet ”med en stridsdikt mot biskop Billing, så våldsam att det knakar i tidningens
fogar och ansvarige utgivaren darrar i knävecken” (s. 75). Lidforss relaterar detta i
samband med att han upprepar kritiken mot Ossian-Nilssons religiösa dikter i
Sydsvenska Dagbladet Snällposten, och han skriver också att det är ”denna mångsidighet, som jag en gång stämplat som strebertum och hållningslöshet”. Denna
121

Lehtilä-Olsson, som inte kopplar ihop skaldens härskardrömmar med hans engagerade verksamhet inom arbetarrörelsen, försvarar denne mot Lidforss anklagelser: ”Även om Ossiannilsson inom själva arbetarrörelsen hade vissa utsikter att intaga en kanske eftertraktad ledarposition, innebar anslutningen i övrigt knappast någon vinning för hans del.” (s. 38). Hon har
inte insett att det kanske just var ledarpositionen han drömde om.
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passus
syftar
på
påståendet,
att skalden tycktes använda den röda
ﬂaggan som segel för att själv komma
fram, och intressant nog låg den
nämnda stridsdikten mot Billing på
Arbetets redaktionsbord när recensionen av Svart och hvitt publicerades.
Den trycktes två dagar efter publiceringen av Lidforss recension, men
den måste rimligtvis ha varit skriven
och inlämnad ﬂera dagar tidigare, eftersom angreppet på Billing också
kan uppfattas som en solidaritetsförklaring till Lidforss, som helt nyligen
Riksdagsmannen, biskopen och tillika
hade förlorat sitt docentstipendium
Lunds Universitets prokansler Gottfrid
efter ingripande av Billing. I stället för
Billing avbildad med ärkefiendens huvud
att tacka för stödet ger Lidforss alltså
på ett fat. Bilden är Paul Myréns komskalden en känga för hans strebertum
mentar till Bengt Lidforss avgång från
och hållningslöshet! Men varför ”streuniversitetet, publicerad i den socialdemobertum”? Förklaringen måste vara att
kratiska skämttidningen Karbasen
Lidforss inte längre tror att Ossian1905-01-14 (detalj).
Nilsson är ärlig i sina antiklerikala
dikter. Han misstänker i stället att
skalden försöker vinna lagrar genom att rida på biskop Billings impopularitet, eller, som han ju faktiskt skriver, att Ossian-Nilsson använder den röda fanan för att
själv komma fram. Först underminerar Arbetet Ossian-Nilssons rykte som antiklerikal poet genom att peka på hans religiösa dikter i den borgerliga pressen, och
strax därefter publicerar man samme diktares stridsdikt mot biskopen. Skalden
hamnar då i en minst sagt tvetydig dager.

På barrikaderna i Göteborg
I december 1903 hade Lidforss känt sig bortträngd av de akademiker som var
knutna till Arbetet. Bland sina konkurrenter nämnde han också Ossian-Nilsson.
En dryg månad senare tog han dock upp medarbetarskapet igen, och under resten
av 1904 kom den allt mer markerade kritiken mot Ossian-Nilsson, vilken kulminerade i dennes avhopp från ordförandeskapet i Ungdomsförbundet. Arbetet var
regionens ledande arbetartidning och Ossian-Nilsson måste ha uppfattat det som
allt mer besvärande att hans vedersakare var så dominerande där. Själv ﬁck han
inte längre någon läraranställning på grund av sitt rykte som samhällsfarlig socialist, och han var därför nästan piskad att leva på sin penna. Men det gick knappast
att leva enbart på det skönlitterära författarskapet. ”Jag önskade någonting bredvid och gjorde både nu [1901] och senare ansträngningar att få en fast anställning
som tidningsman eller lärare”, skriver han i sina memoarer.122 I januari 1905 ﬂyttade han till Göteborg, men han var alltjämt ”hänvisad till dagsförtjänster i pressen”, skriver han.123 Han var förlovad sedan någon tid och planerade att gifta sig
122

Ossiannilsson 1945, s. 66.
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till sommaren, varför han åter ansträngde sig för ”att vinna någon fast tidningsanställning”. Det framgår samtidigt att de borgerliga tidningarna var tämligen avvisande på grund av hans politiska engagemang inom arbetarrörelsen.
Mot denna bakgrund är det knappast alltför djärvt att antaga att Ossian-Nilsson redan under Malmötiden önskat en närmare anknytning till Arbetet, som han
då ännu inte hade anledning att avsky. Visserligen påstår han motsatsen i kapitlet
”Bengt Lidforss” i andra delen av memoarerna, men hans hat mot Lidforss och
Arbetet i kombination med hans vilja att förneka sin ungdoms socialistiska övertygelse ger framställningen en genomgående tendens som man måste ta hänsyn till i
detta fall.124 Helt i linje med den tendensen är att Ossiannilsson nu förnekar att
han hyst intresse för en anställning på Arbetet.125 Trots detta lyser det igenom att
ett sådant intresse faktiskt funnits. Varför skulle han annars reﬂektera över att han
aldrig ﬁck något erbjudande? Han skriver: ”Att Arbetet aldrig erbjöd mig fast
medarbetarskap, kom sig kanske därav, att jag också medarbetade i den borgerliga
pressen. Detta dock endast med skönlitterära bidrag.”126 Här är det återigen Lidforss som spökar, för det var ju han som pekade på Ossian-Nilssons bidrag i de
borgerliga tidningarna. Inkörsporten till redaktionen skulle ha varit den skönlitterära produktionen, men ett utökat medarbetarskap skulle sedan rimligen falla
inom litteraturbevakningen, och där verkade ju redan Lidforss. Här fanns en uppenbar konkurrenssituation, för endast om Lidforss position i Arbetet av någon
anledning skulle försvagas kunde Ossian-Nilsson komma ifråga. Nu är det ju tydligt att Lidforss position tvärt om stärktes under 1904. Och den blev grundmurad
vid nyåret, då Lidforss anställdes som fast medarbetare på tidningen.
I januari 1905 syntes möjligheterna i Malmö alltså helt stängda för Ossian-Nilssons del. Inom en månad ﬂyttade han till Göteborg där han samma vår började
medarbeta på socialdemokratiska Ny Tid, där han ﬁck anställning redan i juli.
Hans huvuduppdrag skulle vara att sköta litteraturbevakningen.127 Den fasta tidningstjänst som Ossian-Nilsson inte kunde hoppas på i Malmö ﬁck han alltså
utan svårighet i Göteborg. Detta bör ha förstärkt hans känsla av att ha varit motarbetad i Malmö. Till Karl Otto Bonnier skrev han att det fanns ﬂera orsaker till
ﬂyttningen: ”Det är bl.a. i arbetsrons intresse jag gör denna bostadsändring.”128
I Ny Tid ﬁck Ossian-Nilsson stort svängrum, och han skrev uppmärksammade
dikter och artiklar i samband med vårens upphetsade kamp på arbetsmarknaden
och inte minst under sommarens akuta unionskris. Lehtilä-Olsson har undersökt
Ossian-Nilssons dikter från denna period, och man återﬁnner ett nu välkänt tema
i hennes sammanfattning: ”En hel rad dikter uttrycker hans avsky för samtida förhållanden i landet, antingen det gäller den härskande klassen, som görs ansvarig
för vanstyre eller hela den ålderdomspräglade samhällsandan hos det svenska folket, som omintetgör handlingskraft och framtidsdåd.”129
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Ossiannilsson 1945, s. 178f.
Denna tendens yttrar sig i karakteristiska över- och underdrifter, i förvrängning av fakta och
inte minst i häftiga utbrott mot Lidforss. Men sanningen lyser igenom ändå och det leder till
motsägelser i texten. Så också i detta fall, menar jag.
Ossiannilsson 1946, s. 15.
Ossiannilsson 1946, s. 17.
”Skriftställaren K. G. Ossian-Nilsson fast medarbetare i Ny Tid”, Ny Tid 1905-06-27.
Citerat efter Lehtilä-Olsson, s. 95.
Lehtilä-Olsson, s. 48.
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Stor uppmärksamhet vållade dikten ”Låt norrmannen gå!”, vilken också återgavs i Arbetet.130 och kanske särskilt ”Domen” som ger bilden av en gammal och
orkeslös konung Oscar II – här lämpligt nog kamouﬂerad som Olav Tryggvason.
”Norge ur dina händer, herre!” sägs det, men dikten avslutas med de långt mer
anmärkningsvärda orden: ”Konung, som dröjer i akterstäfven, / bågen knakar.
Det varslar väl värre: / Sverge ur dina händer, herre!” Även denna dikt återgavs i
Arbetet.131 Det är onekligen vågade ord i dåtidens Sverige. Bakgrunden var att den
svenska kungamakten var i kris och att högertidningarna hetsade till krig mot
Norge. Dessutom stördes samhällslivet i Sverige av en rad strejker och lockouter. I
Ryssland var det samtidigt full revolution, och dessa händelser gav på sitt sätt
praktisk handledning i uppror. Dag för dag kunde man i tidningarna följa händelsernas gång i Ryssland, vad upprorsmakarna gjorde, men också reaktionens motåtgärder. För hjältedyrkaren Ossian-Nilsson fanns fantasistoﬀ i överﬂöd: En dag
hade Gorkij arresterats, en annan dag kunde man läsa att anarkistfursten Krapotkin, som Ossian-Nilsson besökt i London, var på väg hem till Ryssland. Också i
Göteborg var läget ytterst spänt. Både högern och vänstern demonstrerade, och
vid ett tillfälle berättar Ossian-Nilsson i Ny Tid om en ren lynchmobb som tvingat
tidningens medarbetare att brådstörtat lämna platsen för ett nationalistiskt högermöte.
Lehtilä-Olsson har inte reﬂekterat närmare över innebörden av denna tydliga
koppling mellan Ossian-Nilssons ﬁktionsvärld och den verklighet han tyckte sig
se runt omkring sig. Det är ju en sak att skriva revolutionära dikter om Marat och
Napoleon, men något helt annat att skriva dikter där man hotar det egna landets
överklass med hämnd eller rent av förutsäger kungens avsättning. I själva verket
får man intrycket att författaren levde i sin egen ﬁktion. I första delen av memoarerna sägs att han egentligen hade föresatt sig ”att låta politiken vara” när han reste till Göteborg, men ”i brytningstider, kamptider som kring sekelskiftet, vädjade
onekligen stora linjer till fantasimänniskan”. Han kom åter ”att ryckas in i det
politiska livets virvlar, och vad jag som politiker verkade och upplevde, hör icke
till det, som ännu med full realism kan skildras”.132 Detta är ännu fyrtio år efteråt
alltför känsligt, och memoarförfattaren lägger locket på. Men här antyds ändå att
han, ”fantasimänniskan”, lockats av tidens oro. Barndomens hjältedrömmar hade
uppenbarligen åter vaknat. Lehtilä-Olsson noterar att Ossian-Nilsson i andra delen av memoarerna tar avstånd från sin publicistiska verksamhet under denna tid.
Skalden skyller därvid på att han smittats av ”proletäruppfattningens” fraser.133
I själva verket drev Ny Tid och Ossian-Nilsson hela våren en livlig kampanj för
republikens snara införande. De samhällsbevarande men ryssﬁentliga tidningarna
gottade sig samtidigt åt tsarens svårigheter i Ryssland. Den 18 februari skrev Ossian-Nilsson en artikel som avslutas med följande ominösa ord:
Men mina herrar, den revolution, som er förtjusning stormläser i dess utländska
upplaga, är just som bäst under öfversättning för svensk publik. Det vore kanske så godt
att i tid allvarligen öfverväga och bestämma sin ton och hållning gentemot den
130
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Ossian-Nilsson, ”Låt norrmannen gå!”, Arbetet 1905-06-06.
Ossian-Nilsson, ”Domen”, Arbetet 1905-06-02.
Ossiannilsson 1945, s. 179
Lehtilä-Olsson, s. 66.

351

svenska upplagan. Med skämtets vapen dödas inga revolutioner – ens i vårt skämtsamma land – och ert gyckel kunde sluta som ett gyckel under galgen.134

Medarbetarnas frihet tycks ha varit stor redan i vanliga fall, men just i februari
1905 lät man Ossian-Nilsson härja helt fritt i spalterna. Det var nämligen partikongress. Redaktionen var bortrest, varvid Ossian-Nilsson hade inkallats som vikarie. I sina memoarer berättar Zeth Höglund om sin beundrade vän:
Ossiannilsson vikarierade för mig i Ny Tid några veckor i februari 1905, då jag som
ombud samman med Lindblad och Anton Andersson bevistade partikongressen. Då
ska ni tro, att det blev luft i luckan. Han skrev våldsamt utmanande artiklar och utskälldes efter noter i borgarpressen. Intet gladde honom mera. ’Å, jag är Sveriges
mest hatade man’, triumferade han i sådana ögonblick. Det var nu en sanning med
modiﬁkation, men hatad var han, och under unionskrisens tillspetsning på sommaren 1905, då han också skrev skarpa saker i Ny Tid, tyckte han det vara rådligast att gå
beväpnad med revolver. Någon attentator infann sig dock icke.”135

Till partikongressen hade Zeth Höglund i en motion föreslagit att kravet på republik skulle införas i partiprogrammet. Förslaget gick inte igenom, men frågan
hade i alla fall aktualiserats. Alla socialdemokrater var ”i själ och hjärta republikaner”, enligt den alltid lika taktiske Branting, som menade att frågan inte var aktuell. Detta var alltså i februari, men senare på våren ansåg man tydligen på Ny Tid
att kungens fall var nära förestående, och man krävde därför republik med förnyad energi, trots partikongressens ställningstagande. Samtidigt var det starka krafter på gång inom arbetarrörelsen för att förmå soldaterna att vägra delta i ett eventuellt krig mot Norge. Även här var det Höglund som stod i centrum,136 och Ossian-Nilsson befann sig förmodligen i svensk socialdemokratis radikalaste krets vid
denna tid.
Man bör i detta sammanhang notera att republikkravet och kampen mot
kungamakten skulle bli viktiga inslag i den medvetna opposition mot partiledningen som Zeth Höglund startade under 1908. Att Höglund beundrade OssianNilssons kampanda och viljeberusning ﬁnns det många belägg för, men han var
inte ensam om detta och just under våren 1905 var det många som uppskattade
Ossian-Nilssons diktning. Så också i Arbetet, där man låter den tidigare citerade
dikten ”Domen” komplettera ledartexten ”Den ryska reaktionen i vårt fädernesland” av den 2 juni. Alltså föreställde man sig kungens snara avgång också på Arbetet, nämligen i den händelse unionskrisen inte kunde lösas på ett för arbetarrörelsen tillfredsställande sätt.
Man blir inte klar över om Theodor Nilsson var medveten om broderns politiska ambitioner, men troligen var så fallet.137 Inför Första maj i Stockholm hade
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Ossian-Nilsson, ”För dagen. Våra samhällsbevarandes revolutionsifver”, Ny Tid 1905-02-18.
Höglund 1951, s. 98f.
Ungdomsförbundets kongress i juni klubbade manifestet ”Ned med vapnen!”, som sedermera renderade Zeth Höglund, som stod som ansvarig utgivare, sex månaders fängelse. I manifestet anses det klart att ”Sveriges arbetande ungdom” skulle vägra att inﬁnna sig vid en eventuell mobilisering, ”väl vetande att vapnen – om de skulle riktas mot någon – icke borde riktas
mot norrmännen”. Se Höglund 1951, s. 101ﬀ.
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överståthållare Dickson inkallat Östergötlands livgrenadjärer (1 000 man) till
Stockholm. Ossian-Nilsson var en av dem som talade på Gärdet den dagen. Det
var dessutom väldiga demonstrationer mot regeringens förslag till ”den andra
Åkarpslagen” i maj. När den föll i riksdagen blev det något lugnare, men ändå
fortsatte konfrontationerna i form av strejker och lockouter, bland annat blev det
stor verkstadslockout i juni. I maj uppträdde studenter i vita mössor som strejkbrytare under renhållningsstrejken i Stockholm. Denna avblåses först efter våldsamma gatukravaller natten till den 28 maj.138 I Ny Tids spalter tycks rent revolutionära stämningar råda. Den 30 maj hade det avslöjats att detektiver inﬁltrerat en
arbetardemonstration i Stockholm och eggat deltagarna till våldsamheter. En
osignerad dagskrönika, sannolikt skriven av Ossian-Nilsson, konstaterar: ”Således en reaktionär kupp, en sammansvärjning mot arbetareklassen efter ryska metoder!” Något längre ned kommer rena hotelser:
Det kommer en dag då rättfärdighet skall skipas med dem som använda sig af dylika
metoder. Men då skola de härskande klasserna häller inte vänta något förbarmande.
Hvad de sått skola de ock uppskära. Och den dagen nalkas med stora steg i det gamla
Sverge, tack vare då ej minst införandet af en våldspolitik, som i sina yttersta former
endast varit använd af det stora grannlandets maktägande i kampen mot folket. Må
man här liksom där vara beredd på följderna af en dylik politik!

Det ﬁnns ﬂer exempel, men jag nöjer mig med några privata utgjutelser med litterär, men på ett dunkelt sätt också politisk, anknytning. De är hämtade ur bevarade
brev till lillebror Theodor:
Romanen [Marx Meyer på Varberg] skrefs på fjorton dagar, tjugofyra kapitel stark –
farten av pekuniära skäl. Så länge mitt fosterland inte har hut i sig, så har jag det inte
heller. [– – –]
Som du kanske vet, har det varit en ﬂitig tid för mig, verksam som jag varit åt alla
håll. Min popularitet är i lavinartad tillväxt. Bonnier är mycket mjuk, sedan jag för
ngn tid sedan skällde ut honom i ett bref.139
O o Bild har ju sitt, det är den store Fredr. Böööök som satt sig å domstol igen. Dessa
själftagna domarsäten ska en gång rensas från ohyra, var lugn för det. Den stund är
icke längre aﬂägsen, då jag skall äga del i makten och riket och härligheten, amen.
Böööken luktar det, ty lössen ha stundom väderkorn.140
137
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Det ﬁnns betydande luckor i brevﬂödet till brodern, och det tycks uppenbart att brev sorterats bort innan korrespondensen hamnat på Lunds Universitetsbibliotek. Sommarens dramatiska händelser kan därför inte följas i dessa annars så öppenhjärtiga kommentarer. Från perioden 1905-05-28 till 1905-08-01 ﬁnns inga brev till Theodor. Symptomatiskt nog gäller samma
sak hela perioden 1902-09-16 till 1904-09-13, alltså just den period då Ossian-Nilsson var aktiv som ordförande i Ungdomsförbundet. Stora luckor i brevﬂödet ﬁnns vidare under året
1908, då Barbarskogen skrevs. Det saknas också brev från tiden för första världskriget. Vad gäller breven från Theodor Nilsson till Ossian-Nilsson kan nämnas att den serien börjar först år
1910.
Allt detta skildras med stor entusiasm i Knut Bäckströms Arbetarrörelsen i Sverige 2, s. 29ﬀ.
Brev No 43 till Theodor Nilsson, 1905-05-08 (LUB).
Brev No 44 till Theodor Nilsson, 1905-05-15.
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”Så länge mitt fosterland inte har hut i sig, så har jag det inte heller”, popularitet i
”lavinartad tillväxt”, ”Bonnier är mycket mjuk”, Ord och Bild ”ska en gång rensas
från ohyra” osv. Dessa uttalanden är utomordentligt intressanta, eftersom de så
tydligt pekar också på rent personliga drivkrafter. Ossian-Nilsson var naturligtvis
inte i närheten av att på normalt sätt få något avgörande inﬂytande över det litterära fältet, alltså att bli redaktör för Ord och Bild eller dylikt. Det är inte en sådan
maktposition han tror sig vara nära. Han tänker sig snarare en politisk position,
som rätt utnyttjad också skulle kunna främja hans litterära karriär.
Ossian-Nilsson var alltså synnerligen aktiv under denna tid. Vilka hans planer
var kan naturligtvis inte klargöras. Sannolikt förberedde han inte aktivt någon
upprorisk aktivitet, vilket inte hindrar att han kan ha fantiserat i sådana banor.
Snarare trodde han sig kunna bli kallad till ledarskap i den ödets stund som han
trodde nära förestående. Att hans tankar inte var politiskt okontroversiella förstår
man av de annars så öppenhjärtiga memoarerna. I den första delen, som ändå publicerades hela 40 år efter de dramatiska händelserna, skriver han ju att hans agerande under denna tid ”icke [hör] till det, som ännu med full realism kan skildras”.141 I andra delen, som utkom redan följande år, behandlas dessa år på nytt och
nu är författaren något mer öppen. Ändå vill han inte riktigt gå in på sin egen
ståndpunkt. I stället redogör han för vänsterns och säger att han delade den ”i
stort sett”.142 Tydligt är att hans upphetsning vuxit under denna tid. Den 29 maj
framhöll Ny Tid att inte bara Norge, utan också ”den svenska nationen själf skakas
i sitt inre af revolutionära brytningar”. Men ”det är att hoppas, att ur dessa olyckor
dock framgår önskemål, som det annars skulle kräfva lång tid att förverkliga”.143
Känslo- och fantasimänniskan Ossian-Nilsson hade all grund att se sig aktivt inblandad i revolutionära händelser, även om krisen så småningom löstes på fredlig
väg. Hans skriverier var utmanande och han hade allas blickar på sig. Zeth Höglund berättade ju ovan att Ossian-Nilsson bar revolver. I memoarerna framgår det
att han ﬁck ”en tjock packe anonyma brev”. Han skulle en morgon påträﬀas mördad i sin säng, hette det. Men revolvern i bonjourﬁckan nämns inte. I stället sägs
det att han för säkerhets skull ställde ”en duktig knölpåk vid sängen”.144 Han säger
sig i efterhand ångra sitt handlande under unionskrisen, men hur han själv agerade, exempelvis under högermötet på Heden blir inte helt klart:
Jag deltog i en vänsterdemonstration på Heden till förmån för en fredlig avveckling
av konﬂikten. Jag tror, att jag avslöt mitt anförande med att utbringa ett leve för
Norge. Däremot är det felaktigt, att – som man uppgivit – jag skulle ha stört en högerdemonstration på samma ställe genom något leverop.

Ossian-Nilsson modiga kamp, inte minst mot den göteborgska högerpressen,
hade i ett slag gjort honom till den populäraste socialdemokraten i Göteborg, och
som en sista antydan om i vilken stämning han var ska jag citera ur en artikel av
Viktor Larsson, redaktören för Hallands-Posten, som varit uppe i Göteborg och
träﬀat honom i samband med den stora demonstrationen den 19 juni:
141
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Ossiannilsson 1945, s. 179.
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Så kom Ossian-Nilsson med en dikt af fyr och ﬂamma om den norska örnens ﬂykt
mot solen och vårt eget ”fångahus”. Kunde rytmernas kraft spränga dettas murar, så
nog var här tillräckligt däraf. Ossian var för öfrigt i ett strålande revolutionshumör
och har gifvit sig både den och den på, att han skall dö på en barrikad i Göteborg.
[– – –] För närvarande är han ovedersägligen Göteborgs populäraste man – ”mäst
hatade” säger han själf, men det är nog bara liksom litet skryt. Åtminstone har han
ännu inte fått det minsta blodvite, fast han trår därefter med hela sin själ.145

Luften riskerade dock att gå ur Ossian-Nilsson hjältedröm. När Oskar II i sitt
trontal vädjade till den urtima riksdagen att släppa Norge fritt blev stämningen
inom arbetarrörelsen nämligen åter lugnare. Vi har tidigare sett att Arbetet i januari 1905 hade publicerat Ossian-Nilssons våldsamma stridsdikt mot biskop Billing. Nu på sommaren 1905 publicerades Ossian-Nilssons mest utmanande dikt i
den genren, ”Krig mot Kristus”. Skalden ﬁck med svårighet in den i Ny Tid,146 och
när den skulle införlivas i Samlade dikter 1900–1905 (utgiven 1907) begärde K. O.
Bonnier namnsedel, för säkerhets skull.147 Vilket kan syftet ha varit med att publicera en sådan dikt den upprörda sommaren 1905? Memoarerna antyder återigen
ett svar. Samma sommar åtalades nämligen vännen Zeth Höglund för sin broschyr ”Ned med vapnen!” Höglund ﬁck sex månaders fängelse, och det gjorde
honom till martyr och hjälte. Arbetarrörelsen behövde martyrer, och den älskade
hjältar. Ossian-Nilsson drömde om att bli hjälte, och det ena sättet kunde kanske
vara lika gott som det andra.
I memoarerna skriver Ossian-Nilsson om sin dikt ”Krig mot Kristus”, att det
förvånar honom att den inte åtalades. Han nämner emellertid de misslyckade åtalen mot Strindberg och Fröding och menar att dessa ”gjort myndigheterna betänksamma”. Och ändå ”åtalades, dömdes och straﬀades professor Knut Wicksell
för en långt ringare förseelse” år 1909, skriver Ossian-Nilsson med undertryckt
förtrytelse. Det var ”en så kallad hädelse mot jungfru Maria, en förseelse, som
man knappt trodde straﬀbar i ett protestantiskt land”.148 Ossian-Nilsson förstår
därför inte vad som ”bevekt till skonsamhet mot mig”. Med sådana formuleringar
för ögonen ﬁnner jag det troligt att Ossian-Nilsson faktiskt hade hoppats på åtal
1905 och, när det inte inträﬀade den gången, återigen 1907, när dikten trycktes i
bokform.149 Det är i ett brev till Theodor 1907-04-12 som Ossian-Nilsson omtalar
att Bonnier begärt namnsedel för dikten ”Krig åt Kristus”, som enligt brevet
”möjligen blir åtalad”. Om så skulle hända kan Ossian-Nilsson inte lämna landet,
skriver han, eftersom han har två borgensmän. ”Också från andra synpunkter är
det bäst att möta vad som kan hända – saken skall bli en spik i kyrkans likkista. Jag
går gärna i fängelse för den spiken.” Om något skulle hända ber Ossian-Nilsson
brodern att skriva och lugna föräldrarna.
Detta var ju under ”åtalsraseriets” tid, och det ﬁnns ett ﬂertal exempel på skribenter och redaktörer som åtalades för samma typ av texter som Ossian-Nilsson
145
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Viktor Larsson, ”En stor dag i Göteborg”, Ny Tid 1905-06-23. (Ursprungligen i Hallandsposten.)
Ossiannilsson 1946, s. 35 och Höglund 1951, s. 97.
Lehtilä-Olsson, s. 207, not 19.
Ossiannilsson 1946, s. 35f.
I samlingsupplagan 1920 valde han att inte ta med den ”för att ej vålla onödig förargelse”.
Ossiannilsson 1946, s. 38.
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skrev om kungen och om kyrkan.150 Men det blev inget åtal i Ossian-Nilssons fall,
trots att texterna verkligen var utmanande. Andra dömdes till fängelse för betydligt mindre, tycks det. Kanske insåg en eventuellt åtalssugen myndighet att ett åtal
i just detta fall skulle bli alltför farligt, just med tanke på skaldens dokumenterade
popularitet.
Någon martyr ﬁck Ossian-Nilsson alltså inte bli. Däremot ﬁck han fast anställning på Ny Tid, där man betraktade honom som den göteborgska arbetarrörelsens
störste hjälte denna sommar. Han passade också på att gifta sig med sin Naemi.
Till partikamraternas oförställda förvåning valde paret kyrklig vigsel. Naemi var
nämligen prästdotter.

En antidemokratisk redaktör
Irritationen mellan Lidforss och Ossian-Nilsson hade varit stor i januari 1905,
men med Lehtilä-Olssons ord inträdde sedan återigen en ”vapenvila” mellan parterna.151 Till denna bidrog att Lidforss numera föredrog att inte recensera den ur
kvalitetssynpunkt alltför produktive författarens böcker.152 Dessa hade varit lovligt byte för Lidforss, om han önskat angripa Ossian-Nilsson, men inte ens när
Oscar Levertin skrev ned samlingen Amerikaner och Byzantiner hördes ett knyst
från Lidforss.153
I dubbelrecensionen ”Två vårkalendrar” den 10 april 1905, nämns dock OssianNilsson med sympati. Han är en av trettiotvå medarbetare i vårkalendern Snödroppen, utgiven av, som det står i artikeln, ”Göteborgs och västra Sverges prässförening samt svenska journalistföreningens Göteborgskrets”. Kalendern får beröm för sitt utmärkta papper och sitt förstklassiga tryck, medan däremot texten ”i
allmänhet är mycket tråkig och ointressant, där den ej rent af närmar sig det pekorala”. Det senare sägs vara fallet med den text som unghögerns professor Kjellén
har bidragit med, ”och ditåt lutar också professor Levertins dikt ’Bruset på bergen’”, heter det.154 Första strofen citeras och avfärdas på känt manér: ”Det ljuder
onekligen en smula mesopotamiskt, detta brus från bergen.” Det enda som får
nåd i Lidforss ögon är ”en liten treﬂig bit ’Milrök’ af Jeremias i Tröstlösa” och
”Ossian-Nilssons denna gång starkt demokratiska dikt ’De menige’”.155 Man bör
lägga märke till orden ”denna gång”. De markerar åter att det ﬁnns avvikande dikter i produktionen.
Det var många som trodde att Ossian-Nilsson våren 1905 gick in i en mer demokratisk period, och detta hänger ihop med dennes uppmärksammade medar150
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Hans Haste, Det första seklet. Människor, händelser och idéer i svensk socialdemokrati Del 1,
Stockholm 1988, s. 109–145. Se särskilt uppräkningen av ”oﬀer för klasslagarna”, s. 141–144.
Lehtilä-Olsson, s. 95.
Enbart under åren 1905–08 publicerade Ossian-Nilsson tio böcker.
Levertin, ”Amerikaner och Byzantiner” (1905-03-16) i densammes Svensk litteratur I. Levertin
känner sin Ossian-Nilsson, och när han nu tillåter sig att vara mycket kritisk gör han det med
risk för att författaren kan hämnas: ”Sannolikt kommer herr Ossian-Nilsson att straﬀa mig
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betarskap i Ny Tid. Lehtilä-Olsson konstaterar att han i inläggen under unionskonﬂikten tycktes stå partiets ståndpunkt nära, och därför ”framstod han som
mera inlemmad i de partitrognas skara än tidigare”.156 Att han ombads tala på
Gärdet i Stockholm till Första maj tyder på samma sak, ﬁnner hon. Det bör också
ha gynnat hans position, att han slutat propagera för en stark monarki och i stället
anslutit sig till republikkravet. Lidforss var under denna tid fast anställd på Arbetet
och sannolikt själv aktiv ledarskribent, och det är då mycket anmärkningsvärt
att Ossian-Nilssons dikter faktiskt används som medel i Arbetets politiska argumentation under 1905 och även våren 1906, då Lidforss var tillförordnad huvudredaktör. Allt tyder på att också Lidforss ﬁck respekt för Ossian-Nilsson under
denna tid.
Anmärkningsvärt nog fann sig Lidforss föranlåten att framhålla de demokratiska inslagen i Ossian-Nilssons författarskap ännu en gång, nämligen när han recenserade Artur Möllers antologi Unga poeter i augusti 1906. Här försvaras skalden i former som kan påminna om recensionen av Örnar fyra år tidigare. Orsaken
torde vara Artur Möllers antidemokratiska åsikter – han var högerman och avskydde som sådan tanken på allmän rösträtt – samt hans kritik av socialdemokratins kulturella strävanden:
Ett psykologiskt missgrepp är det också, då utgivaren tror sig hos Ossian-Nilsson
spåra ”en oförsonlig kamp mellan teori och temperament”, mellan hjältedyrkaren
och ”arbetarskalden”. Det är visserligen sannt, att åtskilliga av Ossian-Nilsson bästa
dikter bäras upp av en djupt känd entusiasm för den geniala, av inga hänsyn bundna
kraftnaturen, men en sådan genidyrkan kan i praktiken mycket väl förenas med
starkt demokratiska tendenser, då ju även de, som se mänsklighetens mål i dess högsta individualiteter, måste säga sig, att ett folks genialstrande kraft stegras i samma
mån dess livsstandard höjes därhän, att varje individ kan uppnå den fysiska och psykiska utveckling, som hans naturliga anlag betinga. Att åvägabringa ett sådant samhällstillstånd är ju socialdemokratins innersta syfte, och endast ett av ﬁlisterfördomar omtöcknat förstånd kan i socialismen se en ﬁende till genierna och den av dem
skapade kulturen.157

Lidforss är ändå inte färdig, han ﬁnner nämligen att diktutvalet är långt ifrån rättvisande:
Utgivarens antidemokratiska läggning har emellertid påverkat hans urval ur OssianNilssons diktning på ett sätt, som synes oss föga tillfredsställande. Detta urval är
nämligen till den grad sofrat från allt, som kunde tydas som plebejsympatier, och så
sprudlande av hjältedyrkan, fosterlandskärlek och soldatanda, som hade det varit
utgivarens avsikt att i främsta rummet tillfredsställa den estetiska smakriktning, vars
främsta representant i Europa är kejsar Wilhelm II.
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6. Striden återupptas
Om Lidforss varit ute efter att svärta ned Ossian-Nilsson hade han kunnat avrunda omdömet i artikeln ”Unga poeter” med en besk kommentar om mångsidigheten i skaldens idévärld, men han avstod alltså. I stället tycks han övertygad om att
det ﬁnns en demokratisk kärna i Ossian-Nilsson, trots allt. Att dikturvalet skulle
kunna tillfredsställa nationalister och krigstuppar som kejsar Wilhelm är ändå ett
intressant påpekande. Det säger en hel del om Ossian-Nilsson diktning, och det
var också denna typ av diktning som under 1907 skulle utlösa det stora socialdemokratiska anloppet mot Ossian-Nilsson. Men konﬂikterna började redan dessförinnan. Till att börja med förhåller sig Lidforss passiv, men Ossian-Nilsson
tycks ana hans inﬂytande bakom varje kritik.

En första litterär fejd
Av ett brev till Theodor Nilsson hösten 1905 framgår att Ossian-Nilsson väntar sig
en våldsam litterär fejd när hans nya bok, Marx Meyer på Varberg, kommer ut.158
Denna fejd ska ”rista dammet av nattmössorna i Stockholm”, menar han. Men
boken, som skrivits på fjorton dagar, gjorde inte mycket väsen av sig, och man
måste snarast förvånas över att Ossian-Nilsson hade en så stor övertro på sin egen
förmåga. I Social-Demokraten avfärdades boken så småningom av Vera von Kræmer som ”ren förströelselitteratur” medan övriga arbetartidningar ignorerade den
helt.159 Men skalden ﬁck ändå sin debatt. Just dagen innan han skrev brevet till
brodern hade han nämligen i Ny Tid publicerat artikeln ”Svensk litteratur”, och
kring denna blev det onekligen en viss uppståndelse. Det var emellertid först efter
Social-Demokratens svar som artikeln kom att uppmärksammas.160 Lidforss var
inte direkt engagerad i denna debatt, men de synpunkter som framfördes mot
Ossian-Nilsson var i hög grad förenliga med och rimligen – med tanke på hans
ledande ställning inom delfältet – direkt inﬂuerade av hans egna. Här refereras
endast Ossian-Nilssons och arbetarrörelsens synpunkter.
Ossian-Nilsson är främst ute efter att brännmärka Oscar Levertin och dennes
delvis nya litterära smak, och för att motivera angreppet gör han en klarsynt
snabbskiss över ”den litterära världen”, alltså vad som numera kallas det litterära
fältet. Någon stor oenighet ﬁnner han inte där:
Denna mikrokosm är på sin höjd klufven i de två hemisfärerna: d:r af Wirséns och
prof. Levertins, och mellan dessa båda världsdelar ligger visserligen ett litet världshaf.
Men stormar och jordbäfningar ha väl redan i det närmaste uppslukat herr Wirséns
världsdel, och med vördiga prästerskapet försvinner den helt och hållet, lämnande
herr Levertin det obestridda världsherraväldet.161
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Den redan etablerade litteratur som
Ossian-Nilsson rekommenderar sina
läsare i denna artikel är i hög grad hämtad ur nittitalisternas produktion, alltså
den litteratur som den nu trettioårige
skalden själv hade växt upp med.
Åtminstone oﬃciellt hade den livsglädje på programmet, och optimism var
viktig för Ossian-Nilsson. Det är inte
Levertins egen författargeneration som
Ossian-Nilsson är missnöjd med, utan
den unga litteratur som han anser att
Levertin numera stöder, den så kallade
ﬂanörlitteraturen. Man bör notera att
angreppet dessutom är i samklang med
den kritik av negativism och dekadans
som han tidigare framfört mot Lidforss
Ossian-Nilsson porträtterad
Lundakotteri.
av GAN i Arbetet 1909-10-30.
Ossian-Nilsson erkänner visserligen
den unga litteraturen skickligt tillkommen. Författarna har god litterär teknik, men till innehållet är denna litteratur alltför pessimistisk och politiskt viljelös. Den är för lite hjältedyrkande och beundrar heller aldrig styrkan eller äregirigheten. Den enda lidelse den känner är ”den sensuella kärlekens”. En sådan litteratur är därför inget för honom och framför allt ingenting för ”folket”. Han karakteriserar den som ”skeptiskt human”, och i motiveringen framskymtar ett totalitärt
förakt för de svaga i samhället: ”Den är full af medkänsla med det svaga, obotliga,
lifdömda. De människor denna konst älskar att analysera äro nästan alla fysiskt
eller andligt vanlottade eller vanskapta.” Ossian-Nilsson ﬁnner också denna konst
alltför intellektuell. Litteraturen måste ”stiga ner ett steg från den intellektualistiska teatertrappan, den måste lära sig folkets språk, folkets lidanden och folkets
förhoppningar”. En god grogrund för en sådan litteratur ﬁnner han hos diktare
som Fröding, Karlfeldt, Forsslund och Heidenstam. Bland prosaisterna nämner
han Henning Berger och Selma Lagerlöf, ”som knappt har sin like i samtidens
fantasidiktning”. Han glömmer inte heller Ellen Key, men däremot saknar man
Levertins namn i hans uppräkning. Dennes efter sekelskiftet allt mer resignerade
diktning har inte fallit Ossian-Nilsson i smaken.
Ossian-Nilsson skriver för Ny Tids arbetarläsare, och det är inte utan att han vill
uppfostra dem. För att den bättre delen av den unga svenska litteraturen ska kunna utvecklas vidare, menar han, ”fordras allenast folkets sympati, köplust, läslust.
Vill folket läsa, får det snart något att läsa”. Här tar han nu ett steg framåt. I socialismens namn kräver han nämligen en delvis helt ny kultur. Det blir nästan som
ett manifest:
Folkets föda skall vara frisk föda. Vi skola icke bygga våra nya hus på medelklassens
gödselhögar. Vi skola bygga dem på vår egen fasta granitgrund. Den kultur vi vilja
skapa skall vara hälsans kultur. De visor vi älska skola vara solbrända visor. Den litteratur vi förbereda skall icke vissna som ”litteratur”, den skall bli svenska folkets själ
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och lif och must och näring. I den skall svenska folket betala sin tacksamhet mot
världskulturen.

Att Ossian-Nilsson i själva verket tänker på sin egen litterära produktion är givet,
men med facit i hand kan man ändå tycka att han är framsynt. Några år senare
skulle en ny folklig litteratur, en arbetarlitteratur, börja växa fram. Men denna var
inte heller särskilt positiv i sina skildringar av verkligheten, och därför tänker man
kanske hellre på den livsglädje som predikades av ”de fem unga” omkring 1930.162
Men detta gäller livsglädjen, knappast föraktet för de vanlottade och svaga. Det är
snarare så att Ossian-Nilssons konstnärliga program har drag som påminner om
de totalitära staternas, och redan 1912 skulle en socialdemokratisk skribent komma att jämföra futuristmanifestets Marinetti med Ossian-Nilsson.163 Efter världskriget återﬁnns bägge dessa författare bland Mussolinis beundrare.164
Utomordentligt intressant är att man i Social-Demokraten inte alls sympatiserade med Ossian-Nilssons angrepp på den unga ”skeptiskt-humana” litteraturen.
Redan efter två dagar kom en osignerad artikel som menade att också en skeptiskhuman världsåskådning kan vara av värde.165 Man kan vända sig mot det blaserade
”– ja visst, men det går allt för lätt att därmed också kasta ut förﬁningen. Det ﬁns
’solbrända visor’, som bullra af tomhet, och bleka, som lära oss djupa ting.” Att
man på Social-Demokratens redaktion, liksom på Arbetets, något börjat tröttna på
Ossian-Nilssons bullrade framfart är alltså tydligt. Åtminstone vill man inte ge
hans smak monopol inom arbetarrörelsens del av det litterära fältet. Varför skulle
man underkänna Hjalmar Söderbergs ”ypperliga skildringar från Stockholm”?
Och se på Anatole France: ”Han är socialist och skeptiker; hvarför skulle det icke
få ﬁnnas sådana?” Den anonyme skribenten, rimligen Hjalmar Branting själv,
menar till sist ändå att skaldens inlägg är ägnat att väcka debatt: ”intressant är det
i sin kraftfulla ensidighet, och uppfriskande i åtskillig kvaf luft.” Branting, som
under 1880-talet varit en ganska dogmatisk anhängare av tendenslitteraturen, är
som synes numera betydligt öppnare i sin inställning till litteraturen.166 Denna
utveckling bör ha skett under inﬂytande från vännen Bengt Lidforss.
Att den borgerlige Levertin inte uppskattade hans diktning efter förtjänst kunde Ossian-Nilsson nog förstå, trots allt, men det är tydligt att Social-Demokratens
inställning gick honom till sinnes. Han hävdade senare att Branting tagit ställning
för Lidforss mot honom själv, och här ﬁnns alltså en del av underlaget för detta
påstående. Också hans följande böcker möttes med ointresse i de socialdemokratiska tidningarna. Själv skattade han dem högt.
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Jfr Lehtilä-Olssons diskussion kring vitalismen, a.a., s. 25.
Gunnar Löwegren, ”Futurismen II”, Arbetet 1912-03-16.
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Ossian-Nilsson kände sig hädanefter allt mer motarbetad av de socialdemokratiska intellektuella ledarna, och han skulle senare envetet hävda att de socialdemokratiska tidningarna motarbetade den goda litteraturen över huvud taget
men att de särskilt motarbetade de unga lovande arbetarförfattarna.167 Detta är
knappast rättvisande. Han var visserligen en habil författare, men han var oerhört
produktiv och resultatet blev ojämnt. Dessutom torde ﬂertalet tänkande socialdemokrater haft problem med att känna igen sin egen socialistiska åskådning i
Ossian-Nilssons fantasier kring makt och hämnd. Det är föga märkligt att man
inte uppskattade hans ständiga förhärligande av den diktatoriskt sinnade upprorsmannen. Undantag fanns dock. Skaldens antirationella hjältedyrkan hade nämligen beundrare bland de blivande s.k. stormklockemännen. Fredrik Ström beundrade ju till och med Ossian-Nilssons dramatik, och Zeth Höglund fascinerades av
dikter som ”Den röda sidan”, med dess närmast antiintellektuella budskap: ”Den
röda sidan är den rätta, bröder, / den vänstra sidan, det är hjärtats sida, / där livet
hamrar, och där blodet glöder, / där hoppet bor och tvivlen bittrast svida: / ty när
du väljer, gack åt vänster till, / blott den vill rätt, som vill, vad livet vill!”168 Det viktiga för stormklockefalangen var kampinriktningen, entusiasmen, djärvheten –
viljan. Ingemar Wizelius har behandlat dessa frågor i en uppsats i Tiden 1941, och
han citerar därvid vad Bergson-introduktören Algot Ruhe skrev i Stormklockan
1909: ”Mången tror att gången vid ungdomens uppfostran till revolution bör vara
denna: först bildning, sedan handling. Det är antagligt, att den omvända vägen
vore riktigare.”169 Som synes är denna föreställning diametralt motsatt den som
Lidforss hävdade exempelvis i Folkets hus-talet i Lund 1904. Mycket riktigt skulle
Lidforss bli en häftig motståndare till Bergson. Ruhe å sin sida menar i artikeln
1909 att Bergsons tanke skulle vara ”att människan egentligen inte är danad för att
tänka, utan för handlingen, eller med andra ord, att när vi följer vårt väsens rörelse, är det snarare för handlingarnas skull som vi tänker”. I tankar som dessa anar
man den intellektuella motsättning som skulle leda till partisplittringen 1917.

Alstren blev sämre
I decembernumret av Fram 1906 skriver Sigurd Järle en artikel med anledning av
antologin Unga poeter. Järle är tämligen kritisk. När han presenterar Ossian-Nilsson ﬁnner han, liksom många andra kritiker, att dennes tre första samlingar var de
främsta, men att produktionen sedan mattats. Det heter bland annat att den ”forne gudaskändaren skrev juldikter till åtskilliga kyrkans obskyra personligheter”,
en passus som är direkt inspirerad av Lidforss kritiska synpunkter i recensionen av
Svart och hvitt.
I nästa nummer av Fram (januari 1907) tar Ossian-Nilsson till orda mot sin kritiker. Det märks att han nu har tröttnat på arbetarrörelsens hållning och att han
väntat sig att åtminstone ha ungdomen med sig. Tonen är tämligen oförskämd,
och Järles artikel tycks snarast ha blivit en förevändning för att rikta ett angrepp
mot Lidforss och de socialdemokratiska tidningarna: ”En kritiker i ’Arbetet’, som
167
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hr J. antagligen förtröstansfullt skrivit av, påstod visserligen en gång, att en panteistiskt-religiös dikt jag skrivit i en Malmötidning, beteckna[n]de ett förräderi mot
min gudaskändaruppgift. Men jag säger nej. [– – –]” Ossian-Nilsson kommer in
på sina insatser för arbetarrörelsen i övrigt, bland annat nämner han sina dikter
under unionskrisen ”för att bidraga att hindra ett svenskt överfall på Norge”, och
han arbetar upp en ilska som gör honom allt annat än objektiv. Åter är det Lidforss som åsyftas:
Den ”röda fana”, som, enligt en välvillig arbetarkritiker, av mig begagnats som ”ett
segel att föra min lilla farkost lätt och lustigt över böljorna”, har icke blott i reaktionens stormar mot min person varit nära att föra min julle till undergång – den har icke
ens förmått skydda mig för smutskastning i partiets tidningar. Men detta sista har hr
Järle kanske i själva verket lagt märke till?

Man skulle tro att skalden varit utsatt för en formlig kampanj från de socialdemokratiska tidningarnas sida, men någon sådan hade knappast förekommit ännu.
Däremot hade den socialdemokratiska pressen mottagit Ossian-Nilssons senare
litterära produktion med tämligen svalt intresse. Som framgått var kritikerkåren
över lag missnöjd med Ossian-Nilssons senare alster, men det låtsas han inte om i
detta sammanhang. I artikeln mot Järle skriver han i stället förnärmat ”att det just
varit de smås tidningar, arbetarnas tidningar, som tackat mig med de hatfullaste
anfallen, giftigheterna, tölpigheterna”.
I ett svar till Ossian-Nilsson i Frams februarinummer beklagar Sigurd Järle att
skalden grundligt missförstått hans artikel, ”i all synnerhet som den i sin obetydlighet lär ha varit den droppe, som kommit hr Ossian-Nilssons vredes skålar att
ﬂöda över”. Men adressen i Ossian-Nilssons angrepp var ju klar nog. Det var Lidforss som hade anklagat Ossian-Nilsson för att förråda sin uppgift som arbetarskald. Den ”välvillige arbetarkritikern” hade anklagat skalden för att använda den
röda fanan för att själv komma fram, och som resultat hade arbetartidningarna
vänt sig mot honom, det är kontentan av Ossian-Nilssons anklagelser mot Lidforss. Hans angrepp saknar inte grund men är ändå orättvist. Lidforss hade visserligen angripit skalden mer eller mindre öppet några år tidigare, men en ny vändning i uppskattningen hade ju inträﬀat sedan dess. Så mycket hårdare måste han
ha tagit Ossian-Nilssons förnyade angrepp.

En förgiftad pil
På våren 1907 publicerade Bengt Lidforss en av sina viktigaste böcker, Socialistisk
journalistik, där han tycks ha samlat artiklar kring politiska frågor som låg honom
varmt om hjärtat. Med denna bok ville han inte minst få igång ordentliga interna
partidebatter i dessa frågor, och man kan säga att han både lyckades och misslyckades med sitt uppsåt. Visst ﬁck han debatt, men den kom nästan enbart att handla
om artikeln ”Agitationens abc”, som han i sista stund hade kastat in bland de övriga. Beyer har gjort troligt att det var Hjalmar Branting som övertalat honom att
ta med den.170 Med Ossian-Nilssons anklagelser i Frams januarinummer i färskt
minne har Lidforss möjligen nappat på uppslaget med viss förtjusning. Provoka170
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tionen gick hem. Ossian-Nilsson blev synnerligen upprörd, och nu gick han för
första gången i direkt polemik med Lidforss.
Ossian-Nilsson var vid denna tid respekterad försterecensent i Ny Tid, och det
var naturligt att han recenserade Lidforss bok. Han gjorde det mycket korrekt och
inte utan ﬁness.171 Klander saknas inte, men man noterar också en hel del beröm.
Det heter exempelvis att Lidforss ”är föremål för sitt partis rättmätiga stolthet”.
Till sist kommer den oundvikliga invändningen att det också ﬁnns ”en och annan
uppsats, som mera direkt ingivits av det personliga hatet”. Framför allt ﬁnns ”en
förgiftad pil, som avskjutits mot undertecknad”.172 Till denna avser Ossian-Nilsson att återkomma, vilket sker redan nästa dag.
Det ﬁnns inte utrymme att redogöra för alla uppdämda anklagelser som nu riktas mot Lidforss.173 Huvudpoängen synes vara att kritiken saknar grund och att
drivkraften tydligtvis är ”den personliga ﬁendskapen”. Det är därför som Lidforss
tillåtit sig ”dumheten” att låta trycka om ”Agitationens abc”. Ossian-Nilsson säger
sig inte kunna neka sig nöjet att berätta ”den dumhetens förhistoria”:
Jag behöver icke uppehålla mig vid, att hr Lidforss ägnat mina böcker Masker och
Hedningar, liksom min arbetardiktning överhuvud, en fullständigt underkännande
kritik. Jag behöver icke fästa mig vid, att han, för att komma åt min dikt, förklarat all
social diktning underhaltig, men att han senare i blomstrande ordalag prisat andra
arbetarrörelsens värsskribenter med agitatorisk prägel. Jag behöver icke bry mig om,
att han förklarat mig ”använda den röda fanan som ett segel att själv komma fram”.
Under en viss period kunde han icke skriva en recension över någon utkommande
bok, utan att ge försåtliga sidohugg åt undertecknad.

Synnerligen anmärkningsvärt är att Ossian-Nilsson nu också skjuter in sig på tidningen Arbetet. Han säger sig ”från min debut 1900 och till sommaren 1904 haft
nog av alla de sabelkritiker, giftiga smånotiser och hånfulla insändare, för vilka
tidningen Arbetet med nog stor beredvillighet öppnade sina spalter”. Detta är en
så överdriven bild av de verkliga förhållandena att den inte kan betraktas som annat än falsk, men det är en bild som Ossian-Nilsson sedan envist höll fast vid, och
man ska kanske inte utesluta att den känslige skalden själv ansett den vara sann.
Lidforss taktik sägs vara att förtala motståndaren, och artikelförfattaren undrar till
sist: ”hur det skulle vara, om vi en gång på Er själv tillämpade Er egen taktik?”
Ossian-Nilsson visar med exempel att Lidforss egna artiklar innehåller minst
lika överdrivna påståenden som den förkättrade broschyren, och även om det
ﬁnns klara principiella skillnader mellan skribenternas hållning verkar denna kritik rimlig, vilket inte hindrar att Lidforss i sin svarsartikel, ”K. G. Ossian-Nilssons
martyrium” (1907-06-06), kan vända också detta till egen fördel. När han beslagits med att ha skrivit lika överdrivna påståenden om de svenska kapitalisterna
parerar han detta med att säga att det ändå ﬁnns en skillnad, nämligen den att han
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själv fortfarande står för vad han sagt, ”medan hr O.-N. däremot genom sin långrandiga redogörelse för broschyrens tillkomst och syfte tydligt nog låter skina igenom att han ej kan upprätthålla sina härifrågavarande påståenden”. Med detta
konstaterande ifrågasatte Lidforss Ossian-Nilssons politiska hemvist, vilket onekligen var att slå undan benen för motståndaren, för om Ossian-Nilsson inte längre
kunde räknas som socialdemokrat blev ju hans kritik bara ytterligare en röst i den
borgerliga klagokören. Här som annars var Lidforss klarsynt och tidigt ute i sin
analys av Ossian-Nilsson.
När Ossian-Nilsson svarar på denna artikel blir han närmast teatralisk. Det är
som toge han på sig martyrens törnekrona, när han bland annat skriver följande:
”Docenten har naturligtvis full rätt att sköta sitt kritikerkall, som honom bäst synes. Han må också hjärtans gärna spotta åt mina stackars arbetardikter, John Ericsson o.a. Jag har inte skrivit dem för att bli prisad.”174 Tillägget ”o. a.” är missvisande, eftersom Lidforss knappast kritiserat någon ”arbetardikt” av Ossian-Nilssons
hand – förutom den ideologiskt tvivelaktiga ”Rösträttsmarsch”. I recensionen av
Hedningar utpekas visserligen dikter ”sådana som Déroulède, John Ericsson, Oom
Paul, John Kinamans missionärer”, vilka sägs vara ”ingenting annat än versiﬁerade
korrespondenser från utlandet, rimmade kåserier och ledande artiklar i versform”.175 Men möjligtvis med undantag av ”John Ericsson” är dessa över huvud
taget inga ”arbetardikter”.176 Och endast med en synnerligen vid deﬁnition kan
ens den dikten hänföras till denna kategori, eftersom den varken är skriven av,
handlar om eller ursprungligen har riktat sig till arbetare. Ossian-Nilsson var inte
engagerad i arbetarfrågan när dikten skrevs och publicerades första gången, och
kritiserar den något, så är det snarast den ståndshögfärd som funnits i det gamla
fosterlandets jämfört med de fria förhållandena i Amerika – John Ericsson får inget stöd i hemlandet utan bemöts med hån. Dikten ger Ossian-Nilssons sedvanliga
bild av en ”murken” överklass, en sorts förlegad aristokrati, som står i vägen för
”unga friska viljor”.177 Det rör sig snarast om ett sorts individualistiskt rätts- och
frihetspatos i ”John Ericsson”, men när författaren blivit socialdemokrat kom
man tydligen att uppfatta dikten som socialistisk kritik av klassamhället och överklassens falska fosterlandskänsla.178 ”John Ericsson” blev en ”arbetardikt”, eftersom den ﬁck en från början delvis ej avsedd betydelse, när den framfördes inför
arbetarpublik. Men när Lidforss recenserade Hedningar vårvintern 1902 hade ju
ännu inget av detta inträﬀat, och Ossian-Nilssons anklagelse blir därför orimlig.179
Egendomligt i sammanhanget är att författaren faktiskt själv inrangerade ”John
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Ericsson” under den i arbetarsammanhang närmast omöjliga samlingsrubriken
”Sverge. Fosterländska dikter”, när den trycktes i Samlade dikter 1900–1905. Häftet
i fråga publicerades bara några månader innan Ossian-Nilsson i sin tidningsartikel omtalade dikten som en av sina ”stackars arbetardikter”, och detta visar ju tydligt det dubbelspel som pågick från skaldens sida. Emellertid höll han i fortsättningen envist fast vid uppfattningen att Lidforss förkastat hans ”arbetardikter”.
Allra sist i artikeln skriver Ossian-Nilsson att han i fortsättningen kanske kommer att tiga när partiet behöver honom, för som han skriver:
Det bärande i hela min värksamhet har varit hänförelsen, hänförelsen också för ett
ungt, storsint parti, som mäktade rymma människor och icke blott nummer. Men
med organ sådana som Arbetet och dess skötebarn B.L., vilka icke respekterat bl.a.
mitt människovärde, inspirerar partiet på sin höjd till tystnad.

Det ﬁnns ingen anledning att tvivla på allvaret och ärligheten i dessa ord, för det
var ofta hänförelse snarare än idéer som drivit honom, men för Lidforss – som nu
deﬁnitivt tröttnat på sin motståndare – blev orden utgångspunkt för ytterligare
angrepp:
Man frågar sig ovillkorligen: Vad är meningen med detta? Är det för att brandförsäkra sin diktning mot all framtida kritik från partipressens sida, som skalden hotar med
sin tystnad, om han ej får tillräckligt beröm? [– – –] Men en sak så god som två veta
vi numera: om det i en framtid skulle visa sig att hr Ossian-Nilsson bleve som han
kallar det inspirerad till tystnad, och om det sedan, då tigandet i längden torde bli
honom omöjligt, skulle hända att vi ﬁnge höra hans sonora stämma ljuda oss till
mötes från ett annat läger, så veta vi nu, vad som då har vållat detta trista resultat.
Så har skett, emedan undertecknad, ”Den skrivande skomakaren”, ”narren med
den tomma hjärnan” förnekat hr Ossian-Nilssons människovärde.180 (s. 85f )

Detta skrevs i juli 1907. Lidforss hade tidigt uppmärksammat de svårförenliga elementen i Ossian-Nilssons tankevärld, och senast sommaren 1907 anade han alltså
det avfall som skulle komma. Att hans egna artiklar varit en starkt bidragande orsak till detta kommande avfall tycks inte ha bekymrat honom.

Religiös poesi i samhällsbevarande kapitalistorgan
Ossian-Nilssons Samlade dikter 1900–1905 gavs ju ut i tio häften under våren 1907.
Häftena publicerades ett i sänder, vilket kan förklara varför vissa av recensionerna
kunde dröja ända in på sommaren. Därmed kom det sig att ﬂera recensenter skrev
under inﬂytande av den inﬂammerade debatten kring ”Agitationens abc”. Lehtilä-Olsson konstaterar att fem socialdemokratiska tidningar recenserade häftena
”synnerligen välvilligt”, och tre av dessa recensioner anser hon samtidigt kan uppfattas som ”inlagor i den polemiska fejden” kring Ossian-Nilssons diktning.181
Tidningarna är Ny Tid, Arbetarbladet och Smålands Folkblad (Erik Hedén). Samtliga ställer sig på Ossian-Nilssons sida, och det är intressant att notera att deras
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invändningar mot Lidforss går ut på att denne kräver partidisciplin av en skönlitterär författare. Lidforss är alltså alltför politiserande. Det bör vara dessa anmärkningar som gav Lidforss anledning att ta till storsläggan i artikeln den 6 juli. Han
är synnerligen upprörd och låter sätta hela nio spaltrader i spärrad stil.
För övrigt ligger det mig fjärran att förmena vare sig Ossian-Nilsson eller någon annan att skriva religiös poesi. Vad jag fann och ännu ﬁnner hållningslöst och osmakligt, det var att en socialdemokratisk fritänkare med så utpräglat antiklerikala tendenser
som Ossian-Nilsson låter kristet-statskyrkliga högtider inspirera sig till religiös poesi, som
sedan publiceras i samhällsbevarande kapitalist-organ. (s. 81f )

Ett mer politiserande omdöme får man nog leta länge efter i svensk litteraturkritik
från denna tid.

En snurra på verskonstens område
I december 1907 publicerade Ossian-Nilsson diktsamlingen Orkester, vars mottagande speglar den ambivalenta ställning skalden nu intog i partiet och kulturdebatten. Typiskt är kanske att Fredrik Böök, som skrivit ned samlingen Örnar i Ord
och Bild 1903, i Svenska Dagbladet julaftonen 1907 skriver att skalden nu tycks närma sig ”ett stort genombrott”.182 Det ﬁnns inga ”arbetardikter” i den nya samlingen. Däremot ﬁnner man fosterländska dikter som ”Vår fosterjord” och krigsentusiastiska dikter som ”Skyttesång”.183
Socialdemokratiska ungdomsförbundet hade vid denna tid utvecklats till en
antimilitaristisk och fredssinnad organisation, och Ossian-Nilsson hade redan varit i luven på Frams redaktör Per Albin Hansson i denna fråga. Det var också Fram
som låtit publicera Sigurd Järles kritiska artikel om Unga poeter, och allt detta
gjorde att ungdomsförbundet nu deﬁnitivt råkat i onåd hos skalden. Det är rimligt att ungdomarna höjde på ögonbrynen när de fann fredsvännerna förhånade i
dikten ”Appell”, där det konstateras att det är ”gott om harar / och näpna kvinnomän”. Det senare uttrycket antyder möjligen att fredsvännerna skulle vara homosexuella, och sådana passade inte heller in i Ossian-Nilssons sunda föreställningsvärld. Mest känt är väl annars att skalden här benämnde antimilitaristerna
”fredspigescher”, ett ord som ska rimma på de två ”stålkartescher” som diktjaget
säger sig ha stående på sitt bord.184 Vad han ville använda granaterna till? Därom
får man besked. Om han kunde skjuta sina ﬁender med dem, skulle han gärna ladda kanonen själv.185 Detta var en utmanande dikt, och som Lehtilä-Olsson noterat
väntade han sig negativa reaktioner på den nya diktsamlingen.186 Men det dröjde
innan skallet började.
På Karl Warburgs initiativ hade riksdagen beslutat om att börja dela ut statliga
författarstipendier, och i mars 1908 ﬁck Ossian-Nilsson ett stipendium på 600
kronor, vilket ledde till en upprörd debatt i riksdagen, eftersom en av ledamöterna
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Fredrik Böök, Resa kring skånska parnassen. Ett litteraturkritiskt längdsnitt utgivet av Rolf Arvidsson, s. 22.
Jfr Lehtilä-Olssons genomgång, a.a., s. 75ﬀ.
Dessa granathylsor existerade också i verkligheten. De var en gåva från en släkting som arbetade på Bofors. (Brev No 55 till Theodor Nilsson 1906-12-30.)
Ossian-Nilsson, Orkester, Stockholm 1907, s. 139.
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ifrågasatte lämpligheten i att belöna en författare som skrivit dikter som ”Krig
mot Kristus”. Klagomålet beledsagades av uppläsning av sagda dikt. Warburg,
som var medlem av prisnämnden där också Selma Lagerlöf och Carl David af
Wirsén ingick, påpekade att nämnden varit enhällig i sitt beslut men att det inte
var dikter av den kritiserade typen som belönats. Bland dem som nu trädde till
diktarens försvar fanns inte bara en socialdemokrat som Hjalmar Branting utan
också representanter för den nationellt sinnade högern, som Harald Hjärne. Man
idkade återigen högläsning ur skaldens produktion, men nu var det fosterländska
dikter som kom ifråga. Högermannen Rudolf Kjellén menade att Ossian-Nilsson
”som skrivit något av den vackraste fosterländska poesi vi ha, bör bedömas efter
sina förtjänster och ej efter sina fel”.187
I de socialdemokratiska tidningarna hade man roligt åt denna debatt. Sympatierna var dock ännu på Ossian-Nilssons sida. Annorlunda blev det när det någon
månad senare meddelades att Ossian-Nilsson fått en belöning på 800 kronor från
Svenska Akademien.188 Den tidning som tycks ha reagerat först och häftigast var
Ystads-Bladet Aurora, där sympatierna för Bengt Lidforss var synnerligen starka.
Wirsén och Billing var sedan gammalt populära slagpåsar i arbetarpressen, och
också på Ossian-Nilsson såg Aurora numera med blandade känslor. Alla tre uppfattades som motståndare till Lidforss, och när de nu förekom i ett och samma
sammanhang föll alla bitar på plats. I ett kåserande inslag frågar Aurora sina läsare
om de hört att ”skalden K. G. Ossian-Nilsson, ni vet, runtenomsnurran på värskonstens område” i dagarna fått ”en ﬁnare komplimang” från Svenska Akademien:
De säga att hr Ossian-Nilsson på sistone ”uppenbarat ett varmt fosterländskt åskådningssätt” och man hoppas på fortsatt dragning åt den slags skoj i framtiden!…
Oj, om man vågade, så svure man väl en sjumila-lång skrattared åt dylikt!… Och
Bengt Lidforss skulle instämma, ty nu äro han och Billingen och Carl David ense!
Men K. G. Ossian-Nilsson, då? Är han fortfarande medredaktör i ”Ny Tid” eller
är det slut med den löjliga historien? Det rör oss ju egentligen inte, men alltid är det
roligt att fråga!…189

Tidningen återkommer några dagar senare till samma ämne och undrar om man
verkligen inte borde hålla rent åt höger i partiet liksom man borde hålla rent mot
vänster, mot anarkisterna. Ossian-Nilsson hänförs till kategorin ”schackrande och
blådunstspridande högerdrängar”, och man säger sig att ”lovprisandet av krig och
patentfosterländskhet kan väl aldrig i livet komma att räknas till socialdemokratiens taktikfrågor!”190 Man kan påminna sig att Lidforss haft liknande utgångspunkter för sin kritik av ”Rösträttsmarsch” i Frams majnummer 1904.
Efter Auroras angrepp följde en ny bitter fejd.191 Ossian-Nilsson sade senare att
186 ”Nå, nu ha de då fått ngt att skälla för. Förut skällde de av ’födsel och obehindrad vana’”, skri187
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ver han till Theodor i brev No 60, 1907-11-25. Citeras av Lehtilä-Olsson, s. 77.
Lehtilä-Olsson, s. 79f.
Jfr Lehtilä-Olsson, s. 80ﬀ.
Signaturen MITE DINA, ”Krönika”, Ystads-Bladet Aurora 1908-04-11. Jfr Lehtilä-Olsson,
s. 80.
”Gränserna?”, Ystads-Bladet Aurora 1908-04-18. Jfr Lehtilä-Olsson, s. 80.
Lehtilä-Olsson, s. 80ﬀ.
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hela partiet föll över honom, och även om detta inte var riktigt sant, så är det tydligt att han ansåg att det nu var dags att ladda kanonen och utkräva sin hämnd.
Under sommaren skrev han romanen Barbarskogen i rasande fart.

7. Barbarskogen
Innehållet i romanen Barbarskogen. En berättelse i klasskampens tecken är i korthet
följande. Händelserna utspelar sig i en icke namngiven svensk hamnstad. Den
unge akademikern Hall kommer av en slump att engagera sig för en fattig strejkbrytare och dennes familj. Han har tidigare skrivit en del litteraturrecensioner i
det borgerliga Dagbladet, men när han nu skriver en mycket uppmärksammad
artikel om strejkbrytaren och den pågående strejken placerar han denna i arbetartidningen Framåt. Han är inte socialist och artikeln är snarast skriven i humanistisk anda. Artikeln blir ändå inledningen till en snabb tidningsmannakarriär som
leder honom spikrakt fram till redaktörsstolen på Framåt, som på senare tid har
utvecklats till en synnerligen medioker tidning. Halls sensationella artikel blir
början på en uppryckning för tidningen. Hela staden vill läsa den. Genom sitt
gedigna arbete och entusiasmerande sätt får han tidningen på fötter, men detta
sker inte utan allvarliga konﬂikter med den gamla redaktionen. Det är i synnerhet
redaktör Nylén och den mångskrivande bohemen lektor Lunde som får maka på
sig. Lektorn, som är astronom, skriver vetenskapliga artiklar som ingen arbetare
kan förstå. Han dricker öl på redaktionen. Han får nu ﬁnna sig i att hans illa hopkomna artiklar nagelfars, rättas eller till och med refuseras av Hall. Efter en tid
inleds ytterligare en strejk i staden, men när denna utvidgas genom en avtalsvidrig
sympatistrejk skriver Hall upprörda artiklar som ifrågasätter den. Arbetaropinionen vänder sig då mot honom. Arbetskonﬂikten leder till upplopp, där militär
måste sättas in och människoliv går till spillo. Strejken blir alltså ett misslyckande,
och den fördöms till och med av LO. Det visar sig sålunda att Hall haft rätt från
början, men det gör bara saken värre för honom. Under en stormig tidningsstämma får han ﬁnna sig i att bli avsatt på grund av sina illojala skriverier. Den som
slutgiltigt fått opinionen att svänga mot honom är den rävsluge lektor Lunde, som
utnyttjar Halls enda misstag. Denne har nämligen låtit trycka en våldsamt antiklerikal dikt i Framåt, trots att dikten redan tidigare refuserats av den dåvarande
redaktören Nylén. Dikten fälls i rätten men till Halls förvåning är det Nylén som
får krypa in i fängelsecellen. Nylén var nämligen fortfarande ansvarig utgivare.
Lektor Lunde hävdar på tidningsstämman att Halls misstag bottnar i att han velat
leda en tidning, trots att han inte känner ”journalismens abc”. Hall tvingas nu att
avgå. Framåt får en ny redaktör, den sympatiske och eﬀektive redaktör Hällvik
från Morgondagen. Då det visar sig att Nylén ska bli riksdagsman erbjuds Hall att
komma tillbaka till Framåt, men nu som ledare för utrikesavdelningen. Hall sänder ett artigt, men nekande svar. Han tycks vara på väg att vända arbetarrörelsen
ryggen, men slutet är öppet: på Första maj när demonstrationståget passerar tar
han och hans fästmö steget in i ledet och marscherar med.
Romanen blev en stor succé. Redan den 5 december basunerade Bonniers ut
”3:dje tusendet” i en annons i Svenska Dagbladet. Under sex till sju veckor i slutet
av 1908 trycktes tre upplagor, varav den tredje var något bearbetad. Följande år
kom ytterligare tre upplagor. Inom ett år hade romanen sålts i 9 000 exemplar
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enbart i Sverige.192 Sjunde upplagan (tionde tusendet) kom 1911 och den åttonde
1919. Nya utgåvor kom 1927 och 1937. Romanen gavs ut i Danmark 1909 (BarbarSkoven) och dessutom i Ryssland samma år under namnet Dikij les (ungefär ”Vilda skogen”). En tysk upplaga, Der Barbarenwald, med förord av Sven Hedin, kom
ut 1911 och omtrycktes revolutionsåret 1917. Skalden gjorde också en dramatisering, Förrädare (1911), men Tor Hedberg på Dramaten förhalade beslutet om uppsättning.193 Pjäsen kom i bokform 1917.

Pressens reaktion
Barbarskogen publicerades i mitten av november 1908 och vållade naturligtvis en
väldig uppståndelse.194 Romanen sågs av de borgerliga tidningarna som OssianNilssons slutuppgörelse med arbetarrörelsen. Det var modigt av författaren att så
skarpt säga ifrån om missförhållanden och partidiktatur, menade man, och hans
vittnesmål ansågs särskilt värdefulla, eftersom han själv varit en av arbetarledarna.
Också många av arbetarrörelsens representanter såg romanen som en slutlig bekräftelse på författarens ”avfall”. Här var man dock betydligt mindre benägen att
se Barbarskogen som en fullt sannfärdig skildring, åtminstone inte av samtida förhållanden. Några sydsvenska tidningar, med Arbetet i spetsen, förnekade att romanen alls innehöll någon sanning. För en tid kom romanen att dominera såväl
den kulturella som den politiska debatten. Den bör ha haft ett inte obetydligt
inﬂytande, i och med att den medvetandegjorde och säkerligen också skärpte den
polarisering mellan borgerlighet och arbetarrörelse som redan var under utveckling. Bilden av en i grunden kulturﬁentlig arbetarrörelse tycks ha inpräntats eﬀektivt i den borgerliga opinionen.
Recensenterna uppskattade boken som samhällsskildring. Romanen ”betjänar
sig icke af några omskrifningar”, skrev Tor Hedberg i Svenska Dagbladet (1908-1122), ”söker icke beslöja den verklighet, som legat till grund för skildringen, vi känna den i alla väsentliga drag ur samtidens krönika, händelserna äro oss alla närliggande, och för de initierade torde äfven personskildringen visa sig vara gjord på
lefvande modell…”. Detta senare är naturligt, menar Hedberg, men så tillägger
han: ”tyvärr skämmes dock skildringen i ett fall af en obeslöjad personlig hätskhet, som förryckt bilden, något som ju icke alldeles öfverraskar dem, som äga kännedom om författarens kritiska metoder”. Hedberg hade själv varit i polemik med
Ossian-Nilsson, så han visste vad han talade om.
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Försäljningssiﬀran är hämtad ur brev No 72 till Theodor 1909-12-26. Upplagorna är ganska
förbluﬀande. Diktsamlingen Orkester (1907) trycktes exempelvis i 2 000 exemplar. Vissa av
häftena i Samlade dikter 1900–1905 trycktes i långt högre upplagor, det första, ”Sverge. Fosterländska dikter” tycks ha distribuerats som reklam för projektet och trycktes i 10 000 exemplar. Följande häfte, ”Arbetarsånger” sålde ungefär lika många. Det av Socialdemokratiska
ungdomsförbundet utgivna skillingtrycket med ”Internationalen” och Ossian-Nilssons
”Ungdomsmarsch” såldes på åtta år i 50 000 exemplar. Dikthäftet Stormklockan. Ett urval dikter ur samlingarna Hedningar och Örnar, Malmö 1903, såldes i 10 000 exemplar. Som jämförelse kan nämnas att den poet som Ossian-Nilsson upplevde som sin av kritikerna orättvist
prisade konkurrent, Vilhelm Ekelund, sällan sålde över 200 exemplar av sina diktsamlingar.
(Se Algot Werin, Vilhelm Ekelund 1880–1908, Lund 1960, s.222.)
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För en utförligare genomgång, se Lehtilä-Olsson, s. 166ﬀ.
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Att den ﬁktiva staden skulle föreställa Malmö, ansåg de ﬂesta. Tidningen var i
så fall Arbetet, redaktör Nylén var redaktör August Nilsson och lektor Lunde kunde ju inte vara någon annan än Bengt Lidforss. Man satte gärna likhetstecken
mellan ﬁktion och verklighet, men samtidigt beklagade många recensenter hätskheten, särskilt i porträttet av lektor Lunde. Hur pass överdrivet porträttet var kunde man dock inte avgöra. Redaktör Hall skulle väl vara Ossian-Nilsson själv,
men det fanns också ett annat alter ego, insåg man, nämligen den desillusionerade
före detta socialisten och arbetarskalden Wide. Allt detta antyddes mest i förbigående, och det väsentliga i romanen rördes inte av nyckelkaraktären, menade
man, för här hade man äntligen en stor skildring av en samtida samhällsfråga av
stor dignitet.
Det hände att man jämförde romanen med Röda rummet, och även om man
inte riktigt ville låtsas om det, fungerade den elaka personskildringen troligen som
russinen i kakan. Skandaler var intressanta, då som nu. Porträttet av lektor Lunde
sades i Dagens Nyheter (1908-11-26) åsyfta ”den sannolikt misstecknade bilden af
en rikskänd, radikal vetenskapsman”, vilket antyder ﬁnkänslighet mot den åsyftade. Men vilka tolkningsmöjligheter öppnades inte med en formulering som ”den
sannolikt misstecknade bilden”?
Arbetarpressen var till att börja med förvånansvärt positiv. I Social-Demokraten
(1908-11-27) var Vera von Kræmer belåten med att det äntligen kommit ett verk
”som rör sig inom de brännande dagsföreteelserna”. Hon beklagade visserligen att
författaren i lektor Lundes och redaktör Nyléns fall ”låtit förleda sig till en rent
personlig och mycket hätsk porträttering”, vilken hon dessutom fann helt onödig,
eftersom den inte tillförde romanen något väsentligt. Helst skulle hon ha sett porträtten uteslutna, men intressant nog antyder hon inte ens att porträtten skulle
kunna vara missvisande.195 Kanske är Hall ”sedd med en något naiv beundran”,
ﬁnner hon vidare, och nog är det onödigt med den löst infogade kärlekshistoria
som författaren inﬂätat som en ”eftergift åt kvinnliga läsare”. Inför romanens ord
om Barbarskogens, dvs arbetarrörelsens, kulturﬁentlighet ställer sig recensenten
åter förvånansvärt neutral. Författarens ord är ”ägnade att låta tala om sig”, skriver
hon, ”då han ju själv står, eller stått i nära kontakt med rörelsen”. Hon slutar med
att konstatera att boken är ”ett manligt verk, skrivet med det upplevdas brinnande
eld – låt sedan vara att han sett detta upplevda på sitt sätt, det har han ju som författare all rätt till”.
Som Lehtilä-Olsson visar var också andra kritiker på det hela taget positiva. Ny
Tid var starkt beundrande, och där kände man ju sin Ossian-Nilsson, men också
exempelvis Landskrona-Kuriren var positiv. Den senare tidningen menar dock att
framställningen stundom är pamﬂettartad och att ”’barbarskogens’ faror säkert
överskattats”. E. Walter Hülphers i Smålands Folkblad är mer skeptisk, men ﬁnner
ändå romanen intressant: ”Mycket däri är sant, mycket falskt och skärande.” I den
nystartade och mot partiledningen oppositionella Stormklockan skrev Zeth Höglund att romanen var ”ett ovanligt, styckvis glänsande verk”. Visserligen är den
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Vera von Kræmer var styvdotter till Hjalmar Branting. Hennes förhållande till Lidforss var
något komplicerat. Som tjugoettåring (1899) rymde hon hemifrån och tillbringade några dagar i Lund, där hon också träﬀade Bengt Lidforss, som hon hört så mycket positivt sägas om i
hemmet. Men de trivdes inte i varandras sällskap: ”jag förstod inte honom och han inte mig”,
är hennes lakoniska kommentar i boken Brantings på Norrtullsgatan (s. 140). Bengt Lidforss
av modell 1899 hade förmodligen drag som Vera von Kræmer kände igen i Barbarskogen.
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ibland överdriven och skildringarna från Framåts redaktion skulle möjligen kunna spegla förhållanden som varit aktuella inom arbetarrörelsen för 10-15 år sedan,
men det är ändå bra att Ossian-Nilsson ”sjungit ut”: ”Han har rätt i att det ﬁnnes
åtskilligt sjukt, fult, reaktionärt i arbetarerörelsen. Det måste skäras bort. Vi få
inte i blind fariseism glömma, att även vår rörelse som allt mänskligt har sina fel
och brister.”196
Lehtilä-Olssons genomgång visar tydligt att det var Bengt Lidforss recension av
romanen och redaktör Nilssons samtidigt publicerade förklaring, som kom att
innebära vändpunkten i behandlingen av Barbarskogen. Omslaget skedde i och
med att Lidforss på ett fullständigt avväpnande sätt själv deklarerade att romanen
var en nyckelroman och att det var Arbetet och dess redaktion som åsyftades. Samtidigt intygade August Nilsson att Ossian-Nilsson i stort sett inte hade någon personlig kännedom om förhållandena på Arbetets redaktion och att skildringen därför
var genomfalsk från början till slut. Därmed tog den stora Barbarskogsfejden fart.
Social-Demokratens redaktör, Hjalmar Branting, fann nu för gott att komplettera Vera von Kræmers recension, eftersom den ”inriktade sig på rent litterärt bedömande och således bokens förhållande till sin sociala bakgrund där ej ﬁck något
större utrymme”. Branting refererade utförligt Lidforss och Nilssons artiklar i Arbetet och han refererade också Ossian-Nilssons försvar i Svenska Dagbladet, men
hans sympatier fanns helt på Arbetets sida.
Den fortsatta, mycket livliga, debatten handlade om det riktiga eller förkastliga
i att teckna efter levande modell. Här ska endast konstateras, att det återigen var
Lidforss som klampade in och fördärvade festen för Ossian-Nilsson. Diskussionen handlade hädanefter inte om romanens konstnärliga halt och position inom
den svenska litteraturen, utan framgången betraktades nu mer som en ren skandalsuccé. En bok som hade artat sig att uppnå status av en ny Röda rummet kom
därmed snarast att uppfattas som en efterapning av Svarta fanor. Men därmed var
Ossian-Nilssons fortsatta litterära karriär punkterad en gång för alla, och trots en
fortsatt livlig utgivning betraktades han aldrig mer som en av de större svenska
författarna. Dock bör noteras att Barbarskogen inom litteraturforskningen har karakteriserats som ”vår första stora samhällsroman efter Strindberg” (Holger Ahlenius) och därför setts ”som den första länken i den utvecklingskedja, som fortsätter Strindbergs samhällsprosa, och som ﬁck sina främsta företrädare bland tiotalisterna och arbetarna”.197

Lidforss reaktion på Barbarskogen
För Bengt Lidforss hade Ossian-Nilssons uppbrott från arbetarrörelsen inte kommit oväntat, något som han också framhåller inledningsvis i sin mycket långa artikel om Barbarskogen. Man känner igen kritiska synpunkter som han framfört tidigare, men de är nu mer onyanserade och knappast helt rättvisa:
Med sin senaste bok har Ossian-Nilsson tagit ett steg, som måhända kan synas överraskande för en del utomstående, men som för dem, vilka haft tillfälle att på nära håll
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Zeth Höglund, ”’Arbetarrörelsens Svarta Fanor.’ K. G. Ossian-Nilsson: Barbarskogen”,
Stormklockans andra provnummer, december 1908.
Se Eric Uhlin, a.a., s. 272f.
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följa hans gång genom det oﬀentliga livet, ingalunda kommer oväntat. Även under
den tid, då skalden oﬃciellt tillhört socialdemokratiska partiet, har han hela tiden
stått så att säga med ena benet i det borgerliga lägret; sina bästa dikter har han mestadels avyttrat åt den borgerliga pressen, åt Svenska Dagbladet, Handelstidningen,
Stockholms Dagblad o.s.v., och vad som sedan blivit över av lättare gods har den socialdemokratiska pressen fått hålla till godo med. Och den idévärld, varåt han velat
ge uttryck i sin diktning, har varit så kaleidoskopiskt skiftande och sammansatt av så
olikartade, delvis oförenliga element, att det hela en dag förr eller senare måste
springa sönder. Ossian-Nilssons socialism har alltid förekommit mig som ett utslag
av vad Strindberg kallar att experimentera med ståndpunkter; experimentet har misslyckats, förväntningarna blevo icke uppfyllda, och vad är då naturligare än att man
uppger ståndpunkten och tar en ny position. En garde, forna stridskamrater!
Inom den konservativa pressen, där man på många håll eger ett ﬁnt öra för den
individuella stämmans klangfärg, synes man också från början ha uppfattat OssianNilssons himlastormeri cum grano salis; man har beklagat hans förlöpningar, men
för övrigt behandlat honom med all den aktning och pietet, som tillkommer en litterär talang med antisocialistiska framtidsmöjligheter. I själva verket är ju ett meningsomslag, sådant det här föreligger hos Ossian-Nilsson, ganska vanligt hos unga idealister, som trätt i praktisk beröring med arbetarrörelsen: man startar full av tro på det
förtryckta folkets förträﬄigheter, och när man sedan gör den högst märkliga upptäckten, att det förtryckta folket är behäftat med allehanda fel och brister, så blåser
man till reträtt lika frejdigt som man nyss blåste till anfall. Särskilt hos diktarne, som
mer än andra äro prisgivna åt lynnets kastvindar, är ett sådant meningsomslag en ytterst vanlig företeelse. (s. 87f )

Efter denna inledning, med dess kraftfulla politiska och ideologiska markeringar,
formar sig artikeln främst till ett försvar av arbetarrörelsen och tidningen Arbetet.
Det är rimligt att en avfälling hävdar sin nya ståndpunkt, menar Lidforss. Det har
han all rätt att göra, liksom han har rätt att skildra den rörelse han tillhört. Det är
också helt naturligt ”att han mot sina gamla stridskamrater spelar ut erfarenheter
som han gjort i deras mitt”. Det är kanske inte vackert, men ändå ”begripligt och
ursäktligt”. ”Avgörande för det helas värde är om man håller sig till sanningen och
till sak” (s. 89f ). Lidforss hävdar emellertid att Ossian-Nilsson inte uppfyller dessa
krav, eftersom ”hela boken är en s.k. nyckelroman”. Personskildringarna säger sig
Lidforss inte vilja diskutera. ”Vad det främst kommer an på är trovärdigheten i
själva handlingens gång och i miljöskildringen, för såvitt denna är fri från inslag
av rent personlig art, samt sanningshalten i de allmänna synpunkter, för vilka förf.
gör sig till målsman” (s. 90f ).
Lidforss skjuter in sig på Barbarskogens anklagelser mot det socialdemokratiska
partiet, arbetarrörelsen och det svenska proletariatet. Skulle en duglig ung akademiker av Halls kaliber kunna utsättas för det som händer i Barbarskogen? Något
sådant har aldrig ägt rum och är inte heller tänkbart i den svenska arbetarrörelsens
miljö, påstår Lidforss. Med förlov sagt måste detta anses vara ett något ihåligt påstående, med tanke på att August Nilsson, avporträtterad som redaktör Nylén i
romanen, på samma sida i Arbetet ondgjorde sig över att ”samma hjältebragd, som
den utomordentlige Hall utför i fantasien, blivit av den arme, alla dygder frånkände Nylén utförd i verkligheten”.198 Emellertid menar Lidforss att det ”försåtliga i
herr Ossian-Nilssons tillvägagångssätt ligger just däri, att han avsiktligt blandar
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samman påtagliga sanningsmoment med uppdiktade händelser, och sedan utger
det hela för en anklagelseskrift, vars ’detaljer är livets och erfarenhetens’” (s. 94).
Lika missnöjd är Lidforss med Ossian-Nilssons kritik ”mot socialismens allmänna strävanden”. Denna kritik har författaren lagt i munnen på skalden Wide,
ett av två självporträtt i romanen. För att inte bli beskylld för travestering fyller
Lidforss en halv spalt med utdrag ur dennes monolog om Barbarskogen. Träden i
denna skog är de olika arbetarorganisationerna, fackföreningarna, arbetarkommunerna. Ett kort utdrag:
varje Folkets hus är ett växande, skuggande träd, och alla tillsammans äro de en väldig, erövrande storskog, sammanbunden med småskogar av fattighus och fattigkvarter, med snår av eländets nässlor och törne. Den stora klasshatsrörelsen är en väldig
barbariets urskog, och i dess skugga tälta hunnerhordarna, civilisationens förödare,
den anryckande millionhövdade massan. Barbarerna och barbarskogen, bägge rycka
framåt, skövla våra trädgårdar, härjar våra åkrar, störta våra fästningsmurar och slå
våra härar. (s.95f )

Bilden av barbarskogen sätts sedan i samband med barbarernas angrepp mot Rom
och Hellas. Man kan notera att Wide tycks vara rasist och att han bland alla lovord
också använder uttryck som de ﬂesta nog inte skulle uppfatta som positiva: ”Mot
Hellas brusar stormen, mot Hellas, fosterlandskänslans urhem, chauvinismens
stolta hemland, rasrenhetens altare, mot Hellas, den frie individens skola, skaldernas, tänkarnas, skönhetens, förﬁningens, de ädelt utrustades slavgrundade Hellas!” (s. 96)
Senare i Wides tal sägs det att ”massan är en nation, en nyfödd, erövrande barbarnation, och dess klasshat är ett nationalhat” (s. 97). Massan sägs fördöma krigen, för att kunna ägna sig åt detta enda: ”kriget mot kulturen och det kulturfåtal,
som är alla nationers kärna”. Massan läser böcker ”såsom prästerna läsa bibeln: för
att styrkas i sin tro, och såsom jesuiterna studera vetenskapen: för att få vapen och
ammunition. Kulturen är dess tyghus för kampen mot kulturen” (s. 97f ).
Lidforss ﬁnner hela talet patetiskt och menar att det skulle göra sig utmärkt
som ett inträdestal i Fosterländska förbundet. Psykologiskt intressant är talet
emellertid, ﬁnner Lidforss, eftersom det så klart visar
att herr Ossian-Nilsson i grunden aldrig haft en aning om vad som menas med socialism. Han har som diktare funnit klasskampens fält vara en god betesmark för sin
pegasus, han har för en tid diktat sig in i en demokratiskt revolutionär stämning, han
har trott att massan kunde göras till föremål för den hjältedyrkan, som hos honom
endast är en braskande täckmantel över inre svaghet, och när det sedan visar sig, att
massan icke lämpar sig för hjältedyrkan, får han antisocialistisk fallandesot, och välter omkull stolar och bord, medan fradgan… nå, synen är icke vacker. (s. 98)
198

August Nilsson, ”En förklaring”, Arbetet 1908-11-30. Det märkliga var nämligen att Malmö
under sommaren varit skådeplats för en avtalsstridig kommunalarbetarstrejk, vars förlopp liknar strejken i romanen (se Lehtilä-Olsson s. 148f ). Denna strejk uppmärksammades mycket,
och den 11 augusti införde redaktör Nilsson en artikel där han var kritisk mot arbetarnas tillvägagångssätt. Två dagar senare innehöll Arbetet en kort notis som sade: ”Red. Aug. Nilsson
har denna dag till tidningen Arbetets styrelse inlämnat sin avskedsansökan.” Dagen då August Nilssons artikel ”En förklaring” publicerades var dennes sista arbetsdag på Arbetet.
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”Inför tänkande socialdemokrater torde det emellertid vara onödigt att bemöta
detta svammel av en politiskt urspårad poet”, skriver Lidforss sedan. Det är arbetarnas fattigdom och deras brist på bildning som gör att de har vissa ”intellektuella
och moraliska svagheter, som ofta kunna ta sig allt annat än sympatiska uttryck.
Men man skall vara en tämligen simpel plebej för att inför en skadeglatt grinande
överklass slå sig till riddare på proletariatets lyten”. Inte heller är det rätt att sätta
likhetstecken mellan arbetarrörelsen och ”de kulturﬁentliga tendenser, som röra
sig där och var på djupet hos de folklager, som hittills varit utestängda från kulturens välsignelser” (s. 99). Lidforss hävdar i stället ”att den berättigade kulturpatriotismen icke har någon bättre vän än den modärna socialdemokratien”. Det den
”vill förstöra på det religiösa området är endast det religiösa tvånget och den grova
vidskepelsen, men ingalunda religiositeten”. Här försvarar Lidforss uppenbart sin
egen opinionsbildande verksamhet. Han avrundar resonemanget med att säga att
”de bildade socialisternas strid är en kamp för kulturen mot öppna och maskerade
ﬁender, en strävan att rädda kulturen från den undergång, åt vilken all fåtalskultur
är vigd” (s. 100).
Lidforss närmar sig nu slutet av recensionen. Hittills har han i stort sett intagit
en försvarsposition, men under tiden har han förberett sitt anfall. Han har inrangerat Ossian-Nilsson i det borgerliga lägret för gott, och han inleder sitt angrepp
med att fråga sig vilka som egentligen är ”bärarna av den stolta kultur, som de
framryckande arbetareskarorna skola förstöra”: ”Är det kanske våra galizierimporterande ädlingar som äro fosterländskhetens och racerenhetens bärare och beskyddare,199 är det kanske den konservativa majoriteten vid våra universitet och
akademier, som är amman och värnet för individualismens, skönhetens och förﬁningens kultur?” (s. 100) Här träﬀar Lidforss en mycket öm punkt, för OssianNilsson var ju själv mycket kritisk mot den svenska överklassen.
Lidforss angriper romanens övergripande bild, nämligen skogen som kulturskövlare och barbarerna som kulturens dödgrävare. Som botaniker har han starkt
intresse för ekologi:
Hur platt och i bokstavlig mening onaturligt är det icke att låta skogen, den susande,
heliga skogen symbolisera den kulturförstörande makten – man betänke blott, vad
skogens förlust betytt för just Hellas och Rom! Hur barnsligt är icke detta anatema
över de framryckande barbarerna – dessa barbarer, utan vilka renässansen aldrig varit möjlig, och ur vilkas led det framgått en Goethe, en Kant.

Lidforss förkastar alltså Barbarskogens bild av arbetarrörelsen och socialismen. Vidare förkastar han romanens symbolspråk. Återstår att avrätta författaren. Detta
gör han kort och eﬀektivt: ”Och vad är till sist allt detta braskande tal om Hellas och
Rom annat än humbug, när det kommer från en person, som genom bildning och
temperament är typen för det antiklassiska, det yankeemässiga, det plebejiska!”
Tidigare i recensionen har Lidforss påpekat att författarens tillvägagångssätt i
romanen är försåtligt då ”han avsiktligt blandar samman påtagliga sanningsmo199

Sedan ﬂera år förde arbetarrörelsen en intensiv kamp mot de skånska godsägarnas import av
underbetald säsongsarbetskraft från Galizien, dvs delar av nuvarande Polen. Det var i sådana
sammanhang man använde slagordet ”Sverge åt svenskarna”. Medan galizierna ﬁck arbete
tvingades svenska arbetare att utvandra till Amerika, hävdade man.

374

ment med uppdiktade händelser”. Till yttermera visso säger romanens företal att
det rör sig om en anklagelseskrift, vars detaljer är ”livets och erfarenhetens”.200 Så
mycket mindre försvarligt är detta arbetssätt, menar Lidforss, då ”det hela formats
till en nyckelroman, där de levande modellerna över hela linjen utpekats med en
lika pinsam som okonstnärlig noggrannhet” (s. 94). Om skildringarna av Framåts
redaktionspersonal skriver Lidforss i recensionens sista stycke att de
i de ﬂesta fall endast ega skandalens intresse, i ett fall – när det gäller mig (lektor Lunde) – icke ens det. Ty bortsett från några skarpa och ofta upprepade uttalanden angående min yttre fysionomi och klädsel kan jag icke se att författaren här framlägger
några nya synpunkter utöver vad som i halvtannat decennium idislats i den konservativa smutspressen, och som folk redan hunnit tröttna på. (s. 101)

Även om Lidforss här bagatelliserar Ossian-Nilssons skildring av lektor Lunde är
det tydligt att han tagit både den och angreppet på Arbetet mycket hårt. Han tonar
skickligt ned sin egen roll, men eftersom hela artikeln går ut på att påvisa skaldens
ovederhäftighet kan hela framställningen ses som ett led i hans självförsvar. Ossian-Nilsson hade heller inte sparat sig något i skildringen av lektor Lunde. Han
skildrade honom som försupen och smutsig. Han förlöjligade hans utseende, och
ärren som nämns bör tolkas som följder av Lidforss syﬁlis, en sjukdom som man
naturligtvis inte kunde nämna: ”Det ormlika i hans naturell å sido, så tog han sig
övervägande löjlig ut. Hans smala, rödgula och ärriga ansikte liknade en morot,
vars rottrådar motsvarades av några glesa, gula skäggstrån.”201
Författaren svärtade ned lektor Lunde och den övriga redaktionen å det grövsta, och han skildrade dem i pinsamma situationer. Mot dessa cyniker sätts de troskyldiga arbetarna. Folkets hus, där redaktionen är inrymd, har också en egen
krog:
I detsamma stucko arbetarhuvuden in genom gatdörren. Bullret och nyﬁkenheten
hade lockat dem, och även från köksdörren stirrade häpna och troskyldiga ansikten
på uppträdet.
Lektor Lunde halvlåg i soﬀan och sjöng med sin spruckna stämma någonting, vars
fräna cynism kom till och med den lyssnande ﬂocken av handens arbetare att stelt
öppna munnarna. Och omkring hädaren ﬂinade och beundrade dessa andens arbetare, som en gång åtagit sig att leda deras väg mot det nya Kanaan.202

Detta är samma bild av maktens förfall som vi sett varierad genom hela OssianNilssons produktion. Lektor Lunde och hans kumpaner är ytterligare en degenererad härskarklick som måste fördrivas. I det följande varieras denna bild inte
mindre än fem gånger:
[…] det var alltså endast ett veterankotteri, som slappnat till bohêmeklick. Det var
en ﬂock radikaler, som så länge tummat på slagorden tills dessa smulats mellan deras
ﬁngrar. Det var en samling inte längre unga män, vilkas generation förlorat livets
200
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Barbarskogen, Stockholm 1908, s. 6.
Barbarskogen, s. 140. Jämför också s. 368 och 373.
a.a., s. 74.
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mark. Det var en liga ölﬁlosofer, vilkas fysik var lika undergrävd som deras idealism.
Det var en årsklass pensionerade oﬃcerare, som alltför länge fått stå kvar i aktiv
tjänst.203

Ossian-Nilsson hade varit hatiskt inställd till Lidforss allt sedan dennes recension
av Hedningar. Redan i brev från denna tid förekom antydningar om att Lidforss
inte var ”ren”. Påfallande är att Ossian-Nilsson också senare gärna antyder sin
motståndares dekadans och homosexuella läggning. I Barbarskogen ﬁck den förra
stå också för den senare, som tydligen inte kunde skildras eller ens nämnas i en
anständig bok. Förmodligen fungerade detta för de initierade – delen gav helheten. I privata brev kunde författaren vara mer rättfram. I samband med leveransen
av manuskriptet skrev han till Bonnier att han nog gått alltför skonsamt fram i
vissa fall: ”Min engelska skolning har kanske gjort mig en smula pryd på det sexuella området. Jag nedskriver inte gärna sexuella ohöljdheter.”204 I ett brev till Fredrik Vetterlund i samband med debatten kring Barbarskogen skrev Ossian-Nilsson
rentav att han ”haft förmånen närvara vid en orgie”, där bland annat Lidforss angav tonen, ”och jag vill gärna medge, att jag grundligt tvättade händerna efteråt”.205 Men Ossian-Nilsson hade aldrig stått Lidforss nära och kan knappast själv
ha varit närvarande vid någon ”orgie”. Hans sagesman bör i stället vara författaren
Artur Möller, som var hans gode vän. I dennes självbiograﬁska roman Den vita
fjärilen läser man de snarlika orden: ”Så snart [Roland] kommit hem, tvättade han
omsorgsfullt händerna för att behålla sig obesmittad”.206 Lidforss homosexualitet
omtalas sällan direkt, men talet om de tvättade händerna tycks ha varit en omskrivning som man förstått. Mycket av den moraliska indignation och det hat som
byggdes upp gentemot Lidforss har haft sin grund i dennes ”fördomsfrihet” i
dessa och andra ting. I det lilla häftet ”Sångaren på Fröstad” berättar Otto Cantzler om sina möten med Ossiannilsson under dennes sista år i livet. Den gamle författaren, som nu var närmare 95 år gammal, var ändå redig och klar och berättade
om de gamla fejderna, exempelvis om Strindbergsfejden, som om det varit igår de
utspelades. Hos Cantzler ﬁnner man i referatets form några fragment av Ossiannilssons muntliga version av händelserna runt Barbarskogen. Romanen sägs vara
författarens vidräkning med ”Bengt Lidforss, som Ossiannilsson hatade framfö203
204
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a.a., s. 104.
Citerat efter Lehtilä-Olsson, s. 121.
Lehtilä-Olsson, s. 196, not 4.
Artur Möller, Ett liv II. Den vita fjärilen, Stockholm 1923, s. 185. I ett entusiastiskt brev till
Ossian-Nilsson, daterat Göteborg 1908-12-14 (LUB) tackar Artur Möller för boken, som han
redan läst ett par gånger och som ”under två veckor utgjort mitt egentliga lif ”. Han är till och
med nöjd med bokens negativa skildring av de konservativa: ”Läser du den svenska högerpressen? Ständigt samma stupida lamentationer öfver tidens ondska, samma samfundsteologi
och samma hundratals gånger vederlagda invändningar!” Men än mer nöjd är antidemokraten Möller naturligtvis med skildringen av arbetarrörelsen, ”det mest själfgoda och dogmatiserande parti sedan tidernas början. [– – –] Äntligen har någon skildrat ”massans psykologi”
och vågat avslöja ”den enda öfvertro, som tiden hållit helig – tron på folket”. Att Ossian-Nilsson överdrivit är Möller klar över, men det bekommer honom inte: ”Din bok har efterlämnat
en känsla af outsäglig befrielse – af den rensade luften efter åskväder. Jag tycker om allt i den –
också de välbehöﬂiga orättvisorna – allt utom företalet.” Att Möller inte gillade förordet berodde rimligen på att Ossian-Nilsson där förnekar att hans romanﬁgurer är tecknade efter levande modell.
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rallt därför att denne öppet visade homosexuella tendenser, som han för övrigt
försökte göra salongsfähiga i den tidens intellektuella Skåne”.207 Detta ger ett nytt
underlag för diskussionen kring de åsyftade i Barbarskogen.
Ossian-Nilssons angrepp på bohemen i Barbarskogen behöver inte uppfattas
som ett angrepp på Arbetets redaktion som sådan. Skalden har retat sig på att arbetarrörelsen kommit att sluta Vilhelm Ekelund till sitt hjärta, medan den förkastat
honom själv, och orsaken har han ansett sig ﬁnna i Arbetets kampanjer. De värsta
porträtten i romanen bestås lundensarna Lidforss och Edwin Malmström, som
skalden kände och avskydde sedan gammalt, och den ”bohêmeklick” som åsyftas
är då helt enkelt den nygamla Lundabohemen. Majgreven hade nämligen åter vaknat till liv. Efter fem års bortavaro hade nummer två publicerats maj 1907 och
nummer tre i maj 1908, samma år som Barbarskogen skrevs. Framtidens förlag
hade visserligen ännu inte börjat publicera de unga poeterna, men gruppen fanns
och höll till på Akademiska Föreningen eller Grand, precis som i gamla tider.
Antydningar om homosexualitet kunde vara ett användbart vapen inom det litterära fältet vid denna tid, vilket framgår av Fredrik Bööks och Svenska Dagbladets
framgångsrika kampanj mot Klara Johanson, Gustaf Otto Adelborg och Ivar
Conradson just åren 1907–08.208 Lidforss och hans krets hade sedan gammalt dåligt rykte i detta avseende, och detta rykte förstärktes rimligtvis när den unge poeten Gösta Adrian-Nilsson (GAN), den blivande modernistiske konstnären, sällade sig till kretsen efter några år i Stockholm. Den första diktsamlingen hade kommit på Ljus förlag våren 1907 och av kritiken fått epitet som ”kvalmig” och ”sjuklig”. I Stockholm Dagblad använde Sven Söderman nära nog klarspråk när han talade om ”en mycket oklar men lidelsefull erotik”.209 Samma år debuterade GAN
som konstnär med ett antal akvareller, vilka ställdes ut i Lund. Om dessa skrev
Anders Österling i Skånes Nyheter: ”men jag får bekänna att jag inför denna exalteradt skildrade mängd av rosenkransade manliga nuditeter känt en helt ﬁlistös önskan att för en tid se artisten placerad å det isblock, som tills vidare å en af hans
teckningar upptages af en stjärnskådande yngling”.210
Från sin nordvästskånska horisont förfasade Ossian-Nilsson sig över sina nygamla konkurrenter inom fältet. Han kände sig åsidosatt både politiskt och litterärt, men det ville han inte skylta med. Det handlade inte alls om konkurrentagg,
utan Lundabohemen var helt enkelt en avskrädesprodukt som måste avlägsnas
med det snaraste. I ett brev till vännen Ewert Wrangel, professor i estetik med litteraturhistoria i Lund, skrev han apropå sitt angrepp på bohemen att han varit
pryd ”i vissa avseenden”, men att ”förhållandena hade blivit fullkomligt olidliga”.
I sammanhanget talar han om ”denna boheme utan poesi”, vilket antyder var problemet låg. Men det är den moraliska indignationen han spelar upp: ”Vårt gamla
ärorika Lund, min födelsestad till, hade även krav. Den moraliska luften hade blivit så underlig mångenstädes där”. Var toleransnivån låg får man en uppfattning
om när han skriver: ”Även här i Hälsingborg ha vi agenter, studentdamer, som
röka cigarr på restauranter och lägga upp benen på borden, osnutna och otvagna
207
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studenter även.” En ny moralisk panik låg alltså på lur. Ossian-Nilsson tillägger:
”Måtte den indignationsﬂod jag lett i rätt fåra rensa stallet”.211

Ossian-Nilssons försvar
Huvudtesen i Lehtilä-Olssons avhandling är att Barbarskogen inte kunde innebära
ett avfall från arbetarrörelsen, eftersom Ossian-Nilsson aldrig hade varit socialist.
Mot detta kan invändas att han visserligen inte varit socialist i ideologisk mening
men att han för en tid varit partimedlem och till och med ordförande för Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Han tillhörde arbetarrörelsen och skrev i Ny Tid,
och därvid väckte han periodvis betydande uppmärksamhet. Av många uppfattades han felaktigt som radikal socialist, vilket han inte var. Men han rymdes länge
inom partiet ändå, och han engagerade sig dessutom hårt för vissa vänsterfrågor
även senare. Man kan därför lika gärna vända på resonemanget och säga att romanen inte innebar ett avfall – eftersom Ossian-Nilsson fortsatt intresserade sig för
samma frågor som tidigare.212 Han bröt visserligen med partiets dåvarande ledning, men det innebar inte att hans sociala engagemang upphörde.213
Ossian-Nilsson kunde inte låta Lidforss nya angrepp stå oemotsagt, särskilt
som det refererades i andra tidningar. Svenska Dagbladet hade ett referat inne den
andra december, och detta föranledde Ossian-Nilsson att publicera ett genmäle i
samma tidning två dagar senare.214 Författaren är trängd och hans svar blir knappast lyckat. I tydlig efterföljd av den beundrade 1700-talsskalden Thorilds polemiska konst förlöjligar han Lidforss vana att alltid känna igen sig i Ossian-Nilssons texter: ”O ve, det är jag, det är jag! Det är ingen annan än jag!”215 Men detta
löje slår snarast tillbaka på författaren själv, eftersom de övriga recensenterna också hade uppfattat romanens ﬁgurer som porträtt av levande förlagor. Skalden förnekar visserligen att detta varit avsikten, men resonemanget blir så förvirrat att
även i grunden sympatiserande borgerliga kommentatorer fann att hans förnekande snarast bekräftade att han avsett Lidforss. Följande passus har blivit klassisk: ”Rent mänskliga hänsyn kunna naturligtvis stundom förbjuda hvarje, om än
blott tvetydig likhet. Sådana hänsyn äro värnlöshet, privatmannens fridlysthet
o.s.v. I detta fall voro dessa hänsyn ej tillämpliga. I detta fall var det inte fråga om
likgiltiga privatäfventyr.”
Ytterst intressant är Ossian-Nilssons kommentar till Lidforss angrepp på romanens övergripande bildspråk och hans svar på frågan om det är de polackimporterande godsägarna med ﬂera som avses med den kulturbärande klassen. Den hårt
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Lehtilä-Olsson, s. 196, not 5.
Jfr Dag Hedmans artikel i Svenskt Biograﬁskt Lexikon, s. 403f.
Detta framgår bland annat av den år 1909 publicerade romanen Slätten, där han beskriver
lantarbetarnas elände och angriper de stora jordägarna. Det blev emellertid allt tydligare att
hans åskådning var ambivalent och inte stämde med socialdemokratins huvudfåra. Se Axel
Uhlén, Arbetardiktningens pionjärperiod 1885–1909, s. 133.
K. G. Ossian-Nilsson, ”Docenten Lidforss och ’Barbarskogen’”, SvD 1908-12-04.
Thorild skriver i ”Svar på luntan […]”, Samlade skrifter IV, s. 185: ”Det är jag allt detta! det är
jag, jag! o grymhet!” Ossian-Nilsson hade tydligen starkt intresse för publicister i historien.
Han publicerade ett drama om Thorild, och bland de outgivna manuskripten i Samling Ossiannilsson på LUB ﬁnns ett historiskt lustspel med titeln Crusenstolpe. Bland rollﬁgurerna där
återﬁnner man också August Blanche.
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trängde Ossian-Nilsson tycks inse att han inte kan stå för allt som Wide säger i
romanen:
Det är dock tydligt nog, att jag inte personligen omfattar allt, hvad hvar och en af
mina skildrade personer menar – lika litet Wides mening alltså som Lundes. Och
vidare låter jag en annan af mina personer, Hall, sia om Hellas’ och Roms återuppståndelse i ”friskt, barbariskt kött och blod”, i en ”ny renässans”.

De ﬂesta som kommenterat Barbarskogen har sett Hall och Wide som OssianNilssons alter egon. Det ﬁnns till synes goda skäl för detta. Här kan nämnas att
Wides förhistoria som författare inom arbetarrörelsen är snarlik Ossian-Nilssons,
att Wides utseende utan tvivel är ett självporträtt av Ossian-Nilsson samt inte
minst att romanens titel direkt anknyter till Wides formuleringar.216 Men i själva
verket hade författaren nu hamnat i samma situation som Lidforss. Det fanns en
karaktär i romanen som alla identiﬁerade honom med, men vars åsikter han inte
själv ville kännas vid. Vid närmare eftertanke kunde Ossian-Nilsson nämligen
inte stå för den konservativa ideologi läsaren möter hos Wide. Han måste dessutom medge att den vakna kulturklass, som romanen säger sig värna om, helt enkelt
inte existerar. Hur kan då barbarerna hota en kultur som ännu inte existerar, måste man fråga sig. Ossian-Nilsson hade svårt att få tankarna att gå ihop:
På ett annat ställe insinuerar hr Lidforss, att min helleniska kulturs bärare skulle vara
”galizierimporterande ädlingar” eller konservativa universitetsmän. Jag har dock i
botten både kritiserat galizierimporten och den ofosterländska reaktionen. Jag låter
samtliga mina hjältar bryta stafven öfver ett samhälle, som inte ser, inte vill se, att det
gräfver sin egen graf. Med ”kulturklassen” har jag just menat den vakna, radikala
eller konservativa idealism, som nu tämligen planlöst endera motarbetar reformer i
samhället eller följer strömmen i massans led. Denna idealism, denna kulturklass
borde dock kunna bli en själfständig, framåtförande och konserverande makt i tiden
och i fosterlandet.

Lidforss hade i sin svarsartikel, ”Barbarskogens skald” (1908-12-09) roligt åt denna
passus: ”Man tänke sig: en vaken radikal idealism som tämligen planlöst motarbetar reformer eller etc.” Mot sådant står ”all logisk argumentering” maktlös, fastslår
han. Det är vanligt hos Lidforss att argumenteringen skjuter in sig på svaga formuleringar. I en polemik är det eﬀektivt och inte sällan dräpande. Men det är
knappast konstruktivt för en vidare diskussion. Vad Ossian-Nilsson tycks mena är
att det i och för sig ﬁnns en ”vaken idealism”, såväl av radikalt som konservativt
slag, men att dess konservativa representanter tyvärr motarbetar reformer, medan
de radikala följer massan i stället för att leda den. Om representanterna för denna
kulturidealism blev mer självständiga, skulle de kunna föra utvecklingen framåt
på kulturens villkor, samtidigt som de kunde bevara det som kunde anses värt att
bevara.
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8. Barbarskogens verklighetsbakgrund
Många av Lidforss läsare frågade sig naturligtvis om det verkligen inte kunde ligga
något i den bild som Ossian-Nilsson förmedlade. Var allt hämtat ur luften? Fanns
det inte allehanda vittnesmål som bekräftade hans skildringar? I det följande ska
dessa frågor åter diskuteras.

Bilden av Lidforss
Lektor Lunde, alias Bengt Lidforss, skildras alltså som en försupen och bortkommen bohem, vars artiklar arbetarläsarna inte förstår, men allt talar för att verklighetens Lidforss sedan ﬂera år var en någorlunda stadgad man, och det är tydligt att
hans position var stark också bland de egentliga arbetarna.217 Det sociala trycket
inom arbetarrörelsen var knappast mindre kännbart än motsvarande tryck inom
borgerligheten. Särskilt inom ungdomsförbundet var man noga med nykterheten, och det tycks som om Lidforss verkligen velat bättra sig sedan han år 1902
bestämde sig för att bli socialdemokrat. Han var en orolig själ, och det var inte lätt
att ändra levnadssätt, men han lyckades verkligen stadga sig. År 1905 blev han för
säkerhets skull medlem av arbetarrörelsens nykterhetsförbund, Verdandi, och
Nils Beyer, som i hög grad inriktade sig på att reda ut ryktena kring Lidforss, kunde inte ﬁnna belägg för att Lidforss skulle ha avvikit från den smala vägen därefter.218 Förutom arbetarrörelsens krav hade Lidforss också sin akademiska karriär
att tänka på. Han ville verkligen bli professor i botanik, trots att han ständigt motarbetades, och han blev det ju också till sist. Det fanns inga anmärkningar som
man anständigtvis kunde framföra mot Lidforss längre. Det kan kanske vara svårt
att föreställa sig att Lidforss beställde in mjölk till maten, men så tycks verkligen
ha varit fallet.
Ossian-Nilssons tid i Lund upphörde redan före sekelskiftet, och även som
lundastudent bodde han hemma hos föräldrarna i Malmö. Han hade av ekonomiska skäl mycket enkla vanor, och han beskrivs som en renlevnadsman. Han
hade ingen kontakt med Lidforss under lundatiden, och kontakterna var ytterst
sporadiska också åren 1902–04, trots att de var partikamrater. I januari 1905 ﬂyttade han till Göteborg, och därmed kunde han knappast studera Lidforss under den
tid då denne ingick i redaktionen på Arbetet, alltså åren 1905–06. Från 1907 bodde
han i Helsingborg och kunde då bättre följa vad som hände i Lund och Malmö.
Han fortsatte dock som litteraturkritiker i Ny Tid, eftersom han behövde förtjänsterna.219 Han verkar välunderrättad om tidningarnas debatter, medan hans bild av
Lidforss som person är helt inaktuell. Däri består orättvisan. Men också i övrigt är
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I samband med en agitationsturné besökte Kata Dalström Arbetets redaktion någon gång på
våren 1905. Hon berättar om detta i Ossian-Nilssons egen tidning, Ny Tid, 1905-06-10. Det
var första gången hon träﬀade Lidforss och hon fann honom ”spirituel och treﬂig – alldeles
som jag föreställt mig B.L., och jag var glad öfver att ha fått träﬀa honom. Jag aktar och värderar honom.” Kata hade också turen att få vara med om ett av Lidforss ”populärvetenskapliga
föredrag för de sträjkande grofarbetarne”. Folkets hus stora sal var fylld: ”Enkelt och klart
som kristall var hans tal och det fast det behandlade ett så svårt ämne som evolutionsläran.”
Beyer 1968, s. 300.
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det troligt att det mesta han anför mot Lidforss bygger på hörsägen eller illvilliga
tolkningar.

Barbarskogen och verkligheten
Lehtilä-Olsson gör en grundlig genomgång av romanens verklighetsbakgrund,
och det följande bygger i hög grad på hennes förarbete, även om verkligheten bakom Barbarskogens huvudintrig här föreslås vara en annan än den vedertagna. Redan från början ska då konstateras att man hittills gjort både författaren och romanen stor orättvisa, när man samtidigt läst boken som nyckelroman och som verklighetsnära samtidsskildring. Boken håller inte för en sådan läsning, men det är så
Lidforss läser, och det är just därför hans angrepp blir så förödande eﬀektivt. Boken kan visserligen läsas som en nyckelroman, men man måste då betrakta också
händelseförloppet som ﬁktivt. Det är meningslöst att diskutera om de skildrade
händelserna på Framåts redaktion har inträﬀat på Arbetet eller inte. Det har de naturligtvis inte, och diskussionen har också snarast gällt om de hade kunnat inträﬀa, alltså om de är trovärdiga inom ﬁktionens ram. Men också denna diskussion missar målet. Händelseförloppet är översättbart till ett verkligt händelseförlopp, liksom personerna är det.
Det handlade inte alls om personporträtt i romanen, hävdade Ossian-Nilsson.
Han hade avsett typer. Men samtidigt deklarerade han att han som författare verkligen inte hade haft anledning att lägga ﬁngrarna emellan i vissa fall, så de som
fann anledning att ”spegla sig” i romanens typer kunde gott få göra det. Denna
attityd har förefallit självmotsägande, men det ﬁnns en viss logik i den. Romanen
är äkta ﬁktion, men den speglar sekelskiftets verklighet i vid bemärkelse. Man bör
mer medvetet än som skett ta fasta på att romanens detaljer visserligen ”är livets
och verklighetens” men att de händelser som skildras ofta inträﬀat vid olika tidpunkter och på olika platser. Lehtilä-Olsson har gjort en hel del goda iakttagelser
i denna riktning, men hon har inte dragit några övergripande slutsatser om romanen som helhet utifrån dessa iakttagelser.
Det visar sig att Ossian-Nilsson utnyttjar dramatiska händelser som inträﬀat i
Malmö redan på 1890-talet. Det har han för övrigt också själv påpekat. Skildringarna från Folkets hus och ungdomsförbundets verksamhet bör i stort sett vara
självupplevda åren 1903–1904, ﬁnner Lehtilä-Olsson. Härifrån kan man gå vidare.
Om man nämligen därtill lägger den förmodade rivaliteten mellan Ossian-Nilsson och Lidforss om en fastare ställning på Arbetets redaktion under just dessa år
och kombinerar den med Ossian-Nilssons högst konkreta erfarenheter av tidningsarbete i Göteborg från och med våren 1905, ﬁnner man tillräckliga skäl för
att romanens konﬂikt förlagts till en tidningsredaktion. Ossian-Nilsson känner
en arbetartidnings miljö synnerligen väl, men hans erfarenheter har inte hämtats
från Arbetet utan från Ny Tid.220 Det är också i Göteborg som man hittar ”Fram220

Lehtilä-Olsson menar att tidningen utan tvekan är Arbetet: ”Lokaliteter i stort, grundare och
redaktionspersonal är så detaljerat tecknade, att misstag vid identiﬁeringen kan anses uteslutna” (s. 142). Hon medger samtidigt att skildringen av tidningens förfall naturligtvis är polemiskt överdriven (s. 144). Men genomgången visar egentligen inte annat än att Ossian-Nilsson med allehanda medel försöker få oss att tro att tidningen Framåt verkligen är identisk
med Arbetet. Sann behöver skildringen inte vara för det, även om skalden i sina privatbrev
bedyrar att så är fallet (se Lehtilä-Olsson s. 143).
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åt”, som helt enkelt var namnet på Ny Tids tryckeri. Bland annonserna på tidningens förstasida ﬁnner man ofta detta namn tryckt i stort format.
Zeth Höglund var anställd på Ny Tid under 1904 och en bit fram på våren 1905,
alltså ännu när Ossian-Nilsson började sitt medarbetarskap där. I sina memoarer
avslutar Höglund kapitlet om sina erfarenheter på tidningen med följande kommentar: ”Fyllan var arbetarerörelsens värsta ﬁende denna tid i Göteborg, och det
gäller både de djupa leden och åtskilliga av de ledande.”221 Höglund var ju renlevnadsman, liksom Ossian-Nilsson, något som naturligtvis har färgat deras syn på
förhållandena. Höglund ger en inte alltför smickrande bild av redaktionen. Själv
sade han upp sig i maj 1905 i samband med en lönefacklig konﬂikt på tidningen (s.
117). Han gick därefter arbetslös under lång tid (s. 119). Denna lönekonﬂikt blev
långvarig och inﬂammerad och ledde till att tidningen inoﬃciellt betraktades som
”blockerad på arbetskraft” (s. 118). Något som Höglund inte nämner är att Ossian-Nilsson därmed blev en sorts inoﬃciell blockadbrytare när han tog anställning på Ny Tid sommaren 1905. Emellertid riktar sig Höglunds kritik mot tidningens styrelse och alltså vare sig mot redaktör Lindblad eller tidningens medarbetare (s. 117), och skildringen av själva redaktionen bör därför kunna uppfattas
som någorlunda saklig. Man känner utan vidare igen de inslag som präglar Framåts redaktion i Barbarskogen. Ny Tids redaktion, expedition och tryckeri sägs exempelvis ha varit inrymda ”i det gamla Folkets-Hus-rucklet vid Skanstorget, där
det även fanns några mindre möteslokaler och en krog”(s. 49). Expeditören sägs
ha varit ”kanske något väl öltörstig, men det var inget ovanligt den tiden”.
Ny Tids huvudredaktör, A. C. Lindblad, var enligt Höglund duglig men sägs
samtidigt ha varit så engagerad som föredragshållare och som facklig rådgivare att
medarbetarna på tidningen ”ﬁck härja fritt efter eget skön” (s. 50). Andre- och utrikesredaktören Anton Andersson var originell, ja rent av bisarr och verklighetsfrämmande. ”Hans produktivitet stod i omvänt förhållande till hans självhärlighet”, heter det (s. 50). Han föraktade delar av kungahuset och trodde att republikens införande var nära förestående (s. 50f ). Anderssons ledare var korta och tillkomna under stor möda, liksom lektor Lundes i Barbarskogen. När ett sådant litet
mästerverk var klart kunde han ta Höglund med sig ner till krogen för att få sig en
smörgås och en snaps. Andersson sade upp sig under 1906 och hamnade därefter
på Östergötlands Folkblad, där han enligt Höglund gjorde sig omöjlig och sedan
kom att gå över till högern (s. 51f ).
Notischefen och kommunalredaktören Gustaf Blom var, skriver Höglund,
”ständigt glad och munter, fylld av smittsam humor, mästare i anekdotberättande,
gärna med någon skabrös poäng” (s. 52). Varken A. C. Lindblad eller Ny Tids styrelse ansåg att Gustaf Blom och Anton Andersson uppfyllde kraven för den minimilön som år 1905 godtagits av tidningarna i Göteborg (s. 115ﬀ). Fjärdemannen i
redaktionen, Ivar Neuman, avvek från normen i och med att han var nykterist,
liksom Höglund. Neuman lämnade tidningen under 1906. Han gick till Smålands Folkblad, som han ”skötte mycket självständigt i förhållande till partiledningen”. Han blev senare direktör för systembolaget i Jönköping (s. 52).
Själv ﬁck Höglund göra lite av varje på Ny Tid, skriva i utrikespolitik, referera
politiska möten eller recensera böcker, teater och musik, trots att han var ”full221

Zeth Höglund 1951, s. 55. I resten av referatet lämnas sidhänvisningar till Höglunds memoarer
inom parentes i texten.
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ständig musikidiot”. ”I sådana fall var det lyckligt, att Ny Tid kom ut först på middagen, så att man efter morgontidningarna kunde stuva ihop en notis” (s. 53f ).
Utrikesmaterialet hämtades från Vorwärts, precis så som skedde på tidningen
Framåt i Barbarskogen.
Vad gäller redaktionen på den ﬁktiva arbetartidningen Framåt behövde Ossian-Nilsson alltså inte fantisera – bortsett från att han överdrev de tendenser han
hade ogillat på Ny Tids redaktion. Han kunde utnyttja erfarenheter från Göteborg
och kombinera dessa verklighetsdetaljer med sina något äldre minnesbilder från
Malmö. På Folkets hus i Malmö hade han själv varit mycket aktiv under sin tid i
ungdomsförbundet, och Arbetets redaktion hade han givetvis också besökt. Den
fula skildringen i lektor Lundes fall bygger förmodligen på ett fåtal personliga
möten men framför allt på hörsägen och privata vittnesmål från personer som
umgåtts med eller observerat Lidforss under tiden före och strax efter sekelskiftet,
då Lidforss verkligen hade en nedgångsperiod. Författaren har vidare inspirerats
av Albert Engströms angrepp på Lundabohemen. Den som inte kunde angripa
Lidforss intellektuellt kunde alltid angripa hans moral och hans personliga leverne. Vi erinrar oss att Engströms nidbild var aktuell redan för signaturen N. Theodor Nilsson i artiklarna om skånekonsten (maj-juni 1903).
I memoarerna redogör Ossiannilsson knappast alls för egna konkreta iakttagelser av Lidforss. I andra delen, där han är mest utförlig, berättar han i stället att han
”hörde berättas om Lidforss leverne och om den bohemskola, han bildat bland
Lunds studenter”.222 Den mest uppenbara källan är vännen Artur Möller, som ju
själv hade tillhört Lidforss krets för en tid. Lustigt nog hänvisar Ossiannilsson
också till Lidforss eget företal till Axel Danielssons skrifter. Detta publicerades i
maj 1908, alltså just när Ossian-Nilsson var i färd att planera och skriva Barbarskogen. Lidforss sägs själv ha ”skildrat andan i sin omgivning och den förödelse, han
vållade bland obefästade ungdomar”.223 Bortsett från att referatet är missvisande
kan man konstatera att Lidforss faktiskt skildrar Lund på 1890-talet, men OssianNilsson ansåg tydligen att skildringen också kunde vara giltig för Lidforss och
Lundabohemen anno 1908.
Barbarskogens skildring är inte rättvis som bild av förhållandena på Arbetet.
Riktigt är emellertid att August Nilssons redaktion hade ett visst bohemrykte.
Man söp naturligtvis inte på redaktionen, det var inte alls fråga om sådant bohemeri, men ordningen kunde vara mindre god ibland, vilket Lidforss själv konstaterade i ett brev till K. O. Bonnier i december 1906. Recensionsexemplar av böcker borde sändas direkt hem till honom själv, eftersom det rådde viss anarki på Arbetets redaktion, skrev han.224 Detta medgivande kan Bonnier ha haft i minnet när
han funderade över den eventuella sanningshalten i Barbarskogen.
Man kan gå vidare. Det som förekom i Lidforss lya uppe i Akademiska Föreningens sydöstra torn våren 1900 har chockerat en del personer, men det är naturligtvis missvisande att ﬂytta sådana chockerande detaljer till en tidningsredaktion
eller ens en krog i anslutning till denna. Lidforss tycks ha skrutit för sina unga
vänner att han ibland varit berusad när han skrev sina frilansartiklar hem från Berlin på 1890-talet, kanske satt på någon ölstuga och skrev, men hos Ossian-Nilsson
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dricker de anställda kopiöst med öl uppe på tidningens redaktion, och det är ju
skillnad.
Denna genomgång visar att Ossian-Nilssons skildring blir orättvis – om man
nämligen samtidigt hävdar att lektor Lunde är docenten Lidforss, att Framåt är
Arbetet och att den skildrade tiden är 1908 eller strax före. Så är det inte. I stället är
den supige lektor Lunde en sorts gengångare från Lidforss tidigare liv. Symptomatiskt härvidlag är att Edwin Malmström (Edvin Almström i romanen) får äta upp
en händelse som hade inträﬀat i Lund i februari 1903.225 Denne sägs i romanen
vara ”en förolyckad estet, som nyligen relegerats från högskolan för ett ovanligt
snuskigt dåd”.226 Man bör i citatet observera ordet ”nyligen”, eftersom det tycks
förankra personskildringen i åren 1903–04, alltså de år då Ossian-Nilsson ännu
bodde i Malmö och var ordförande i Ungdomsförbundet.
Romanen har en sorts inre sanning, även om den är mycket överdriven. Orättvisan uppstår först när man knyter berättelsen och personerna till en viss tidningsredaktion och en viss tid. Men man får onekligen intrycket att en sådan sammanblandning av tid, händelser och rum ingår i Ossian-Nilssons hämnd mot Lidforss
och Arbetet, även om han oﬃciellt förnekar detta i pressdebatten 1908.

Ungdomsförbundets ordförande
Tidningsmiljön i Barbarskogen är alltså tecknad efter verkligheten: Ny Tid har blivit Framåt, som kan läsas som Arbetet. Här kan man gå vidare. Med tanke på
nyckelkaraktären i övrigt kan man tänka sig att romanens huvudkonﬂikt i själva
verket speglar Ossian-Nilssons egen tid som ordförande i Socialdemokratiska
ungdomsförbundet åren 1903–04. Skalden gjorde en mycket hastig karriär i ungdomsförbundet, liksom Hall på Framåt. Han var beundrad och ﬁrad också i arbetarkommunen, men så småningom blev han angripen av Lidforss och lämnade
sin post, då han inte ﬁck stöd på ett möte. Tigerstedt antar att Barbarskogen speglar författarens egen hjälteambition och hans brytning med arbetarrörelsen i Malmö: ”Att själv efterlikna [dikternas hjältar och maktmänniskor] gick inte för den
naive och egocentriske drömmare som dolde sig bakom de eggande fanfarerna.
Ossiannilssons anslutning till den skånska socialdemokratien utmynnade i en bitter brytning – tecknad i den på sin tid mycket diskuterade självbiograﬁska romanen Barbarskogen”.227
I den första delen av författarens memoarer ﬁnns ett avsnitt som kommenterar
händelseförloppet 1904 någorlunda objektivt. Där bekräftas en sådan tolkning:
Mina och de socialdemokratiska ungdomarnas åsikter och önskningar skilde sig för
starkt. De unga kände skillnaden starkare än jag, och när någon av de äldre fäste deras uppmärksamhet på det omaka bundsförvantskapet, var det naturligt, att ungdomsklubbisterna skulle ta parti mot mig. Av denna tragiska motsättning har min
roman Barbarskogen (1908) gett en spegelbild.228
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Lidforss nämns inte vid namn. Avsnittet är också tämligen sansat, framför allt
jämfört med utbrotten i memoarernas andra del. Lehtilä-Olsson refererar detta
uttalande ett par gånger tidigt i sin avhandling, men endast i förbigående.229 Men
hon kommenterar inte hänvisningen till Barbarskogen, trots att den innehåller
nyckeln till förståelsen av romanen.
Man kan konstatera att det som i verkligheten var en konﬂikt kring ordförandeskapet i Ungdomsförbundet, och därmed kring inﬂytande och ledarskap inom
arbetarrörelsen, i Barbarskogen skildras som en konﬂikt kring en tidningsredaktion. Romanen vinner på denna större konkretion, men samtidigt blir skildringen
orättvis om man läser den som en skildring av redaktionen på verklighetens Arbetet. Ossian-Nilssons protester var alltså inte ogrundade, när han hävdade författarens frihet att fritt omvandla sitt stoﬀ.
Det är slående hur Ossian-Nilssons under hösten 1904 uttryckta tankar om
”socialistisk monarki” går igen i Barbarskogen. Mot slutet ser sig Hall som den utvalde ledaren som avsatt den degenererade styrande klicken och försökt leda de
okunniga massorna på rätt spår, mot deras vilja. Dessa tankar antyds i hela romanen men framträder mest öppet i det försvarstal som hålls av den numera avsatte
tidningsredaktören Hall:
– Ja, jag har varit er diktator, tidningens diktator – om diktatorn är han, som kommer likt blixten, det vill säga i tjockaste mörkret. Det har varit kamp mellan er och
mig, mellan barbarerna och civilisatorn, […].
[– – –]
Ja, jag har oﬀrat mig – som diktatorn oﬀrar sig, låtit er utnyttja mig – såsom kraftmänniskan alltid gör. Och har nu diktatorn, har nu mohren gjort sin tjänst, så kan
mohren gå. Ni missunnar mig till och med nyttan jag gjort er, därför att ni vilja allt åt
er själva, åt massan, intet åt den ende, åt individen. 230

I en artikel om Barbarskogen i Fram (januari 1909) påminner sig Per Albin Hansson diskussionerna på ungdomsförbundets hetsiga möte hösten 1904: ”Jag har
själv hört Ossian-Nilsson på ett klubbmöte hålla Halls föredrag om mohren, som
gjort sin plikt, och sett mohren demonstrativt lämna mötet – och sannerligen, det
förvånar mig ej, att ingen höll honom kvar.”231
Barbarskogens recensenter uppfattade Halls maktbegär som uttryck för en
mycket stark individs självhävdelsebehov. Hall var en kraftfull redaktör och ett
avgjort ledarämne. Hans kamp sågs gärna som individens kamp mot massan, men
i själva verket försöker ju Hall själv leda massan under större delen av boken. Han
är arbetarledare, men han begår misstag och får lämna sin förtroendepost. Han
bekämpar inte enbart den olagliga strejken. Han predikar klassamarbete över huvud taget. Han ser arbetarna som barn och behandlar dem så som en lärare behandlar sina elever, vänligt men milt överseende. Stundom ser han strejkbrytaren
som den ende beundransvärde individen bland arbetarna, trots att denne förråder
den solidaritet, som i grunden är förutsättningen för arbetarrörelsens framgång.
Halls misstag är att han försöker bli socialisternas ledare utan att själv vara socia229
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list. Tydligen kan han inte nöja sig med mindre, och då måste han gå. Hall blir av
lektor Lunde anklagad för att inte känna ”journalismens abc”, och som framgått
blev Ossian-Nilsson själv av Lidforss anklagad för att inte känna ”agitationens
abc”. Detta var i själva verket den direkta orsaken till att han avgick 1904.
I memoarerna erkänner Ossiannilsson att han i sin ungdom hade ryckts med av
de unga socialdemokraterna men att han missuppfattat sin ställning och gjort sig
för stora förhoppningar. Det var Fabian Månsson som lockade honom med i ungdomsklubben, men när skaldens ambitioner växte framhöll Månsson att positionen som ordförande mer varit tänkt som ”den förgyllda knappens på ﬂaggstången”. Men Ossian-Nilsson stod inte att hejda, han var fången i sin dröm:
Tyvärr har jag aldrig velat nöjas med någonting så passivt som den förgyllda knappens roll. Jag har aldrig velat vara femte hjulet under vagnen. Jag var fången i min
önskedröm. Jag sörjde också för att göra min ordförandepost i centralstyrelsen så
central som möjligt. Jag skaﬀade mig under åren 1902–1904 så mycket att beställa
inom förbundet, att min alstring som författare under de åren blev jämförelsevis
ringa.232

Här hade han ”den över hela landet utbredda organisation”, som han drömt om,
skriver Ossiannilsson, men vad han skulle använda denna organisation till blir
knappast klart.

9. Barbarskogens skald
Ossian-Nilsson fann sin önskedröm krossad – av Bengt Lidforss. Men som författare skapade han i Barbarskogen en egen värld där han försökte förgöra sin ﬁende.
Lidforss enda möjliga försvar mot en sådan formidabel ﬁende var att försöka visa
att författaren var och alltid hade varit inkonsekvent och opålitlig. Som akademiker och intellektuell valde han att göra detta genom att samla sina artiklar om
Ossian-Nilsson i en broschyr, Barbarskogens skald, som måste betraktas som en
tungt vägande insats i kampen inom det publicistiska fältet. Det är artiklarna i
denna broschyr som utgjort underlag för hela föreliggande avhandling. Det var
Lidforss heder som socialdemokrat och publicist som stod på spel, och av allt att
döma lyckades han med sitt försvar, åtminstone på en punkt – opinionen vändes
mot Ossian-Nilsson. Även de som alls inte sympatiserade med Lidforss åskådning
och polemiska skrivsätt måste efter en genomläsning säga sig att han åtminstone i
denna uppmärksammade konﬂikt hade sanningen på sin sida. Det var en politisk
insats, men också en insats inom det litterära fältet. Här gällde det att klargöra var
han stått och fortfarande stod i förhållande till författaren Ossian-Nilsson, och
därmed i förlängningen också var han stod i förhållande till arbetardikten. I förordet skriver han därför att skriften inte ska uppfattas
som ett attentat mot hr Ossian-Nilssons berömmelse som skald. Med hänsyn till den
bättre delen av hr Ossian-Nilssons diktning står jag fortfarande kvar på den ståndpunkt som göres gällande i recensionen av diktsamlingen ”Örnar”, där författaren
232
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betecknas som en skald av rang. Men hr Ossian-Nilsson är som bekant icke enbart
lyriker, och den del av hans verksamhet som ligger utanför poesiens råmärken är
ännu brokigare än hans poesi. I betraktande av den framskjutna roll, som hr OssianNilsson för närvarande spelar i vårt lands kulturkrönika, torde det föreliggande bidraget till hans psykologi ej vara ovälkommet för mången som önskar lära känna den
aktuelle skalden från andra sidor än den rent poetiska.
[– – –]
Ett av mina syften med denna publikation är nått, om läsaren efter avslutad lektyr får
den uppfattningen, att striden mellan hr Ossian-Nilsson och mig förts med olika
vapen.233

Lidforss var i en förtvivlad situation, och han insåg nog att han inför borgerligheten skulle ha mycket svårt att försvara sig mot Ossian-Nilssons antydande men
eﬀektiva skildringar. Där uppfattade man ju Ossian-Nilsson som sanningsvittne,
även om han tydligen överdrev och hittade på en del. Skildringen av lektor Lunde
bekräftade egentligen det man redan ansåg sig veta, även om författaren varit onödigt öppenhjärtig på denna punkt. Också för Lidforss egna föräldrar tycks boken
ha kommit som en sorts chockerande bekräftelse av deras värsta farhågor. De bodde i Stockholm sedan 1901 och hade inte längre en klar bild av sonens levnadssätt.
De hade svårt att veta vad de skulle tro, och pappa Edvard mådde rent fysiskt dåligt under denna upprörda tid.234 I artiklarna vänder sig Lidforss dock snarast till
de egna partikamraterna, som om det i första hand är dem han vill övertyga. ”Inför tänkande socialdemokrater torde det emellertid vara onödigt att bemöta detta
svammel av en politiskt urspårad poet”, skriver han i recensionen. Och ändå bemöter han det både där och i artikeln ”Barbarskogens skald”. Det är i hög grad sin
egen ställning som socialdemokratisk ledare han då försvarar:
Apropos lektor Lunde – vad mening har egentligen han? Vilka politiska och sociala
åsikter är det som han förfäktat?
Därmed tiger Barbarskogens författare. Men nog är det en smula eget, att den
”rikskände radikale vetenskapsman”, som enligt recensenternas härvidlag enstämmiga omdöme åsyftas med denna sotritning, i det verkliga livet – det politiska livet –
är en av de socialdemokrater, som starkast hävdat kulturpatriotismens berättigande,
den nationella nödvärnsrätten, det metafysiska behovets krav på tillfredsställelse –
alltså just de kulturvärden, som hr Nilsson fruktar att den anryckande barbarskogen
skall förkväva.
Varför då detta raseri just mot honom? (s. 118)

Lidforss eget svar blir att romanen är Ossian-Nilssons sedan länge utlovade
hämnd på ”dem, som refuserat eller kritiserat hans verk” (s. 119).
Barbarskogens skildringar bidrog till att skada Lidforss anseende ytterligare i samtiden och de har också påverkat eftervärldens bild av honom, och detta trots att
han försvarade sig så väl. Särskilt anmärkningsvärt är att både Beyer och LehtiläOlsson påverkats av Ossian-Nilssons syn på konﬂikten. De hävdar liksom denne
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att Lidforss var negativ till Ossian-Nilssons skönlitterära produktion ända från
början, och liksom denne fäster de inget som helst avseende vid omsvängningen i
samband med recensionen av Örnar.
Lehtilä-Olssons framställning ger deﬁnitivt intrycket att Ossian-Nilssons
skildringar av lektor Lunde och hans bohemklick i stort sett vilar på sannfärdig
grund. Utan annan kommentar sägs att Ossian-Nilsson ”uppenbarligen varit
övertygad om att Lidforsskretsen med sina okonventionella vanor utgjorde ett hot
mot arbetarnas ’andliga hygien’”.235 På samma ställe citeras ur ett fjorton sidor
långt brev från Ossian-Nilsson till Fredrik Vetterlund, där Lidforss sägs utgöra en
”samhällsfara”, en fara för Lund, ”för Malmö, för hela landets arbetarrörelse – var
det inte nödvändigt, att en ﬂik av täckelset lyftes, och en del åtminstone av den
ohyggliga sanningen blottades?” Brevskrivaren säger sig avsky Lundabohemen,
”såsom jag avskyr varje förruttnelseprodukt”. Något senare i brevet skriver han att
det ”har förgreningar även bland ’de borgerliga’. Det har överhuvud intet med
politik att skaﬀa. Intet häller med ästetik. Det är bara ett de ohängda slynglarnas
heliga samfund.” Om detta brevuttalande skriver Lehtilä-Olsson bekräftande, att
det ger en ”förklaring till varför han i romanen ej tilldelat Lunde någon politisk
roll”. Direkt efter citatet för hon en diskussion som mynnar ut i slutsatsen att Barbarskogen är ”en starkt självbiograﬁsk roman”. Att Ossian-Nilssons bild av Lidforss skulle kunna vara felaktig diskuteras aldrig.
Ossian-Nilsson beundrade renässansteoretikern Machiavelli, och i sin kampanj mot Lidforss var han både slug och falsk. Han ville uppenbart krossa Lidforss
genom nidporträttet i Barbarskogen. I pressen förnekade han att han haft levande
personer i åtanke och velat hämnas på dessa, men samtidigt bekräftade han sina
angreppsmål i brev till kända kulturpersonligheter, och då gärna radikaler. Syftet
måste vara att genom förtal undergräva Lidforss position. Själv är han något av en
martyr för sanningen. Till Ellen Key skriver han:
Jag har, som Ni förstår, betraktat min attack på Lunda-Malmö-bohemen som en
samhällsplikt och för den skull t.o.m. med ett visst jämnmod oﬀrat mitt ”moraliska
anseende”. Den hämnd jag därvid obestridligen övat, har i mina egna ögon intet avskräckande – därför, att den överallt blott avslöjat ”rena” rama ohyggliga sanningen
utan överdrifter. [– – –] Att jag inte är ensam om min uppfattning av t. ex. Lidforss,
torde Ni kunna ﬁnna genom att fråga Wicksell eller Vetterlund eller t.o.m. Paul Rosenius.236

Brev av likartad innebörd skickades till Fredrik Böök, Henning Berger, Erik Hedén, Zeth Höglund och Fredrik Ström. Som tidigare nämnts var Höglund jämförelsevis positiv till romanen men reserverade sig samtidigt mot skildringen av
Framåts redaktion: ”För en 10, 15 år sedan gick det måhända till på det viset på ett
eller annat håll men knappast nu.”237 Ossian-Nilsson reagerade på detta och skrev
i ett brev att skildringen av Framåts redaktion kunde styrkas genom vittnen. ”Ack,
Ni oskyldiga svärmare, du och Ström, Ni känner inte till hundradelen!”238 Att
235
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Höglund efter detta verkligen trott att det fanns viss grund för skildringarna i romanen framgår av memoarerna: ”I grovt karrikerad form men med en kärna av
sanning framställde den såväl förhållanden som personer ur verkligheten”.239

10. K. G. Ossian-Nilsson – Ödets man?
Man kan fråga sig varför den äldre Ossiannilsson inte kunde låta minnena av Lidforss sjunka undan. Ännu trettio år efter Lidforss död är han lika bitter. Vad hade
hans fortsatta liv med Bengt Lidforss att göra? Förmodligen mycket. Det var ju
Lidforss som tidigt satte käppar i hjulet för honom. Det var Lidforss som omintetgjorde den socialdemokratiska ledarkarriären, det var han som misstänkliggjorde
ideologin i skaldens ”arbetardiktning” och det var han som förvandlade den litterära framgången med Barbarskogen till en simpel skandalsuccé. Konﬂikten med
Lidforss befäste de tendenser till litterär isolering som redan tidigare varit märkbara. Politiskt var skalden starkt misstänkliggjord inom arbetarrörelsen, men han
förmådde heller aldrig foga in sig i normal borgerlig politisk verksamhet, eftersom
han såg överklassen som degenererad och dömd att gå under. Han var fortsatt radikal, men inte socialist. Han var frihetskämpe, men inte demokrat. Han ville ge
makten till folket, men föraktade massan. Han hyllade individen, men var inte liberal. Han var nationalistisk militarist, men inte högerman. Han trodde på Gud,
men avskydde Kristus och kyrkan. Han beundrade enväldiga kungar, men avskydde den moderna monarkin. ”Flamma stolt mot dunkla skyar” har man i
kunglig närvaro sjungit på Skansen den 6 juni allt sedan 1916, men hur många vet
att författaren var övertygad republikan?
Som Lehtilä-Olsson utförligt visat innehöll Ossian-Nilssons ideologi redan tidigt drag som måste förefalla märkliga hos en socialdemokrat. Hans idéer var visserligen inte unika i samtiden, men det var inom antidemokratiska högergrupper
man återfann dem.240 Lehtilä-Olsson nämner unghögerns Rudolf Kjellén och Vitalis Norström, vidare Fredrik Böök och Sven Lidman (Silfverstååhlromanerna).
Direkta inspiratörer för Ossian-Nilsson är bland andra de franska högeraktivisterna Maurice Barrès, Georges Boulanger och Paul Déroulède, vilka förespråkade
den plebiscitära diktaturen, alltså en styrelse med folkvald diktator och rådgivande folkomröstningar. Ossian-Nilssons ”ideologiska framtoning i litterär och publicistisk verksamhet” präglas enligt Lehtilä-Olsson
av extrem individualism uttryckt i en hjälte- och ledarkult som i hög grad omfattar
förakt för demokratiska och parlamentariska verksamhetsformer. Hans åskådning är
antiintellektualistisk med stark dragning till aktivism och stormfylld handling; brutal maktutövning, kamp och krig är något han ständigt gloriﬁerar. Hans stora beundran för imperialismen överﬂyglas så småningom av hans nationalistiska patos; i
ett vitalistiskt färgat perspektiv ser han den ungdomliga, sunda och kampvilliga arbetarklassen som förverkligare av en ny framtida storhetstid för landet.241

239
240
241

Zeth Höglund, kapitlet ”Barbarskogen” i Härliga tider, s. 162–166. Citatet från s. 162.
Lehtilä-Olsson, s. 100ﬀ.
Lehtilä-Olsson, s. 100.

389

De hjältar som Ossian-Nilsson förhärligar i sina texter kämpar ofta mot en degenererad aristokrati eller någon annan förlegad maktelit, exempelvis ålderstigna
kungar och deras medaljprydda medlöpare. Genomgående är att den inﬂytelserika ”klicken” allt för länge klamrat sig fast vid allt gammalt och förlegat. Hjältarna,
däremot, är en nyare tids män – unga, makthungriga och ambitiösa. De är motarbetade men framgångsrika, åtminstone för en tid. Flera av dem kan betraktas som
en sorts martyrer: Themistokles, Caesar, Marat, Napoleon m.ﬂ. När Ossian-Nilsson som ungdomsförbundets ordförande skrev sin agitationsbroschyr ”Är du
nöjd med din ställning” var det återigen en maktelit han vände sig mot. ”Dagtjufvarna och oduglingarna” var svenska industriägare eller godsägare med ordnar
på bröstet och intimt lierade med de makthavande inom politik och förvaltning:
Dagtjufven och oduglingen är sitt samhälles ljus, han må så aldrig ha tänkt en redig
tanke. Dagtjufven räknas till de bildade, om han så med möda kan stava sitt namn,
och fast hans klumpiga, halﬀörstådda ord förråda hans råa och ohyfsade inre. [– – –]
Dagtjufven stärkes i sin höga tanke om sig själv af den regering, som i honom ser en
bundsförvant till sin reaktion och hjärtlöshet. Dagtjufven pryder sitt tomma bröst
med ett helt solsystem, där ett par narr-bjällror varit bättre på sin plats.242

De dåvarande kapitalisterna beskrevs alltså som en utlevad samhällsgrupp som
måste störtas, och det var ungdomsförbundet och socialdemokratin som skulle
göra det. Som man ser är det en variation på dikternas tema. Skillnaden är att broschyren vill ge en beskrivning av verkligheten, i det uttalade syftet att förändra
den.
Även om man ur källsynpunkt måste betrakta skönlitterära verk med sund
skepsis, torde man i vissa fall ha möjlighet att dra slutsatser utifrån dem. Att så är
fallet vad gäller rent självbiograﬁska verk och nyckelromaner är ett inte alltför
djärvt antagande, även om försiktighet är av nöden också här.243 Lehtilä-Olsson
analyserar det hjälte- och härskarideal som framträder hos redaktör Hall i Barbarskogen, och det visar sig att dennes politiska program i själva verket är starkt besläktat med den plebiscitära diktaturen.244 Klasskampen ska undanröjas och i stället ska samhällsklasserna samarbeta. Landet ska regeras enväldigt, men med stöd
av folkomröstningar. För att nå detta mål ”vore han t.o.m. livad för organiserat
uppror, en samtidigt över hela landet uppﬂammande, beväpnad resning”, heter
det om Hall i Barbarskogen.245 ”Men en sådan tillfällig oordning […] skulle grunda en varaktig ordning.”
I detta sammanhang anknyter Lehtilä-Olsson till romanen Ödets man (1912).
Hon ﬁnner stora likheter i attityderna hos Hall och hjälten i den senare romanen,
men hon släpper sedan denna tråd.246 Ändå hade redan den dåtida litteraturkriti242
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ken antagit att Ossian-Nilsson skildrade en egen härskardröm i denna roman, och
i ett avsnitt som Lehtilä-Olsson själv citerar talar Axel Uhlén rent av om ”skaldens
storhetsdröm”.247 Några sidor senare i Uhléns bok förklaras uttrycket, i och med
att han berättar att författaren anklagades för ”politiska storhetsdrömmar, att han
ställde sig i nivå med Napoleon och Caesar, att han kände sig kallad att bli en stor
folkledare osv”.248 Samtida brev från författaren till K. O. Bonnier och Theodor
Nilsson bekräftar att Ödets man hade verklighetsunderlag, liksom senare också
memoarerna:
1912 följde emellertid åter ett slags social roman, Ödets man, som samtidigt var starkt
självbiograﬁsk. Jag ville med denna bok ge bakgrunden för min ungdomslyrik och
visa, hur personligt äkta denna var. Så gav jag en självanalys, som utan fruktan drog
de yttersta konsekvenserna av vissa sjukdomsfrön, som jag här renodlade. Boken var
också en slutuppgörelse med bohemgänget med anledning av ett upprörande självmord av en ung studentska, tillhörande dessa kretsar. Att jag rörde i denna sak, väckte naturligtvis raseri och vållade, att jag en tid var så gott som biltog i min födelsestad.
Troligen berövade mig Ödets man mina utsikter till Frödingstipendiet.249

Här aktualiseras åter kampen mot ”bohemgänget”, men romanen ville alltså
främst visa hur ”personligt äkta” ungdomslyriken om de stora hjältarna var.
Det är uppenbart att mycket av händelseförloppet, liksom hjältens personbakgrund, är taget direkt ur Ossian-Nilssons eget liv, och i memoarerna hänvisar författaren ﬂera gånger till denna roman, i stället för att skriva mer utförligt.250 På
samma sätt hänvisar han till andra av sina skönlitterära böcker.
I den mycket uppmärksammade och inﬂytelserika boken Resa kring svenska
parnassen (1926) är Böök mycket skarpsynt vad gäller kopplingen mellan dikt och
verklighet i detta fall:
När man läser Ossiannilssons roman Ödets man (1912) som handlar om den storhetsvansinnige extraläraren Ludvig Napoleon Malm, ser man tydligen framför sig
konturerna av den skånske Mussolini. Men det var blott en fager dröm. Ossiannilsson var, när allt kom omkring, icke en handlingens man; det var blott i orden han var
stor. Gästspelet hos de socialistiska maktkrävarna blev endast ett ﬂyktigt intermezzo.
Det snåla och gråa svenska klimatet ägnar sig heller icke för de demagogiska titanerna; de krympa jämmerligt i växten. Det tålamod, det verklighetssinne, den matfriska opportunism, som skulle ha krävts för att bygga upp en maktposition på arbetarmajoriteten i Malmö och på den röda ungdomens organisationer, dem ägde icke
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roll inom arbetarrörelsen. Förmodligen avsåg han mer än så. [– – –] Med alla sina föreställningar om ledarnaturen, om den viljestarka, hänsynslösa personligheten, vars vilja massorna
underkastar sig och lyder, bör han ha känt sig lockad att för egen del pröva tillfället.” Uppslaget lämnas dock.
Axel Uhlén, Arbetardiktningens pionjärperiod 1885–1909, Stockholm 1978, s. 119. Citeras av
Lehtilä-Olsson, s. 28f.
Uhlén, a.a., s. 122 samt s. 328 not 126. I samlingen Svart och hvitt ﬁnns en dikt som bär titeln
”Ödets man” och handlar om Napoleon.
Ossian-Nilsson 1946, s. 60.
Exempelvis i Ossiannilsson 1945, ss. 17, 21 och 37.
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den stackars poeten, som deklamerade tändande verser från talarstolen och tillbad de
väldiga skuggorna ur det förﬂutna.251

”Sammanstötningen mellan fantasien och verkligheten hade uppenbarligen varit
hård; vingarna voro klippta på den poetiska örnen”, skriver Böök därefter i samband med romanen Barbarskogen. I Modern svensk litteratur (1932) ser Kjell
Strömberg i Bööks efterföljd det inre sambandet mellan den unge skaldens drömmar och den man i övre medelåldern som reste runt i Sverige och propagerade för
Mussolinis Italien: ”Själv drog sig Ossiannilsson ur leken efter att ha givit luft åt
sina felslagna storhetsdrömmar som nationalsocialistisk folktribun i ’Ödets man’
(1912), och därmed försvinner han ur historien, i varje fall ur proletärdiktens.”252
Huvudpersonen i Ödets man bär alltså det symboliska namnet Ludvig Napoleon Malm och är en man med vilda storhetsdrömmar. Han är en udda person som
blivit mobbad i skolan och mest hållit sig för sig själv. Han studerar i Lund på
1890-talet och berörs illa av det han erfar om bohemgänget kring docent Pilgren
[Bengt Lidforss]. Han är förälskad i en studentska [Hildur Sandberg], men denna
dras in i bohemgänget och begår senare självmord. Malm tar anställning som enda
lärare på en liten skola på landet och debuterar så småningom med diktsamlingen
Masker, vilken får ett blandat mottagande. Ingen förstår vad Malm egentligen vill
säga med sina dikter, att de uttrycker hans egna ledarambitioner. Nu går tio år,
som inte skildras men som Malm sägs ha tillbringat utomlands. Hans böcker har
publicerats i Sverige under hans bortovaro, och han kommer hem som en erkänd
författare med utpräglade arbetarsympatier. När han återvänder till sin ungdoms
stad hedras han dock med en nedgörande artikel av docent Pilgren, som numera
är socialdemokrat och huvudrecensent i arbetartidningen Framåt.
Så gott som genast blir Malm invald som hedersledamot i ungdomsförbundet.
Han blir snart vald till ordförande för centralstyrelsen, och hans gamla härskardrömmar växer sig allt starkare. Tillsammans med några anarkistanstrukna sammansvurna planerar han en statskupp, vilken ska inledas med en generalstrejk.
Hans hemliga plan är att göra sig till diktatorisk president i en samnordisk republik. Han ska styra enväldigt med hjälp av rådgivande folkomröstningar. Väl vid
makten har han för avsikt att göra sig av med sina anarkistvänner, då dessa ju
knappast skulle uppskatta en stark stat och en ensam ledare. Den ende inom socialdemokratin som aktivt motarbetar Malms maktsträvanden är docent Pilgren,
som inte förstår Malms ideella sinnelag. Detta föranleder Toini, Malms förtrogna,
att vid ett tillfälle utbrista:
Den roll du vill spela, skulle han aldrig kunna begripa. Även som diktator, oavlönad,
Diogenesfattig diktator bleve du honom ständigt samma misstänkta persedel. Ditt
folks välgörare, vore du likafullt en lycksökare. Arbetarmassorna hade hjälpt dig att
genomföra värket – alltså hade du använt ”den röda fanan som ett segel för att lätt
och lustigt få din lilla farkost fram över böljorna”. (s. 437)

Det sista blir som synes ett fritt citat ur Lidforss recension av Svart och hvitt. Toini
är sannolikt ett porträtt av Ossian-Nilssons hustru Naemi.253 Här lämnar roma251
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Fredrik Böök, Resa kring svenska parnassen, Stockholm 1926, s. 79f.
Kjell Strömberg, Modern svensk litteratur, Stockholm 1932, s. 185.
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nen det självupplevda för gott, och det är nu som romanen motsvarar memoarernas uttalande: ”Så gav jag en självanalys, som utan fruktan drog de yttersta konsekvenserna av vissa sjukdomsfrön, som jag här renodlade.” Kupplanerna tycks sättas i verket i samband med en väldig strejk, men mot slutet är det svårt att veta vad
som egentligen händer, eftersom Malms verklighetsuppfattning tycks allt mer förvirrad. Han slutar på mentalsjukhus.
Den utsagt självbiograﬁska romanen lämnar sålunda den yttre verkligheten,
men den skildrar då i stället en inre psykologisk verklighet, nämligen den härskardröm, som visserligen aldrig kunde förverkligas, men som tydligen varit så starkt
upplevd att Ossian-Nilsson kände behov att göra upp med den, att ge oﬀentlighet
för den, för att sedan kunna lämna den och gå vidare. Flera år efter tiden som aktiv
arbetarledare har Ossian-Nilsson blickat tillbaka och funderat kring vad som hade
kunnat hända, om han inte hade manövrerats bort från ordförandeposten i ungdomsförbundet, som ju växte sig allt starkare under dessa år och som under 1906
passerade den för tiden osannolika siﬀran 10 000 medlemmar.254 I fantasin har
han ”dragit de yttersta konsekvenserna” av sina idéer och fört dem mot fullbordan. Intressant nog tyder slutet på att också drömmaren slutligen insett att saken
skulle ha varit ogenomförbar.
Ossian-Nilssons hade sammanblandat sin popularitet som författare med sin
politiska person. Hans oegennyttiga strävan vore att rädda fäderneslandet från förfallet. Problemet med Sverige var att det tycktes saknas politiker med goda övergripande idéer och att riksdagen fastnade i ofruktbara detaljdiskussioner och aldrig
kom till viktiga beslut. Klasskampen var förödande för landet och borde avskaﬀas.
Ossian-Nilsson hade verkat som lärare på den skånska slätten före sekelskiftet
och han glömde aldrig de usla förhållandena bland lantarbetarna där. Redan i en
artikel i februari 1905 tycks han skissera ett politiskt reformprogram som i stort
sett motsvarar Malms reformplaner i Ödets man.255 I artikeln som diskuterar hur
man kan motverka emigrationen är han intresserad av jordfrågor som egnahemsfrågan, frågan om jordens socialisering samt Norrlandsfrågan och hithörande frågor; vidare arbetarpensioner, sänkning av militärbördorna, ändring av tullförhållandena och skolans skilsmässa från kyrkan.256 I romanen 1912 nämns förutom
detta också skattefrihet för ”föräldrar till sju sunda barn”, nationalmilis, kyrkofrihet i stället för statskyrka m.m. Dessutom nämns Henry Georges tankar om en
jordvärdereform, en radikalliberal idé som hade kommit att diskuteras i Sverige
åren runt 1910, men som uppmärksammats ganska lite av forskningen.257 Tydligt
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Av breven till Theodor Nilsson framgår stundom att Naemi var Ossian-Nilssons stöd i allt
han företog sig. I brev No 60 till Theodor, 1907-11-25, kallar han henne sin ”meddrömmerska
och kampkamrat, som ’aldrig slöat mina vapen och aldrig blandat vatten i mitt gift’”. Citatet
är taget ur dikten ”Till min hustru”, publicerad i Orkester, Stockholm 1907. Strofen fortsätter:
”du har älskat även ﬁendskapen,/ även hämdens stolta mannadrift,/ stämde stundom blidare
den stränge,/ räddes aldrig kampens bistra smil,/ räckte mig, hur hård den stod och länge,/
leende mitt kogers sista pil” (s. 89).
Uppgiften ur Fästskrift […] 1913, s. 7. Våren 1907 redovisar man närmare 14 000 medlemmar
och året därpå nästan 15 000. Därefter sjunker kurvan, inte minst i samband med storstrejken
1909, för att nästan plana ut vid ett medlemsantal strax över 6 000.
Jfr Dag Hedmans uppräkning av reformförslag, a.a., s. 402.
Ossian-Nilsson, ”För dagen. Emigrationen”, Ny Tid 1905-02-25.
Se Mats Deland, ”Pianosnickaren, borgmästaren, friherren och professorn – Georgeismen
mittemellan liberalism och socialism”, Historisk tidskrift 1997:3.
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är att Ossian-Nilsson inte angriper städernas småföretag och därmed inte heller
det kapitalistiska systemet som sådant. Henry George ville inte avskaﬀa den enskilda äganderätten till jorden, vilket möjligen innebär att Ossian-Nilsson intar
en mindre radikal ståndpunkt i jordfrågan 1912 än han hade gjort 1905, då han ju
tycktes vilja aktualisera frågan om jordens socialisering. Han är däremot hela tiden kritisk mot storkapitalism och godsägarvälde. Han sympatiserar helt enkelt
med personer som är utsatta i samhället, vare sig de är egendomslösa proletärer,
till och med strejkbrytare, eller hårt trängda småföretagare. Intressant nog förknippades georgeismen i dess skandinaviska variant med tankar om styrelse genom folkomröstningar. Känslomässigt bryter Ossiannilsson med de egendomslösas strävanden först omkring 1917, när han genom arv på hustruns sida själv blivit
ägare till en mindre jordegendom i Östergötland. Då han hamnar i svårigheter
som jordägare känner han sig utsugen av arrendatorerna, och detta blir en lektion
i antisocialism. Därmed faller den sista pusselbiten på plats i Ossiannilssons komplicerade ideologiska pussel, och därmed öppnas deﬁnitivt dörren för den vandring åt höger som skulle leda honom in i den svenska fascistiska rörelsen.
I efterhand tycks han ha varit klar över att han under vissa perioder levat som i
en dröm och av sina hjältedrömmar och sin febriga fantasi drivits till extraordinära ställningstaganden.” Mitt deltagande i unionskäbblet tillhör det jag mest ångrar av hela min oﬀentliga verksamhet”, skriver han i memoarerna.258 Sina tankar
om fantasins betydelse för maktmänniskan klär han i ord i Barbarskogen. Vid ett
tillfälle diskuterar skalden Wide med Framåts redaktör Nylén: ”Stora män, sade
han, äro fantasifoster, men inte andras, utan sina egna fantasifoster. Alla människor äro just så mäktiga som deras fantasi. Det är vi själva som klippa våra vingar.
Hade ni tillräckligt med fantasi, redaktör, så skulle ni också varit en stor man” (s.
118f ).
Mot denna bakgrund förstår man varför Ossian-Nilsson reagerade så häftigt,
när Lidforss menade sig ha fått ”det intrycket, att den röda fanan för Ossian-Nilsson icke är en ﬂagga att hissa i topp, utan fastmer ett segel, som för förliga vindar
skall bära hans egen lilla farkost över böljorna”. Lidforss hade inte insett att Ossian-Nilsson i sina drömmar var en helt osjälvisk frihetshjälte och inte hade minsta
tanke på egen vinning.
Man kan naturligtvis inte hävda att Lidforss i verkligheten lyckades stoppa en
blivande svensk diktator. Det ﬁnns ingenting som tyder på att Ossian-Nilsson
skulle ha kunnat axla en sådan position, men framför allt var hans politiska ställning knappast sådan som han inbillade sig. Det var som diktare och uppläsare han
var populär. Det andra var mest fantasier, och Lehtilä-Olsson fann i sin undersökning att hans artiklar ”spelade en jämförelsevis ringa roll – de uppmärksammades
inte i samma utsträckning som dikterna, ej ens under unionskonﬂikten, då det var
dikterna som av den borgerliga pressen betraktades som den största utmaningen”.259 Hennes slutsats blir att skalden aldrig spelade någon viktig politisk roll ”utöver att entusiasmera med kampdikter i Ungdomsmarschens anda”. Men för mitt
resonemang räcker det att konstatera att Ossian-Nilsson bar på dessa storhetsdrömmar och att han arbetade sig fram till en förment maktposition inom arbetarrörelsen.
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Axel Uhlén antar att Ossian-Nilssons ”bestialiska hat- och hämndkänslor” gentemot Lidforss bottnade i att denne krossat skaldens politiska storhetsdröm.260 Så
tycks också vara fallet. Allt hade visserligen endast varit en skön dröm, men, som
Fröding skriver i ett helt annat sammanhang, ”Den drömmen, som aldrig besannats, / som dröm var den vacker att få.”261 Eftersom Ossian-Nilsson tydligen inte
förmådde se några fel hos sig själv sökte han sig en syndabock, och som sådan var
den redan förkättrade Bengt Lidforss alldeles förträﬄig.

Sammanfattning
Lidforss ställde sig till en början undrande inför Ossian-Nilssons diktning. Han
såg den litterära talangen men hade svårt att helt uppskatta dess konkreta resultat,
med undantag av bland annat de antiklerikala dikterna. Han svängde dock när
Ossian-Nilsson blev socialdemokrat. Lidforss position inom arbetarrörelsens del
av det litterära fältet var så stark att han kunde utnämna Ossian-Nilsson till arbetarrörelsens främste skald. Vid tiden för recensionen av Örnar hade arbetarrörelsen visserligen redan så smått börjat uppmärksamma Ossian-Nilssons diktning,
men det blev Lidforss översvallande recension och uppläsningen på Malmö Folkets hus följande kväll som ledde till skaldens deﬁnitiva genombrott som ”arbetardiktare”. Efter signaturen N. Theodor Nilssons angrepp på Lundabohemen började Lidforss att betrakta Ossian-Nilsson med ökande misstro, och denna misstro
yttrade sig i anmärkningar på de ideologiska och taktiska överväganden som kunde utläsas ur Ossian-Nilssons kampsång ”Rösträttsmarsch” och hans agitationsbroschyr ”Är du nöjd med din ställning?”. Lidforss beklagade också att skalden
publicerade religiöst inspirerade dikter i kapitalistiska tidningar.
Striden mellan Lidforss och Ossian-Nilsson bör uppfattas som en ideologisk,
politisk men också taktisk kamp mellan två arbetarledare. Det var en någorlunda
konsekvent socialdemokrats kritik av en partibroders mycket egenartade politiska
tankar. Lidforss var oftast först ute med kritiska synpunkter, och han var också
den som var mest konsekvent och uthållig i sin kritik. Efter den våldsamma kollisionen under andra hälften av 1904 lämnade Ossian-Nilsson ordförandeskapet i
Socialdemokratiska ungdomsförbundet.
I och med att Ossian-Nilsson ﬂyttade till Göteborg 1905 och började medverka
i Ny Tid inträdde en sorts vapenvila, vilken bröts först 1907, då andra skribenter
inom arbetarrörelsen funnit anledning att åter ta upp Lidforss kritik. Men bakom
varje kritik från arbetarrörelsens sida anade Ossian-Nilsson inﬂytande från just
Bengt Lidforss. Att konﬂikten verkar så personlig och så grälsjuk har till viss del
att göra med Lidforss skrivsätt, vilket ofta tar sin utgångspunkt i det personliga
även om sakfrågan är mer principiell, men det är framför allt Ossian-Nilsson själv
som får polemiken att framstå som rent personlig. Han undviker att diskutera
politik och socialistisk taktik med Lidforss, för det klarar han helt enkelt inte av.
Att romanen Barbarskogen uppfattas som orättvis beror främst på att man läser
den som verklighetsskildring och nyckelroman samtidigt. Romanen behandlar
visserligen Ossian-Nilssons disparata erfarenheter inom arbetarrörelsen, men det
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sker i ﬁktiv form och dessutom utifrån skaldens eget politiska perspektiv. Det är
Ossian-Nilssons misslyckade karriär som ungdomsförbundets ledare som speglas
i romanens handling. Dessa erfarenheter har emellertid omvandlats och i ﬁktionen framställts som en snabb men snöpligt avbruten tidningsmannakarriär. Läsarna kom att identiﬁera romanens arbetartidning Framåt med Arbetet, vilket också var författarens avsikt, men hans egna erfarenheter stammade i själva verket
från Ny Tid. Angreppen på Lidforss och de övriga på Arbetets redaktion är löst påklistrade och helt onödiga för handlingen, men det var ändå just dessa nidporträtt
som efter Lidforss recension ﬁck opinionen att vända mot romanen, vilken i förstone på sina håll uppfattades som en ny Röda rummet. I stället kom den nu att
uppfattas som en skandalroman i första hand.
Inte heller Lidforss gick omärkt ur denna strid. Barbarskogen var ett slag som
tog hårt, även om han parerade med sedvanlig elegans. Broschyren Barbarskogens
skald, där han samlade sina artiklar om sin vedersakare, kunde ge viss upprättelse,
men riktigt övertygad blev omvärlden ändå inte. Ossian-Nilssons version har till
vissa delar levt vidare långt in i senare tid.
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6. Strindbergsfejden

Åren 1906–1910 kan förefalla paradoxala om man enbart ser till Bengt Lidforss
som litteraturkritiker. Han tycks grundmura sin position, samtidigt som de
egentliga recensionerna är förvånansvärt få. Förklaringen bör vara att det samlade
skriftställarskapet, ytterligare manifesterat i en ymnig bok- och broschyrutgivning, är så tungt vägande att han bara då och behöver markera sin närvaro också
inom det litterära fältet.1 Som framgått har han dessutom hängivna anhängare
som verkar i samma anda som han själv. Man kan ändå notera att de stora upptäckternas tid är förbi för Lidforss del. Därmed avses artiklar som i betydelse kunde motsvara introduktionerna av Ekelund och Österling. Kampanjen för arbetarskalden Leon Larsson utgör ett viktigt undantag, men i efterhand har den förefallit mindre betydande än den var, eftersom skaldens tid på parnassen blev så kort.
För Lidforss handlade det under dessa år främst om att bevaka och förstärka redan
intagna positioner gentemot Svenska Akademien och nittitalet. Tacksamma tillfällen att angripa ﬁck han vid utgivningarna av Den svenska sången och de första
delarna av Sveriges nationallitteratur. En högtidsstund ﬁck han när vännen
Lännart Ribbing våren 1907 gav ut Emil Kléens Valda dikter med förord av August
Strindberg.
Men även om de egentliga litteraturrecensionernas tid nu är i det närmaste förbi, kan man inte tolka detta så att Lidforss skulle ha förlorat intresset för litteraturen. Efter 1908 stöttade han ju den unga litteraturen på annat sätt, nämligen genom utgivningen på Framtidens förlag. Tiden räckte kanske inte till också för recensionsskrivande. Men han följde naturligtvis debatterna och noterade med stigande förbittring hur Fredrik Böök nästan ostörd ﬁck härja inom fältet.
Det fanns så mycket annat Lidforss ville skriva om. Erik Håkansson hävdade
visserligen i en polemik i mars 1909 att Lidforss ”de senaste åren ytterst ringa sysslat med litteraturkritik, då hans vetenskapliga arbete nu helt tagit honom”.2 Men
även om han satsade hårt för att meritera sig för professuren lade han redan nu
mycket tid och kraft på inläsning av nyare teologisk litteratur, inför den mäktiga
volymen Kristendomen förr och nu, och han skrev fortfarande en hel del i tidningen, om än inte så mycket som åren 1905–07.
I denna sista stora avdelning fortsätter resonemangen kring inﬂytande och
kamp inom det litterära fältet. Framställningen börjar 1906, året för Oscar Lever1
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År 1904 hade Fragment och miniatyrer kommit. Socialistisk journalistik publicerades 1907. Under 1908 kom Urval ur Axel Danielssons skrifter med levnadsteckning och karaktäristik, Naturvetenskapliga kåserier I och Barbarskogens skald. Året därefter kom Onda makter och goda samt
Utkast och silhuetter. 1910 kom så August Strindberg och den litterära nittiotalsreklamen tätt följd
av Levertinkultens apologet. Den täta utgivningen fortsatte även under de följande åren.
Erik Håkansson, ”De misstänkta skåningarna”, Arbetet 1909-03-11.
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tins död och året före Strindbergs Svarta fanor, men tyngdpunkten ligger naturligtvis på Lidforss häftiga och omfattande inlägg i Strindbergsfejden sommaren
och hösten 1910. De återkommande professorskonkurrenserna hade varit nervpåfrestande, och när det akademiska erkännandet äntligen kom med utnämningen i
Uppsala våren 1910 kunde han svårligen trivas i denna stad. Sina viktigaste inlägg
i Strindbergsfejden skrev han hemma i Lund under sommaren, men det var i
Uppsala som han senare under hösten skrev sina vredgade inlägg mot ”docenten
Böök”, som nu framstod som hans huvudmotståndare inom det litterära fältet.
Strindberg kämpade främst för sin egen upprättelse i den stora fejden. Lidforss,
däremot, hade ett vidare perspektiv. Han hade länge väntat på att någon kritiker
med tyngd skulle göra upp med den litterära falang som vill sätta Heidenstam
över Strindberg och Oscar Levertin över Gustaf Fröding och Ola Hansson. När
Strindberg till sist själv såg sig tvungen att ingripa, fann Lidforss det naturligt att
bistå honom. Men egentligen fortsatte han bara sin egen envetna kamp för den
skånska skolan och för Strindberg och Fröding. Skillnaden var att hans insatser nu
uppmärksammades mer allmänt, inte minst därför att han äntligen ﬁck ordentligt
svar på tal.
Strindbergsfejden blev en vattendelare i svenskt kulturliv. Var det ett nytt barbari som nu stormade fram, med Strindberg och arbetarrörelsen, eller stundade
det en ny gryning för kulturen? Publicisterna tvingades att ompröva sina ställningstaganden, och många intog eller tilldelades nya positioner. Här löpte många
trådar samman. Fejden kom att bli slutpunkten för den politiserande kulturkampanj som Lidforss nu hade fört under ett helt decennium, och den hörde dessutom intimt samman med den allt bittrare sociala, politiska och kulturella kamp
som fördes mellan arbetarrörelse och borgerlighet. Viktiga stationer på denna utveckling är den liberala regeringens svek i och med Staaﬀ-lagarna, dvs skärpningen av lagarna mot den antimilitaristiska propagandan våren 1906, den konservativa Lindman-regeringens urvattnade rösträttsreform året därefter samt de allt bittrare arbetsmarknadsstriderna under den lågkonjunktur som började märkas 1908.
Den 12 juli detta år dödades en engelsk strejkbrytare när en hemmagjord bomb
briserade ombord på skeppet Amalthea, som låg i Malmö hamn och tjänstgjorde
som förläggning. Tre ungsocialister greps, och hetsen mot arbetarrörelsen blev
enorm, liksom efter mordet på en högt uppsatt svensk militär i samband med tsarens besök i Stockholm sommaren därpå. Redan 1908 började en oroande fanﬂykt
från arbetarrörelsen, men som en deﬁnitiv vändpunkt framstår den väldisciplinerade men i det närmaste resultatlösa storstrejken sensommaren 1909. Strejken
drabbade också tidningarnas utgivning, och socialdemokratiska publicister kunde märka hur borgerligt sinnade vänner nu drog sig undan. Makarna Branting
fann för gott att utträda ur Publicistklubben. Isoleringen ökade. Den borgerliga
propagandan upplevdes som allt mer pressande och missmodet spred sig också
bland de ledande. För Lidforss och Arbetets del tillkom den upprivande och orättvisa Barbarskogsfejden i december 1908. Det är mot denna bredare bakgrund man
bör se Lidforss insatser inom det litterära fältet under dessa år.

3

Se Rune Helledays kommentarer i August Strindbergs Samlade Verk 57. Svarta fanor. Skildringar
från sekelskiftet, Stockholm 1995, s. 306ﬀ.
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1. Alls ingen bordsprydnad (Karl Warburg)
Att den tidigare liberale Karl Warburg strax efter sekelskiftet ﬁck nordstjärneorden
och accepterade tjänsten som föreståndare för Svenska Akademiens Nobelbibliotek och uppenbarligen själv strävade efter att komma in i Svenska Akademien var
något som retade August Strindberg, och det är bland annat detta som ligger bakom det bekanta nidporträttet av Warburg som professor Stenkåhl i Svarta fanor
(1907).3 I detta fall var Lidforss situation känslig, eftersom fadern Edvard var Warburgs medarbetare på Nobelinstitutet. Men Warburg blir trots detta föremål för en
del ganska hård kritik, exempelvis i recensionen av David Sprengels bok Från det
modärna Danmark (1905-01-21), där Lidforss driver ganska friskt med Warburgs
aspirationer. Warburg har recenserat Sprengels bok mycket negativt och därvid
också anmärkt på en mängd ord, vilket retat upp Lidforss. På ett ställe har professorn själv gjort sig skyldig till ett felaktigt citat, påpekar Lidforss nu:
Sprengel säger ingalunda att Johannes Hansen är en af landets mest beundransvärda
pennor, utan att han eger en af landets etc. Professorn ﬁnner måhända denna diﬀerens betydelselös. Men, för att taga ett lättfattligt och belysande exempel, om prof.
Warburg eger en vacker bordsprydnad, så är det ju icke därför sagdt att han är en
bordsprydnad, icke ens vid svenska akademiens bord.4

Att Lidforss inte hyste någon tilltro till Warburgs förmåga att uppskatta modern
poesi märks när han recenserar dennes nya upplaga av Den svenska sången (190602-05). I brist på annat måste han visserligen rekommendera boken, då den är fyllig och relativt billig, men urvalet av äldre poesi är rent konventionellt, och urvalet
av den yngre dikten speglar snarast professorns ambition att komma in i Svenska
Akademien, menar Lidforss. ”Eller hvad annat än löjlig opportunism är det, när
herr Warburg i en antologi, där Tegnér representeras med 22 sidor, Stagnelius med
10 och Strindberg med 5 (!), låter doktor C. D. af Wirsén ﬁgurera med hela tjugo
sidor!” Ola Hansson avfärdas på fem sidor, noterar kritikern, och medan till och
med Fredrik Vetterlund ﬁnns representerad saknas Emil Kléen och Axel Wallengren.
”Mot Skåne har prof. Warburg tydligen ett horn i sidan”, fortsätter Lidforss.
Bland de uppsvenska poeterna återﬁnner man självklart en så sent debuterande
diktare som Bo Bergman, medan Vilhelm Ekelund, Anders Österling och Gustaf
Ullman helt saknas. ”Herr Warburg tror tydligen i sitt hjärtas oskuld, att det i
Stockholm ännu är högsta fashion att malträtera Sydsverge, enkannerligen Skåne,
och har ingen aning om att tiderna ändrat sig”, raljerar Lidforss. Men kanske var
inget annat att vänta:
Äfven om prof. Warburg gått till verket med de bästa och oegenyttigaste afsikter,
hade han dock varit dömd att misslyckas, ty den värde professorn är nu engång sådan
att vad som i litteraturen är skämt och vits, tar han för poesi, och den verkliga poesin
är för honom i grund och botten ett tråkigt skämt, fast hans naturliga själfbevarelsedrift hindrar honom från att öppet tala om det.
4

Arbetet 1905-01-21. Litteraturkritik, s. 149. Om denna artikel, se avdelning fyra, kapitel 3.
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2. Oscar Levertins död
Efter Oscar Levertins tragiska död natten mellan den 21 och den 22 september
1906 kan man iaktta en förändring i Lidforss kampanj mot dennes inﬂytande. Tidigare skilde Lidforss föga mellan personen, författaren och kritikern Levertin.
Inför sin runa, publicerad i Arbetet måndagen den 24 september, tycks han emellertid ha ansträngt sig för att reda ut, vad som enligt hans mening var värdefullt i
Levertins livsverk och vad som inte var det. Beyer betonar det märkliga i att Lidforss överhuvudtaget skrev en minnesartikel över Levertin. Bland skalderna var
det endast Henrik Ibsen han skrev om i sådant sammanhang – om man undantar
en osignerad och synnerligen giftig nekrolog över Carl David af Wirsén sommaren 1912, vilken bör vara av hans hand.5 Han skrev ingenting vid Frödings bortgång och inte heller vid Strindbergs. Varför skrev han då om den döde Levertin?
Det är i detta sammanhang som Beyer talar om ett Levertin-komplex hos Lidforss, och han menar därvid att Lidforss ”helt enkelt var tagen av dennes död och
ville ett slags försoning vid graven”.6 Men även om ett sådant komplex är en rimlig
förklaring till häftigheten i aversionen, kan man inte bortse ifrån att den primära
orsaken till Lidforss angrepp på Levertin måste sökas i dennes dominerande position inom det litterära fältet. Levertin var visserligen borta, men hans inﬂytande
kunde förväntas vara betydande också i fortsättningen och Lidforss ville därför
markera sin position i det nya läge som uppkommit. Han var därvid långt ifrån
försonlig. Däremot var han onekligen mer nyanserad än tidigare.
I Majgrefven 1902 förhånade och läste Lidforss sönder valda delar av Levertins
poesi, men det som han nu i nekrologen säger sig uppskatta framför hela den övriga
produktionen är just poesin. I själva verket tycks Lidforss vara djupt berörd av Levertins dikter. Det är dessa och inte prosan som kommer att leva vidare, spår han.
Lidforss lät ju aldrig trycka om ”Judar och germaner” i bok, men däremot ingår
nekrologen över Levertin som ett av åtta porträtt, ”silhuetter”, i boken Utkast och
silhuetter, utgiven året före Strindbergsfejden.7 Samtliga porträtt rör personer som
betytt mycket för Lidforss, och det sammanhang där Levertins livsverk kom att
presenteras för den bredare allmänheten blev sålunda synnerligen positivt, även om
nekrologen alls inte är så positiv som man kan få intryck av hos Beyer. Först ut i
avdelningen är Charles Darwin och sedan kommer Lidforss gamle lärare i botanik,
professor Areschoug, samt professorerna Magnus Blix och David Bergendal. Efter
Oscar Levertin har Lidforss placerat Emil Kléen. Sist i denna svit följer minnestalet
över stridskamraten Viktor Larsson och uppsatsen ”Proletärpsykologi”, som är en
hyllning till en polsk arbetare i Berlin.8 Men nu gäller det runan över Levertin.
Eftersom denna avhandling innehåller så mycket elakt som Lidforss skrivit om
Levertin, kan det vara rimligt att utförligt citera de uppskattande avsnitt som han
här ägnar antagonistens poetiska produktion:
5
6
7
8

”Carl David af Wirsén”, Arbetet 1912-06-17.
Beyer 1968, s. 379.
Bengt Lidforss, Utkast och silhuetter, Malmö 1909.
Den polske arbetaren är Antek Przybyszewski, en halvbror till författaren. Lidforss tillägnade
sin arbetarvän denna bok, och det är då ett egendomligt misstag att just denna uppsats tagits
bort i den förändrade upplagan 1921. I stället har man satt in levnadsteckningen över Axel Danielsson. Titelbladets tillägnan till Antek Przybyszewski står ändå kvar!

400

Man kan ha olika meningar om totalvärdet av Levertins livsverk, ingen kan dock förneka, att han var en betydande skribent och i sina bästa ögonblick en skald av rang;
och hans bortgång är för den svenska vitterheten så mycket beklagansvärdare, som
han genom sitt sista verk – den vackra diktcykeln ”Kung Salomo och Morolf ” – till
fyllest visat, att de lyriska källsprång, ur vilka för femton år sedan ”Legender och visor” välde fram, ännu funnos i behåll på djupet av hans väsen.
Vad som kommer att bära Oscar Levertins namn till eftervärlden, är utan fråga
hans lyriska produktion. [– – –]
Det är emellertid icke Levertins prosaproduktion, den må nu röra sig på ena eller
andra området, som betingar hans rangplats inom modärn svensk litteratur; för denna position har han i främsta rummet, eller uteslutande att tacka sin lyrik. Ty som
lyriker har Levertin skapat en värld, på vilken han tryckt sin personlighets prägel,
och om också denna värld är ändlig och ofullkomlig, så är den dock ett stycke av den
högre natur, som kallas konst. Då man nu vid skaldens död ögnar igenom hans lyriska produktion – från ”Legender och visor” ända fram till ”Kung Salomo och Morolf ” – frapperas man av den centrala roll, som dödstanken spelar i denna lyrik; och
då man erinrar sig, att sjukdomen redan för sjutton år sedan höll på att bli skalden
övermäktig, vill man gärna tro att denna lek med döden ej varit ett tomt tankeexperiment, utan framsprungit ur en av fysiologiska vitalkänslor betingad grundstämning. Man får det intrycket, att Levertin varit en av de diktare, för vilka känslan av
dödens närhet lagt en kristallklar högtidsglans över tillvaron, en av dem, hos vilka
tron på livet förmält sig med livsångesten till en poetiskt fruktbar resignation. Hans
diktning, som så gärna slösar med äppelblom och syrén, äger aldrig något av den germanska lyrikens konvaljedoft, men kring hans bästa vers står det en glans lik solnedgångens skimmer kring en borgruin, och arkitekturen är, om icke storartad, dock
nobel och genomförd. Hans ämnesval är i främsta rummet den modärna romantikerns: människosjälens aldrig tillfredsställda oändlighetslängtan, kärlekens slitningar mellan lust och kval, mellan himmel och hälvete, det evigt trista, att en själ alltid är
allena, visdomens fåfänglighet, den svunna ungdomens bitterhet, åldrandets tragik
och dödens visshet – av sådana motiv har Levertin format sina bästa dikter. Idékretsen är ju i och för sig varken ny eller originell, men tack vare känslans intensitet och
skaldens rika, men alltid konkreta, man vore frestad säga materialistiska bildspråk
äga många av dessa dikter en glöd och en färg, som ger dem något av oförgänglighetens prägel. I varje fall ﬁnns det bland Levertins poetiska alster en elit, som tillförsäkrar sin skapare ett aktningsvärt namn bland det modärna Sverges diktare.9

Denna karakteristik av Levertins diktning är träﬀande och låter sig väl förena med
Björn Juléns analys i Hjärtats landsﬂykt, där själens ensamhet och den manliga
kärlekens slitningar mellan himmel och helvete står i centrum, liksom Levertins
dödslängtan och allt mer markerade resignation.10 Att det handlar om personligt
kända stämningar och inte bara historiska masker kan knappast ha blivit fullt tydligt för Lidforss, som ju aldrig stod i personlig kontakt med skalden, förrän just
vid läsningen av Kung Salomo och Morolf. Orsaken till detta bör man söka i Levertins sätt att komponera sina fyra diktsamlingar. Många av dikterna är direkt framsprungna ur skaldens olikartade och komplicerade relationer till fyra olika kvin9
10

Bengt Lidforss, ”Oscar Levertin”, Arbetet 1906-09-24. Omtryckt i Utkast och silhuetter.
Julén 1961, passim.
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nor. Hans förhållande till var och en av dessa kvinnor skiftar dessutom genom
åren, varvid hans stämningar pendlar. Diktsamlingarna är samtliga framvuxna
under ﬂera år, och vid slutredigeringen har han valt att blanda dikter från olika år,
så att de i sitt nya sammanhang kan tyckas uttrycka motsatta och rent av oförenliga attityder. Följden av Levertins tillvägagångssätt har blivit att det är först den sista samlingen, alltså Kung Salomo och Morolf, som förmedlar en konsekvent personlig livsattityd, och åtminstone för Lidforss tycks samlingen därmed också ha
kunnat fungera som en nyckel till det tidigare författarskapet.11
Det kan förefalla paradoxalt, men det är lockande att tänka sig att motsättningen till Levertin delvis bottnade i en ursprunglig samhörighetskänsla, att de våldsamma utfallen hämtar energi ur känslan att de från början varit ganska lika, men
att den andre svek. De träﬀades ju aldrig, så någon personlig relation kunde aldrig
växa fram. Levertin syntes ha blivit Lidforss motsats i nästan allt, men kanske var
detta till viss del skenbart, och kanske hade de tolererat varandra bättre om det
kommit till öppen polemik mellan dem, så som tidigt skedde mellan Lidforss och
Warburg. Ett rejält men konstruktivt gräl hade rensat luften, men Levertin teg
och led i tysthet, och en sådan motståndare kunde den impulsive Lidforss svårligen hantera. Möjligen tolkade han tystnaden som överlägsenhet.
Lidforss kan alltså mer eller mindre medvetet ha uppfattat Levertin som en svikare och avfälling. Men det tycks också ha funnits avundsjuka med i spelet. Visserligen inser Lidforss i citatet ovan att inte heller Levertins liv varit särskilt lyckligt
eller harmoniskt, att skalden hade kämpat med personliga vidrigheter och sjukdomar, liksom Lidforss själv, och att detta uttrycktes i dikterna. Men till skillnad
mot Lidforss hade ju Levertin samtidigt exceptionellt stora yttre framgångar, både i
det akademiska livet och i det borgerliga, och Lidforss bitterhet synes bottna i en
känsla av att Levertin nått dessa framgångar efter att ha svikit sig själv och anpassat
sig till omgivningens förväntningar. För Lidforss är det Levertins lyrik som speglar
den verkliga människan, medan det övriga speglar tillgjord anpassning och yta.
Här ﬁnns en dubbel bitterhet. Mot den bedräglige Levertin, naturligtvis, men kanske ännu mer mot den borgerlighet som inte genomskådade denne.
Första hälften av artikeln är en någorlunda objektiv redogörelse för Levertins
verksamhet, men redan andra stycket, där Lidforss kommer in på Levertins utveckling som författare, innehåller undermeningar, som måste ha varit fullt tydliga för Arbetets läsare. Liksom många andra tog Levertin under 1880-talet intryck
av Strindberg och skrev realistiskt ”med radikala och antireligiösa biavsikter”, och
han publicerade också lidelsefulla tidskriftsinlägg för ateismen. Man förstår av
den ironiska fortsättningen att Levertin borde ha fortsatt att engagera sig, men
inte genom att skriva tendenslitteratur, vilket ju visat sig tämligen ofruktbart,
utan genom att engagera sig i samhällsdebatten:
Men i längden var det tydligen icke Levertins sak att spela Zola vare sig i konsten eller livet, och när nittiotalet bryter in, tar han i ”Pepitas bröllop” avsked från realismen och i ”Livets ﬁender” från sanningskampen och världsförbättrarebråket. Sedan
dess har han konsekvent varit den själfulle, men skeptiske aristokraten, som låter
11

Björn Julén (a.a., s. 283) framhåller hur konsekvent Kung Salomo och Morolf är i sin uppbyggnad: ”Kompositionen blev på detta sätt också klar och överskådlig, på ett helt annat sätt än i
hans tidigare samlingar”.

402

världsutvecklingen ha sin gång bäst den kan; den Stockmanska satsen ”en burde aldrig have sine beste buxer paa, naar en er ude og slaas for frihed och sandhed” synes
Levertin ha tolkat så, att när man ständigt har på sina bästa byxor, så bör man icke
slåss för frihet och sanning.

Lidforss är här inne på samma tankegång som han utvecklade i recensionen av
David Sprengels De nya poeterna. När de forna åttitalisterna väl hade funnit att
tendensen skämde konsten, drog de den förhastade slutsatsen att engagemang var
av ondo över huvud taget. Hänvisningen till Zola, unik i Lidforss produktion, är
upplysande, eftersom Zola kan ses som den förste intellektuelle i modern mening,
alltså en person som levde på sin penna och som utan att vara politiker eller samhällsvetare ändå engagerade sig i samhällsfrågor. Det var i kraft av sin litterära position som Zola kunde kämpa för rättvisa och framåtskridande.12 Då vi tidigare
sett att Lidforss uppskattat engagerade författare som Ellen Key, K. G. OssianNilsson, Algot Ruhe, så är det tydligen idealet Zola, men även Anatole France,
som föresvävat honom. Emellertid blev Levertin och andra i det unga Sverige
hyggliga och rättskaﬀens medborgare och mådde kanske bättre av det. Med Lidforss ord från 1902: ”Den kälkborgarharmoni, som nu besjälar ﬂertalet av de f.d.
nya poeterna, synes oss ej häller synnerligen sympatisk; den har måhända ej varit
så lättköpt som signaturernas, men så är den förmodligen också betydligt rentablare.” Samma koppling mellan anpassning och borgerlig eller akademisk framgång dyker nu upp i runan över Levertin: ”Ej underligt då, att gudsförnekaren
från åttiotalet snart nog blev docent i Upsala och några år därefter professor i litteraturhistoria vid Stockholms högskola”. Lidforss noterar att Wirsén dessförinnan
lyckats utestänga Levertin ”från en professur i Lund, vartill han annars på många
håll ansågs självskriven. Därmed må nu förhålla sig hur som helst”. Det sista kan
tolkas så att det också fanns de som inte alls fann Levertin självskriven. Dessutom
kunde den initierade läsa in ett annat öde, nämligen Lidforss eget, han som fortfor
att förneka Gud och som inte hade några rika och frisinnade gynnare som kunde
skänka honom en professur. Man får betänka att Lidforss motarbetats till den
grad att han fortfarande, trots att han sedan länge var professorskompetent, under
många år tvingades gå med assistentlön och att han som oavlönad docent nästan
som på nåder beviljades docentstipendium för ett par år i taget. I september 1906
var Lidforss inte ens docent, och striden stod het kring frågan om han skulle få bli
det igen.13
Den lättrörlige Lidforss är rejält bitter i artikeln. Han förnekar inte Levertins
beläsenhet men nedvärderar hela hans vetenskap, då han konstaterar att denne
varit ”i stånd att prestera åtskilliga lärda verk inom den underliga vetenskapsgren,
som kallas litteraturhistoria”. När han ger exempel på Levertins rika prosaproduktion undviker han att själv ta ställning, utan hänvisar för en gångs skull lojalt till
kritikens och publikens enhälliga bifall till Rococonoveller och Magistrarne på Österås. Han nämner också att essäsamlingen Diktare och drömmare ”föranledde åtskilliga kritici till jämförelser med Georg Brandes”. Man erinrar sig att Lidforss
12
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Bordieu 2000, s. 200ﬀ. Bourdieu talar om ”[u]ppﬁnnandet av den intellektuelle, fullbordat
med Zola”, s. 202.
Biskop Billing och universitetskansler E. G. Boström försökte stoppa honom. Se avdelning
ett, kapitel 3.
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själv gjorde sådana jämförelser i ”Judar och germaner”, men att dessa inte utföll
till Levertins fördel.
Så långt är det en ganska sympatiserande text Lidforss har åstadkommit, men
överraskande nog är den andra hälften av runan i stället starkt kritisk. Lidforss
motiverar sitt agerande. ”Det är oridderligt, att anfalla en död man, som ej kan
försvara sig; men det är smaklöst och fegt att, när man framställt allvarliga anmärkningar mot en skribent, då han levde, stryka ut allt detta med hartassen, därför att mannen är död” (s. 159). Kanske kunde Lidforss ha reﬂekterat över att Levertin inte försvarade sig ens när han levde. I stället upprepar Lidforss gamla anklagelser och formulerar nya. Man bör även nu våga tillstå, hävdar Lidforss, ”att
det i denna av lärdom och skönhet glittrande diktarsjäl dock fanns döda punkter
och tomrum, som gjorde honom oförmögen att förstå och känna en del av de livsvärden, som för germanen äro de väsentliga”. Att Levertin var ”främling och semit” är dock endast en del av förklaringen till denna brist, den var troligtvis också
”till en del ett utslag av rent individuell ytlighet”. Härefter kommer kritik av Levertins stil och hans användning av svenska språket. Han sägs också ha haft intellektuella begränsningar: ”Levertin kan med en imponerande ordrikedom och
med den belästes hela fyndighet konversera över mycket mellan himmel och jord,
men så snart hans resonnemang [sic] vill höja sig över en viss nivå, vägrar hans
intelligens att göra tjänst, och kvintessensen blir en meningslös ordström.” Läsaren får sig därefter till livs ett avsnitt ur Levertins essä över Strindberg, där han
använder sitt utbroderande bildspråk. Därefter följer en kommentar, vilken utvecklas till en principiell förklaring till varför Levertins inﬂytande måste stävjas.
Här ges i klartext Lidforss syn på Levertins insats som kritiker:
[…] pretentiösa meningslösheter av detta slag har Levertin titt och ofta strött omkring sig, och detta har varit särskilt ohälsosamt därför, att han i mer än ett årtionde
varit den tongivande litteratur- och kulturkritikern i Sverge. Särskilt på kritikens
område har hans brist på säker hållning tagit sitt uttryck i den demokratiska ﬁlantropi, varmed han berömt och lovprisat snart sagt all litterärstrunt, som på det sista decenniet sett dagen här hemma; hade det i Sverge funnits en litterär djurskyddsförening, hade Levertin varit dess självskrivne ordförande. Men frånsidan av denna litterära demokratism är den oförstående avvoghet [sic], som Levertin vid alla lägliga tillfällen lagt i dagen mot de tre största av våra diktare, i främsta rummet mot Strindberg, men även mot Ola Hansson och Fröding. Det är den mörkaste punkten i Levertins verksamhet. Skadan skulle varit mindre, om det i Sverge funnits en enda kritiker av rang, som vågat förfäkta andra åsikter; men detta har icke varit fallet, och så
har den Levertinska kritiken under åratal varit den allena saliggörande eller fördömande.

Arbetets läsare måste ha gjort reﬂexionen att Lidforss ju hade opponerat sig och att
han måste räknas som en kritiker av rang, men Lidforss är knappast ute efter billiga poänger, utan man får snarare läsa det så att Lidforss inser att hans inﬂytande
ännu varit begränsat i detta fall, åtminstone utanför det egna delfältet. Tonen blir
åter mer försonande i sista stycket, där det konstateras att det knappast är Levertins fel att man överskattat honom. Artikeln slutar så med några vänliga ord över
den döde skalden: ”Med sina fel och förtjänster var han dock en stilfull personlighet, en prydnad för vårt land; han var dessutom en skald, och som sådan lämnar
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han efter sig ett tomrum i det nutida Sverge, där de duktiga versmakarna äro legio,
men där skalderna nu som alltid äro få.”

3. Emil Kléens Valda dikter
Emil Kléen och Bengt Lidforss var årsbarn, födda i september 1868. Trots att Lidforss själv dog ung, skulle han överleva sin vän med 15 år. Vännen August Strindberg satt ofta på Lunds lasarett hos den lungsjuke och sakta borttynande Kléen,
som därvid föreföll honom allt mer förandligad. Slutet kom den 10 december 1898
och Strindberg berättar om denna sista tid i förordet till den postumt utgivna Valda dikter.14 Strindberg hade ju också skrivit förordet till urvalet ur Axel Wallengrens skrifter 1901 och det är tydligt att Lidforss har uppskattat den store författarens insatser för de gemensamma vännerna och för den skånska litteraturen. Det
var i Lund Strindberg skrev Inferno och Legender, men han skrev även viktiga dramer här, bland annat Gustaf Vasa och Advent. Påsk skrevs strax efter hans lundatid
men utspelar sig i Lund. Tiden i Lund är inte mycket utforskad, men att den haft
betydelse är klart. Här hade han unga vänner, såväl vetenskapligt som litterärt intresserade, och av syskonen Lidforss ﬁck han i hemlighet låna Anne-Marie Lidforss volymer av Swedenborgs skrifter. I ett tacktelegram till Lunds studentkår efter en födelsedagshyllning i januari 1912 skrev han: ”Er hälsning påminner mig
om min studietid i Lund, vid femtio års ålder, där jag lärde mycket både av böcker
och människor, tunga år, dem jag dock icke vill sakna. Mottagen mitt tack för påminnelsen!”15
Det efterlängtade urvalet dikter har ”ombesörjts av d:r Lännart Ribbing” och
detta ”med kritisk och förstående pietet”, konstaterar Lidforss.16 I utgivarens förord heter det emellertid att vänner till Kléen har valt dikterna, och det är då inte
alltför djärvt att anta att också Lidforss varit engagerad, särskilt som han själv stod
Ribbing nära. Man noterar att vännerna valt att återge dikterna från de tre volymerna av Från Lundagård och Helgonabacken i deras ”äldre form, som vi ﬁnna friskare och mera omedelbar”, och inte i det bearbetade skick som de uppträtt i när
skalden publicerade dem i bokform.
Till sin glädje ﬁnner Lidforss att Kléen genom urvalet ”gjort succés efter sin
död”, både bland kritiker och bland yngre diktare som Ekelund och Österling.
Den store Strindberg har betygat sin vördnad i förordet, och till och med Wirsén
har skrivit en ”lojal recension i ’Posttidningen’”. Detta konstaterande följs av en
för Lidforss typisk tillspetsning: ”Vad Kléen själv skulle gjort stora ögon, om han
kunnat ana, att hans diktning skulle bli den plattform, där Sverges störste författare i frid och sämja skulle möta sin störste och bittraste antagonist.”
I och med detta konstaterande går Lidforss åter in i sin roll som opponent. Alla
dessa ”vackra och träﬀande ord […] ha en underlig klang för dem, som stodo skalden nära medan han levde och ﬁngo bevittna det mottagande, hans diktsamlingar
rönte från nittiotalets kritik”, skriver han. Det som Lidforss är ute efter är de dumheter som Wirsén och dennes kolleger behagade skriva. Allt detta hade skalden
14
15
16

Emil Kléen, Valda dikter. Med ett förord af August Strindberg, Stockholm 1907.
Årtergivet efter Arbetet 1912-01-26.
Bengt Lidforss, ”Emil Kléen”, Arbetet 1907-04-20. Omtryckt i Utkast och silhuetter.
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mött redan i skolan: ”Samma speord och vitsar”, utgående från Kléens namn,
”samma pedantiska småaktighet, samma stupida moraliserande, samma yrkesmässiga oförmåga att uppskatta verklig begåvning”. Kritiken grep Kléen ”med
nästan suggestiv kraft”, hävdar Lidforss. Han kände sig misslyckad, ”och ur denna
stämning, som hos Kléen ofta skärptes av en rent vital livsleda, framgick till sist en
nihilism, för vilken hela världen tedde sig som ett tomt och tråkigt gyckelspel”.
Kléen var en ”till det yttre livslustig, men i sina innersta hjärterötter uppriven
bohême”, som var oaktsam med både sin person och sin begåvning. Att han skrev
så lätt gjorde också att inte alla hans dikter präglas av ”verkligt konstnärsallvar”.
Lidforss berättar om den gång då Axel Danielsson ﬁck skalden att på tio minuter
producera en sonett, ”som skulle ha fyllt mången av vår tids unga poeter med stolta
faderskänslor”. Det förelagda ämnet var Hegel. Sonetten har sedan dess försvunnit,
men exemplet visar, menar Lidforss, att det verkligen var nödvändigt att göra ett
urval ur Kléens produktion. Lyckligt är också att detta urval blivit kronologiskt
ordnat, eftersom man då kan ”utrota den falska föreställning, för vilken nu senast
herr Bo Bergman gjort sig till tolk, då han velat göra Kléen till en lärjunge av Levertin”. Lidforss förnekar inte att Kléen var en ”entusiastisk beundrare” av Legender
och visor (1891), men han ﬁnner det betecknande att just den dikt som Bergman
pekar ut som typiskt Levertinsk i själva verket kom till redan på 1880-talet. Att Kléen tillhört ”Levertins skola” påstods också av Artur Möller i en Levertin-essä 1901.17
Men enligt Lidforss var Kléens främsta läromästare i stället Stagnelius och bland
utländska poeter Baudelaire, Verlaine, Richepin och Swinburne. I svaga stunder
kunde han naturligtvis också ta intryck av Fröding, Levertin och ”till och med från
Bååth”, sägs det, men detta har ”absolut ingenting att göra med det centrala och bestående i hans produktion”. Hos Kléen möter man ”konkreta, plastiska gestalter
och former”. Hans fantasi är ganska jordbunden och på så vis kan han erinra om
Böcklin, den store målaren, ”med vilken Kléen även delar böjelsen för koloristiska
eﬀekter och panteistisk naturdyrkan”. Men inte minst frapperas man av ”den oerhört säkra formgivning, som redan utmärker hans förstlingsdikter”.
Det är tydligt att Lidforss var starkt personligt engagerad i Kléens diktning och
dennes oblida öde som människa och som skald. Eftervärlden har inte delat den
stora entusiasmen, vilket bland annat hänger ihop med en kraftigt avtagande förtjusning inför naturväsen som Pan och annat sådant som var populärt och poetiskt gångbart på Böcklins tid. Det viktiga med Kléen i Lidforss sammanhang är
ändå främst att denne stod honom så nära. De utvecklades tillsammans i ungdomsåren och tycks ha varit varandra mycket lika i vissa avseenden. Hos Lidforss,
som ju under en period själv funderade på att bli skönlitterär författare, fanns säkert en stark identiﬁkation med Kléen, och omvärldens oförstående behandling
påverkade honom negativt. Liksom Ola Hansson och August Strindberg framstod Emil Kléen som ett oﬀer för en oförstående och illasinnad kritik.
Kléen hade äntligen fått eftervärldens upprättelse, goda recensioner över lag,
men Lidforss tycks inte ha velat ta denna omsvängning på riktigt allvar. Oppositionsmannen i honom kunde inte låta det gamla vara glömt, och naturligtvis skulle hans position i fältet ha försvagats om han inte ständigt hävdat den. Intressant
nog framtonar Strindberg som en bundsförvant. Det är Strindbergs erkännande
17

Artur Möller 1901, s. 384f. Möller menar att Kléen var Levertins främste efterföljare. Han tillägger dock att dennes väg ”mot slutet af hans lif alltmera divergerade från Levertins”.
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som räknas. Han satt vid Kléens dödsbädd, och nu har han skrivit ett vackert företal till dennes dikter. Påtagligt gripen av skildringen och sina egna minnen skriver
Lidforss: ”Strindberg har i sitt förord med den intensitet, som endast han är mäktig, givit en skildring av denna sista period i Kléens liv, som tack vare den nobla
vänskap, Strindberg skänkte den dödsdömde skalden, troligen blev hans lyckligaste tid.”

4. Sveriges nationallitteratur
Blandade känslor visar Lidforss när han recenserar de två först utgivna delarna av
Sveriges nationallitteratur (1907-11-22). Han lyckönskar ”den svenska allmänheten, som under de närmaste åren kommer att för ett fabulöst billigt pris och i ett
av sakkunniga händer gjort urval kunna stifta personlig bekantskap med ﬂertalet
av vår svenska litteraturs märkesmän från reformationstiden ända fram till våra
dagar” (Lk, s. 207). Ur kulturell synpunkt har verket två viktiga funktioner att fylla. Den ena är att intressera den stora allmänheten för ”den verkligt värdefulla litteraturen, även om denna ej är tryckt i år”. Den andra funktionen är att verket kan
bidra till självkännedom. Här kommer Lidforss in på sina rasresonemang:
frågan: vem är jag? leder osökt till en annan: från vem härstammar jag?, och denna
fråga grenar åter ut sig i nya spörsmål, exempelvis: vad tänkte, vad diktade, vad läste
de män, som för femtio, hundra och tvåhundra år sedan bodde i Sverge och vilkas
blod ännu ﬂyter i mina ådror? Finns det kanske i dessa skrifter, fast de äro gamla och
icke alltid så betydande, dock stundom vissa drag, som tilltala mig på ett särskilt sätt
och väcka en resonnans, som många främmande och större diktverk icke mäkta
framkalla? Det är sant, en sådan känsla av kulturell blodförvantskap kan naturligtvis
lätt slå över och särskilt för ett litet folk som det svenska ligger faran för parodisk urartning härvidlag nära till hands; men detta hindrar icke, att det i all äkta kultur ﬁnnes ett inslag av kulturell rasmedvetenhet, och att det följaktligen är en god gärning
att väcka denna känsla till liv där den förut slumrade. (Lk, s. 208f )

Resonemanget känns ganska bekant, men idag skulle man inte tala om ”kulturell
rasmedvetenhet” utan om nationell identitet eller vikten av att vårda det svenska
kulturarvet.
Levertin hade planlagt verket före sin död. Som huvudredaktörer hade nu valts
Henrik Schück och Ruben G:son Berg, och mot detta säger sig Lidforss inte ha
något att erinra. Däremot ställer han sig skeptisk mot ﬂera av de medarbetande
experternas ”kynne och omdömesförmåga”. Hur blir det med urvalet av texter?
Lidforss har verkligen inga höga tankar om herrar litteraturhistoriker:
Allvarsamt talat, vem skulle väl, om det gällde att få en vägvisare och ciceron i
modärn litteratur, komma på den excentriska idén att i sådant syfte vända sig till någon av herrarne Mortensen, Sylvan, Söderman, Warburg eller Vetterlund? En var,
som har den ringaste kännedom om dessa herrars läggning och kritiska förmåga,
skulle be gud bevara sig för ett sådant ciceronskap; men när det gäller svunna tiders
litteratur tycks man tro, att själlösa specialstudier fullt upp kunna ersätta estetisk
synskärpa och naturlig smak. (Lk, s. 209)
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När det gäller uppläggningen av de olika banden, vilken framgår av en presenterad plan, ﬁnner Lidforss ”många märkliga ting, både med hänsyn till valet av representerade författare och den inbördes rangordningen mellan de utvalda”. Han
förmodar ”att Levertinska synpunkter varit avgörande vid begåendet av de missgrepp, som enligt vår oförgripliga mening vanställa detta till sitt syfte högst behjärtansvärda företag”. Sålunda fyller Hallström och Karlfeldt tillsammans ett
band, medan Franzén, Wallin, Geijer och Tegnér får dela ett, ”ehuru det uppriktigt sagt synes oss, att enbart brevskrivaren Tegnér varit värd ett fjärdedels band”
(Lk, s. 210). Urvalet blir ännu underligare när man kommer fram till ”det beryktade åttitalet”, ﬁnner Lidforss. Georg Nordensvan och Axel Lundegård skulle han
inte alls vilja ha med, men de var ju Levertins vänner. Ola Hansson får däremot
alldeles för lite plats ”– man betänke Ola Hanssons verksamhet som lyriker, prosadiktare och essayist”:
Att på ett så styvmoderligt sätt behandla den man, som jämte Strindberg och Fröding representerar höjdpunkterna i modärn svensk diktkonst, är återigen ett utslag
av samma småsinta och agressiva oförstånd, som Stockholmskritiken, enkannerligen
den Levertinska, i åratal lagt i dagen gentemot Ola Hansson, men som man numera
trott vara till en viss grad övervunnen. (Lk, s. 211)

Strindberg, Fröding och Ola Hansson: det är ständigt dessa tre som förs fram av
Lidforss. Men också andra sägs ha blivit illa behandlade: ”varför har t.ex. författarinnan till ’Lena’ och ’Sju martyrer’ [Anna Branting] ej fått en plats bland sekelslutets verklighetsskildrare?” undrar han. Men de levande författarna kan ju trots allt
ännu göra sig gällande. Som ”en litterär förbrytelse” ser han däremot utelämnandet
av ”de båda skånediktarne Emil Kléen och Axel Wallengren” (Lk, s. 211f ). Detta
sägs vara ”en förhatlig mannamån, vilken icke blir mindre odiös, därför att Levertin med sin ’kräsna’ Stockholmsestetik – att vara ’kräsen’ är som bekant för en estet
höjden av själsadel – säkerligen skulle varit den förste att sanktionera den”.
Mot slutet anlägger Lidforss åter en försonligare ton. Vi kan väl aldrig bli helt
eniga, tillstår han, vad gäller ett så stort verk som Sveriges nationallitteratur, ”då ju
litterära åskådningar givetvis alltid måste vara mer eller mindre subjektivt färgade”. De nu utgivna två banden är han nöjd med. Det gäller Schücks 1700-talsband
och Bööks urval av Hallström och Karlfeldt. Det förra sägs ha ”en fängslande inledning”, medan Bööks val av texter vittnar om ”sakkunskap och urskiljning”. En
mild anmärkning avslutar recensionen, då Böök sägs ha underskattat sin publik.
Han har nämligen ”vid uppgörandet av de båda författarnes curriculum vitæ anslagit en folkligare ton än vad som måhända varit nödvändigt”.
Några avslutande kommentarer till denna recension. Visst är det anmärkningsvärt att Lidforss inte för in Oscar Levertins judiska börd i resonemanget, när han
ändå är inne på sina tankar om kulturell blodsförvantskap? Kanske har han själv
insett det äventyrliga i att hårdra tankegångarna i detta fall, och kanske har han
erinrat sig Karl Otto Bonniers brev från våren samma år: ”Förmenas det andra
utlänningar, som varit här i 4 à 6 generationer att få känna sig som svenskar? (Bernadotterna och tusen andra) – varför judarna?”
Noteras bör att Lidforss anmärkningar tycks ha fått eﬀekt. Planen har ändrats.
Bläddrar man i Sveriges nationallitteratur, band XXVIII. Författare från 1900-talets
början ﬁnner man nämligen att de båda skåneförfattarna Kléen och Wallengren
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tagits med där – trots att de avled före sekelskiftet. Däremot har tydligen inte
Anna Branting funnit nåd inför utgivarens ögon. Något som nog skulle ha fått
Lidforss att häpna är att han själv ﬁnns representerad i avdelningen ”Essayister
och vetenskapsmän” i band XXX. Bland de tre essäer som urvalet omfattar återﬁnner man den kostliga ”Strindberg som naturforskare”, men däremot ingen ren litteraturkritik.18 För presentationerna, och säkerligen också för urvalet, står – Fredrik Böök.

5. Detta skoj med sanning och förnuft (David Sprengel)
Att Lidforss uppskattade David Sprengels böcker De nya poeterna och Från det
modärna Danmark har redan framgått. I januari 1905 framstår Sprengel för honom som en av de få verkligt radikala skribenterna i Sverige. Denne kritiker tvekar
inte att ”låta tanken löpa linan ut”, och han är radikal inte minst i den meningen
att han tror på ”de nya livsvärden som så att säga ligga i luften”. Sprengel är ”en
fantasirik verklighetsmänniska, men ingen drömmande ideolog”. Han ”älskar det
han ﬁnner äkta och livskraftigt i samtidens kultur”, men han hatar ”alla de kulturﬁentliga makter, som än i dag på många punkter hålla våra modärna samhällen
nere på barbariets nivå” (Lk s. 147).
Lidforss såg alltså en bundsförvant i Sprengel och möjligen hade han hoppats
att denne med tiden skulle ta steget in arbetarrörelsen. Den starkt beundrande
boken om Oscar Levertin kom därför som en rejäl chock för honom. Han såg den
nya boken som ett avfall, men som tidigare påpekats uttryckte redan De nya poeterna en så stark beundran för Levertin, att denne med fog skulle kunna utnämnas
också till den bokens hjälte. Man kan i detta fall förundras över Lidforss bristande
klarsyn.
Recensionen av Sprengels nya bok är jämförelsevis kort.19 Författaren får till att
börja med starkt beröm. Han sägs vara ”mer erfaren och behärskad än förr” men
ha ”samma intellektuella spänstighet, samma smidiga förståelse, samma poetiska
känslighet” (Lk, s. 214). Problemet är att Sprengels åsikter i fallet Levertin ”på alla
punkter sammanfaller med den ortodoxa Stockholmsestetikens” (Lk, s. 215). Enligt Lidforss är författaren knappast klarsynt och fördomsfri när han bedömer Levertins betydelse för kulturen, eftersom denna ”dock hade sina högst betänkliga
skuggsidor”. Ändå har Sprengel mycket annat värdefullt att bjuda,
och åtskilligt av det han säger om Levertins diktning, hans personlighet och den kulturella miljö, i vilken han växte upp och blev stor, är sant, träﬀande, vackert, spirituellt, poetiskt; det är sällan man i svensk litteratur stöter på en essay, skriven med så
intelligent schwung och frodighet som denna karaktäristik.

Man märker att Lidforss fortsatt anstränger sig för att vara objektiv. Hans angrepp
på Levertin gäller inte personen i sig och absolut inte den skönlitteräre författaren.
18

19

De andra två essäerna är ”Altruister och förbrytare i växtvärlden” och ”I Bodenbach”. Andra
skåningar som ﬁnns representerade i volymen är hans gamla vänner Hans Larsson och Paul
Rosenius.
”Nya böcker [– – –] Oscar Levertin av David Sprengel”, Arbetet 1907-11-29.
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I stället är det beundrarnas överdrifter han vill komma åt, alltså de som höjt kritikern Levertin till en position i svenskt kulturliv, för vilken han enligt Lidforss inte
hade tillräcklig kapacitet. Till dessa naiva beundrare har nu också Sprengel sällat
sig, menar Lidforss, som ﬁnner det direkt pinsamt ”när Sprengel går eller riktigare: kryper på alla fyra i sin Levertinförgudning så långt, att han t.ex. påstår Levertin ’ha skapat ett helt nytt svenskt språk, eller tvänne, ett bundet och ett obundet’,
och att detta beror därpå, att ’vad han givit är egentligen en ny rytm i språket: sin
själs rytm’”.
Sådana utgjutelser kan Lidforss inte ta på allvar. ”Ännu naknare uppenbarar sig
detta skoj med sanning och förnuft”, när det sägs att Levertins författarskap ﬁck,
med Sprengels ord, ”karaktär av opersonlighet: rösten växte ut och började bli till
Tankens, Kunskapens, Sanningens egen”. Lidforss citerar vidare och avslutar så:
Det lider intet tvivel att majoriteten av den skönlitterärt verksamma Stockholmssocieteten är beredd att utan tvekan instämma med Sprengel, då han kreerar Oscar
Levertin till svenska folkets kulturella samvete och till kontrollanten av dess andliga
liv. Att upptaga denna värdesättning till diskussion faller sig något svårt, efter som
det just är dylika åskådningar, som göra, att vi landsortsbor, med all aktning för
huvudstaden i övrigt, dock ha svårt att ta vissa sidor av Stockholmskulturen på allvar.
(Lk, s. 216)

6. Ganska banala turistupplevelser (Anders Österling)
Lidforss bevakning av den litterära utgivningen var synnerligen ojämn, men i någon mån försökte han kompensera detta genom att säga något om en försummad
bok vid nästa recensionstillfälle. Inför Anders Österlings produktion hade han redan tidigare varit kluven. När han den 17 november 1908 tar sig an böckerna Norrlandsresan och Döden inkognito börjar han ändå med att i efterhand ge sitt bifall åt
Österlings dittills största succé, Årets visor, från 1907. Det var med en starkt berömmande recension av denna bok som Fredrik Böök inledde sin gärning som
Svenska Dagbladets försterecensent. Som Christer Jacobson noterar rör det sig till
yttermera visso om en programartikel, där Böök tar ställning mot för honom själv
förhatliga tendenser inom den nyare svenska poesin.20 Alliansen Böök–Österling
har gjort Lidforss misstänksam, och efter en vänlig inledning går han till häftigt
angrepp mot kritiker, som har mage att berömma Österling samtidigt som de
skriver ned Strindberg:
För en kritiker, som tar sitt värv på allvar, är det ingalunda angenämt att nödgas rikta
kritiska anmärkningar mot en ung författare, vilken redan riktat vår litteratur med så
värdefulla insatser som Anders Österling; en skald eller en konstnär överhuvud, som
skänkt sin samtid konstverk av det äkta slaget, bör, menar jag, ha rätt att då och då
sända mindre betydande verk ut i världen utan att för den skull anfallas och utskällas
av kritiken. Därför är t.ex. det sätt, varpå man i Stockholmspressen än i dag fortsätter
de Levertinska traditionerna gent emot Strindberg, helt enkelt vedervärdigt; en man,
som har bakom sig ett livsverk så rikt och av så väldiga dimensioner som Strindberg,
20

Jacobson 1961, s. 55.
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borde, när han närmar sig sextioårsåldern, kunna få gå fri för skolmästrande kriarättelser och beklagande axelryckningar, även om det roar honom att göra en avstickare
från det upplysta bondförståndets allfarväg. [– – –]
Detta hindrar naturligtvis icke, att det ges en gräns, vid vilken kritiken har
rätt och plikt att inskrida, och jag kan ej se annat än att Österling både med ”Norrlandsresan” och ”Döden inkognito” överskridit denna gräns. Den förra, ett litet häfte på 36 sidor, skulle kunna förbigåtts som en intetsägande bagatell, om inte författaren själv presenterade den med så anspråksfulla later. Redan inledningssången väckte, när den på sin tid oﬀentliggjordes i Svenska Dagbladet, en viss uppmärksamhet
genom den ungdomligt överspända självkänsla, varmed författaren på förhand
kungjorde sitt program:
När jag som skåning norrut mig förfogar
att sent omsider se mitt eget land,
är det mig lägligt, skald av svenska skogar,
att jag på Naddö trycker först din hand. (Lk, s. 217f )

Med Månesköld-Öbergs ord rör det sig här om ”en djupnande divergens i konstsyn och lojaliteter”.21 Vad Lidforss tycker sig bevittna är nämligen Österlings avfall från skånepoesin till nittitalet. Först har skalden i Svenska Dagbladet mottagits
med öppna armar av den avfallne skåningen Fredrik Böök, som efterträtt den förhatlige Levertin, och nu lierar han sig direkt med Heidenstam, som Lidforss numera betraktar som Bööks beskyddare och uppdragsgivare:
Det är, som man ser, ett både enkelt och lättfattligt program: skalden-skåningen,
som förut levt sitt produktiva drömmarliv i sin hembygd eller på kontinenten, beslutar resa till Norrland för att gripas av nationell väckelse, och stiger på vägen dit av i
Naddö för att av ”Karolinernas” diktare få den poetiskt-patriotiska färdeknäppen.
(Lk, s. 219)

Sedan sensommaren 1900 hade den tämligen tillbakadragne Heidenstam inte varit utsatt för Lidforss kanonader. Denne uppskattade Heidenstams ”Medborgarsång” som ”en nyttig ting” och likaså hans icke-aktivistiska hållning i samband
med unionskrisen sommaren 1905. Heidenstam och Lidforss hade till och med
mötts. På skaldens egen begäran presenterades de för varandra i samband med en
studentafton i Lund hösten 1905, och det var studentkårens blivande ordförande,
Fredrik Böök, som stod för presentationen.22 Om det rådde en sorts vapenvila
under dessa år var det i stället Oscar Levertin som ﬁck kläda skott för Lidforss
missnöje. Men nu var Levertin död, och Heidenstam framstod alltmer som nittitalets obestridde ledare.
Lidforss hade visserligen större respekt för Heidenstam än för Levertin, men
som gammal Karl XII-kritiker och anti-chauvinist – och som övertygad socialdemokrat – hyste han stark skepsis mot skaldens försök att framstå som folkledare
ovanför partierna. Ett drygt halvår senare skulle Heidenstam fylla femtio år och
21
22

Månesköld-Öberg 1998, s. 106.
Kvällen är mest känd för den uppståndelse som uppstod efter ett inlägg av Knut Wicksell.
Beyer 1968, s. 311 samt Nordin 1994, s. 63ﬀ.
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hyllas som en folkledare av så gott som
alla – utom av den socialdemokratiska
pressen. Ytterligare ett år senare skulle
Strindbergsfejden bryta ut.
När Lidforss fortsätter sin artikel om
Österlings nya böcker blir det tydligare
varför han är så skeptisk. Nyckelordet är
”turism”. Levertin kan ibland framstå
som en sorts kulturturist som skildrar
dagsutﬂykter från trygga alphotell eller
reser runt mellan europeiska museer
utan att lägga märke till vanliga människors ofta nog så eländiga vardag runt
omkring. Heidenstams karoliner var
fantasiskapelser snarare än porträtt av
riktiga svenskar. Det nationalromantiska
”Den näve med vilken Böök formar
måleriet var lika storslaget som falskt,
Österlings odödlighetsgloria”. Anders
utom vad gällde dräkter och föremål,
Österling porträtterad av GAN i
som ju kunde studeras på utställning elArbetet 1909-10-30. Profilen på
ler inköpas på auktion. Folket förvandlakavajen
torde föreställa Heidenstam.
des av nittitalet till något pittoreskt. På
Skansen hade man samlat byggnader
och föremål från Sveriges alla hörn, och
på somrarna hände det att man lät befolka den uppbyggda samebyn med riktiga
”lappar”. Österlings poesi har nu blivit nittitalistisk i denna mening och skildrar
”upplevelser från kupé- och hotellfönster”:
med folket, som bygger och bor i dessa landamären, har han ej haft ringaste beröring,
och de intryck, varur hans nyväckta patriotism vuxit fram, äro i grunden ingenting
annat är ﬂyktiga och ofta ganska banala turistupplevelser, som tusen gjort före honom, och vilkas poetiska utformning mestadels röjer tillfällighetsdiktens mekaniska
konstruktion, men sällan den hjärteborna lyrikens organiska växt. (Lk, s. 220)

Man noterar att Lidforss här varierar sitt vanliga tema och talar om ”den hjärteborna lyrikens organiska växt”. Det som ställs emot är ”tillfällighetsdiktens mekaniska konstruktion”. Det mekaniska är besläktat med det deklamatoriska, vilket
Lidforss ju anser prägla den ”uppsvenska” dikten i motsats till ”den skånska”. Ordet ”tillfällighetsdikt” leder tankarna till beställningsdikt, och sådan var ju vanlig
också inom arbetarrörelsen. Att Lidforss ogärna hänför agitationsdikten till den
stora konsten hör samman med just detta, att den snarare föds ur förnuftet än
hjärtat. Den har skapats och är värdefull för ögonblicket, men oftast är den inte
värd att tryckas och förevigas i en diktsamling.
Samma sak gäller en del av Österlings dikter. Lidforss ﬁnner att skalden de senaste åren ”lagt sig till med en frejdig resonnörsgest, som ibland klär honom ganska väl, men som i denna turistpoesi ofta gör ett högst okonstnärligt intryck”. Efter att ha citerat en strof innehållande raderna ”Här läres den i de dövaste döva, /
den åldriga läxan, att järn vi behöva”, kommenterar han sarkastiskt: ”Detta är ju
nationalekonomisk lyrik av det slag, som professor Kjellén brukar prestera i sina
412

fosterländska föredrag, men som onekligen överraskar i ett dikthäfte av Anders
Österling.” Därmed har Lidforss inför sin pålästa arbetarpublik insinuerat ett
samband mellan Österling och högermannen Rudolf Kjellén, alltså samme Kjellén som i riksdagen nyligen hade idkat högläsning ur K. G. Ossian-Nilssons samling Orkester och förordat statsstipendium för dennes fosterländska dikter!
Allt är inte lika dåligt ens i Lidforss ögon, ”men i stort sett är ’Norrlandsresan’
ett misslyckat experiment, som skalden icke borde göra om” (Lk, s. 221). Samma
sak gäller den andra av Österlings nya böcker, Döden inkognito, som endast rymmer ”en serie på vers nedkastade ögonblicksbilder från storstadslivet i Paris, sådant detta ter sig för en ortodox och poetiskt känslig turist”. Boken utgör en diktcykel med en återkommande gåtfull person, som kallas ”Döden”. Lidforss ger ett
ﬂertal citat och där emellan kommenterar han elakt hur misslyckade textställena
ter sig. I det avslutande resonemanget ställer han outsagt sina egna grundligt och
ibland bittert förvärvade storstadserfarenheter, främst från Berlin, mot Österlings
turistiska fantasier:
Denna till dandy förklädda Död är, som läsaren redan torde ha funnit, en från topp
till tå misslyckad ﬁgur, en slags Mephistopheles, framsprungen ur en skolpojkshjärnas naiva fantasi, utan spår av vare sig poetiskt eller metafysiskt berättigande. Hela
diktcykelns ledmotiv, att döden på något sätt skulle komma till korta i världsstadslivet, är ju enbart pueril; Schopenhauers bild, som jämför de individuella existenserna
med vattendropparna i rägnbågen, äger om någonsin berättigande just för det
sprudlande och skimrande livet i en världsstad. Att viljan till livet måhända är starkare i ett skönhetsstrålande kulturcentrum än annorstädes, att konstrasten mellan liv
och död här blir djupare och intensivare äro ju moment, som kunde lämpa sig för
poetisk behandling; men har det verkligen varit Österlings mening att få fram något
dylikt, så har han komplett misslyckats. (Lk, s. 224)

Allt är inte lika dåligt heller i denna bok, men avslutningsvis hävdar Lidforss ändå
”att Österling för närvarande beﬁnner sig på avvägar, som leda till poetiskt förfall,
om han ej i tid ändrar kursen” (Lk, s. 225). Detta är endast ett annat sätt att uttrycka bitterheten över att Österling var på väg in i det nittitalistiska lägret, och
angreppen på Österling skulle återkomma i samband med Strindbergsfejden.
Skalden var ännu bara i början av sin bana, men det är som om Lidforss redan
kunde ana hans framtida inﬂytande över den svenska litteraturen, liksom han anade Fredrik Bööks.

7. Skolornas kamp
Oscar Levertin hade från sin dominerande kritikerposition i Svenska Dagbladet
upprätthållit ett ganska välvilligt regemente. Visserligen kunde han verka sträng
mot vissa av de redan etablerade, särskilt kanske mot Fröding och Strindberg, som
han inte alls kände sig befryndad med, men han behandlade oftast nykomlingar
och oetablerade författare med påtaglig välvilja, med följd att Lidforss i nekrologen ansåg sig kunna tala om en ”litterär djurskyddsförening”. Men när Fredrik
Böök övertog Levertins plats på Svenska Dagbladet inträdde en förändring, för
hans temperament var ett helt annat. Han var stridslysten och moraliserande, och
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Herrar Conradson och Adelborg uppfyller ännu inte ålderskvalifikationerna för
Nobelpriset, raljerar signaturen Marasquino (Gunnar Bjurman) i Svenska
Dagbladet 1908-12-27, ”men ämna genom
ett innerligt försjunkande i hvarandras
själsliga skönhet och fröken Klara
Johanssons [sic] recensioner söka trösta
sig öfver detta faktum”. Några veckor
tidigare hade Böök i en recension i
samma tidning noterat att Adelborg i sin
senaste bok exalterat berättat ”att han ett
par gånger utbytte smeksamma ögonkast
med en gatuarbetare i Uppsala” (SvD
1908-12-03).

han hävdade sin nyvunna position genom allehanda angrepp. Till skillnad mot
Levertin gav han sig dessutom på nykomlingar och icke etablerade författare, och
naturligt nog väckte detta olust och motvilja på många håll. Under Strindbergsfejden skrev den klarsynte Karl Otto Bonnier i ett brev till Heidenstam att de ”unga
ha, rent intuitivt, i honom vädrat den nya tidens Wirsén. – Det är rätt olyckligt att
denne unge herre, med sin såväl litterära som politiska konservatism, sin s.k. ’idealism’ och sin dåliga litterära smak skall sitta som konstdomare på en plats, som
Oscar Levertin gjorde till den förnämsta i sitt slag i vårt land.”23
Den svenska symbolistiska och/eller förmodernistiska traditionen odlas på
1890-talet inom kretsen kring studentkalendern Från Lundagård och Helgonabacken, men också Erik Thyselius tidskrift Nordisk Revy (1895–99) hör hit.24 Några
år senare knyts denna företrädesvis skånska företeelse samman med Gustaf Otto
Adelborg, Ivar Conradson och kritikern Klara Johanson.25 Adelborg skriver beundrande om Ola Hansson, och Ekelund recenserar Conradsons samlingar ytterst positivt. Det ﬁnns också en omfattande brevväxling mellan Adelborg och
Ekelund.26 Men den Hansson som Adelborg beundrar är inte främst Notturnos
skald, utan det är de senare samlingarna som tilltalar honom. Conradsons lyrik är
påverkad av Hanssons senare produktion, och detta förlöjligas i samtiden.27 Poeten strävar efter ”att uttrycka andligt innehåll i en till synes så konstlös form, att
dess enda funktion tycks vara att göra tanken eller känslan fattbar genom att ge
den ett ’hölje’ av ord och rytmer”, skriver Månesköld-Öberg och förknippar detta
23
24
25

26
27

Stenkvist 1982, s. 64f.
Månesköld-Öberg 1998, s. 54. Se närmare i kapitlet om Ola Hansson i avdelning tre ovan.
Maria Palm, ”Klara Johansson [sic], Fredrik Böök och den ’Adelborg-Conradsonska skolan’”,
Svensk litteraturtidskrift nr 4, 1974.
Vilhelm Ekelund, Brev 1896–1916.
Månesköld-Öberg 1998, s. 82ﬀ.
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med Ola Hanssons konstteoretiska tankar kring sekelskiftet.28 Intressant är hennes påpekande i Hanssons fall, att den samtida svenska kritiken ”mottar en svensk
författares skrifter och bedömer honom från svensk horisont medan han själv ingår i en helt annan kulturell miljö, har andra koder och skapar utifrån dem”.29
Ivar Conradson beskrivs i Nationalencyklopedin som ”en av de mest begåvade
poeterna i den yngre sekelskiftesgenerationen”, ett omdöme som skulle ha förvånat samtiden högeligen. Han slutade skriva poesi efter Bööks kampanj, heter det,
men hans lyrik ”ﬁck en renässans i det modernistiska klimatet på 1940- och 1950talen”. Diktare som påverkades av Conradson var exempelvis Gunnar Björling
och Lars Englund.30 Under Strindbergsfejden har Lidforss bara galla till övers för
Bööks stridsmetoder mot ”rent skönlitterära författare, som av en eller annan anledning ådragit sig hans principalers misshag, men som av lätt begripliga skäl ej
vilja ta till orda i egen sak och därför tigande måste bära de stundom säkerligen
kännbara sviterna av den Böökska framfarten”.31 Här tänker Lidforss möjligen
också på sina unga vänner Gösta Adrian-Nilsson och Yngve von Schmidten på
Framtidens förlag, vilka avfärdats ganska summariskt av Böök,32 men främst måste han ha syftat på de uppmärksammade angreppen på ”ligan Conradson”. I ett av
sina angrepp på ”den litterära konventikeln kring Conradson” skrev Böök i upprörda ordalag om ”den mest hänsynslösaste reklam, som kommit någon debuterande till del i vårt hederliga land”.33 Troligtvis anspelar Lidforss på denna kampanj, då han under Strindbergsfejden väljer att rubricera sin artikelserie ”August
Strindberg och den litterära nittiotalsreklamen”. Lidforss vänder alltså Bööks
upprördhet över förment litterär reklam mot honom själv. Är det någon som bedriver reklam för en viss litterär skola så är det denne! Böök sätter Heidenstam
över Strindberg men han sätter dessutom Österling och Hallström över Conradson, Hansson och Ekelund. Ja, Böök har till och med börjat skriva positivt om
Ossian-Nilsson.34
Per Erik Ljung har varit inne på Ekelunds roll i sammanhanget, liksom Inger
Månesköld-Öberg som särskilt behandlar Ola Hanssons betydelse.35 Här kan
problemställningarna endast antydas och sättas i relation till Lidforss och dennes
verksamhet. Ett försök att illustrera läget görs i ﬁgur 5, där dock inte alla namn
kunnat tas med.
Troligtvis blir bråket åren 1907–08 kring Adelborg och Conradson avgörande
för Lidforss fortsatta förståelse av det litterära fältet. Nittitalet framstår nu tydligt
som en avgränsad litterär skola, mäktig men inte allenarådande, och det ﬁnns litterära bundsförvanter till den skånska skolan också i Uppsverige. I motsats till
28
29
30
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Månesköld-Öberg 1998, s. 84.
Månesköld-Öberg 1998, s. 83.
Den Svenska Litteraturen IV, s. 141.
Lidforss i förordet till Levertinkultens apologet. En vidräkning med doc. Fredrik Böök, utgiven
under Strindsbergsfejden 1910.
Gösta Adrian-Nilssons Sånger om kärleken och döden sägs vara ”i dålig mening litterära” och
skaldens ”fantasi och uppﬁnning” är påtagligt sterila (SvD 1908-12-24). I ”Lyrisk razzia” (SvD
1909-12-20), skriver Böök: ”Tjockt papper och tunn vara göra Schmidtens melankoliska Ekelunds-imitationer till en mycket lätt lektyr.” Axel Ahlman får bättre kritik i samma artikel.
Maria Palm, s. 27.
Böök skriver positivt om diktsamlingen Orkester (Resa kring skånska parnassen s. 21ﬀ) och han
försvarar Barbarskogen i SvD 1908-12-11.
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Akademien utmanas allt mer framgångsrikt av nittitalisterna. I övrigt är gränserna mellan olika grupperingar i allmänhet inte starkt markerade vid denna tid. Levertins
ställning ifrågasätts visserligen av Lidforss och Ossian-Nilsson, men till skillnad mot Heidenstam är Levertin ändå tämligen öppen för den nya generationens författare. Karlfeldt är den förste nittitalisten i Akademien. Strindberg känner sig förbigången och är som vanligt omstridd. Lidforss är arbetarrörelsens store kritiker, numera erkänd som framstående publicist också i den borgerliga pressen, där man dock har svårt att acceptera hans polemiska utfall mot borgerligheten. Arbetet har blivit socialdemokratins avgjort största och mest spridda tidning. Till följd av Lidforss kampanjer har arbetarrörelsen börjat betrakta Ola Hansson och Vilhelm Ekelund
som sina diktare – de är utstötta och föraktade av borgerligheten, anser man. Ossian-Nilsson är visserligen den store ”arbetarskalden”, men han medverkar också i borgerliga publikationer, vilket har börjat ge honom vissa trovärdighetsproblem.

Figur 4. Schematisk framställning av det litterära fältet i Sverige cirka 1905–06 (Endast i avhandlingen viktiga positioner är medtagna.)
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Trycket från Akademien upplevs knappast längre som mycket besvärande av flertalet agerande. Wirsén trängs allt mer undan också inom Akademien, nu när kung Oscar är död, och i december 1909 får han finna sig i att Selma Lagerlöf tilldelas Nobelpriset. Men samtidigt som nittitalisternas samlade litterära insatser fortsatt är
mycket uppskattade tenderar de själva att utvecklas till en ny litterär höger, bromsande och föga nyskapande. Fredrik Böök har formellt tagit över Levertins position,
men i och med att han för ett hårt regemente mot nykomlingar och avvikare framstår han snarare som en ny Wirsén. I samband med Heidenstams 50-årsdag blir alliansen Heidenstam–Böök tydligare markerad. Polariseringen inom fältet ökar under denna tid, men oppositionen mot nittitalet som dominerande litterär riktning har
i allmänhet knappast vaknat. Lidforss har tidigt sett dessa tendenser, men han behöver allierade utanför sitt eget delfält. Någon annan måste ta initiativet till uppror.

Figur 5. Schematisk framställning av det litterära fältet i Sverige cirka 1909 (Endast i avhandlingen viktiga positioner är medtagna.)
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Levertin uppfattas Fredrik Böök därmed inte längre som företrädare för den uppsvenska smaken i största allmänhet, utan endast som en simpel reklammakare för
det litterära nittitalet.
I de litterära stridigheterna åren 1906–10 är en förvånansvärt stor del av det litterära fältets agenter aktuella, och förvirrande nog går man över de vanliga sympati- och partigränserna i hög grad. Vanliga skällsord bland motståndarna är formlöshet och dekadans, och i sin kampanj går Böök och Svenska Dagbladet så långt
att man antyder att det är homosexuella tendenser som håller parterna samman.36
Anhängarna ﬁnner i stället den enkla formen hos Conradson vara i samklang med
det innerliga religiösa innehållet. Enligt Maria Palm har Adelborg och Conradson
under debatten 1907–08 mer eller mindre stöd hos Gustaf Ullman, Klara Johanson, Fredrik Vetterlund, Vilhelm Ekelund, Tor Hedberg, Bo Bergman och Erik
Hedén. Till dessa kan man foga Algot Ruhe, som skriver beundrande om Conradson i ungdomsförbundets Stormklockan.37 Mot sig har de Torsten Fogelqvist,
Fredrik Böök, Sigfrid Siwertz, Vera von Kræmer samt Karl-Erik Forsslund. Ullmans positiva artikel ska dessutom ha väckt missnöje hos Per Hallström, som
uppfattade Conradson som en tämligen simpel Ekelund-epigon.38 Erik Norling,
som stod Heidenstam nära, avhånade förstucket Conradson i ett kåseri i Svenska
Dagbladet. Därvid förlöjligades samtidigt Ola Hansson.39
Adelborg låg i polemik med John Landquist redan 1906 och ﬁck då också dennes
vänner negativt stämda mot sig. Maria Palm nämner i detta sammanhang ett litterärt kotteri, som stod Landquist nära, nämligen ”de s.k. Stockholmsnovellisterna”,
främst Henning Berger, Gustaf Hellström, Henning von Melsted, Algot Ruhe40
och Sigfrid Siwertz, vilka alla ska ha beundrat Hjalmar Söderberg. För att göra saken än krångligare kan man tillägga att vissa av dessa hade kontakt med Strindberg.
I brev kallar han dem ”Unga Sverige”.41 Mot Stockholmsnovellisterna hade Klara
Johanson varit elak, vilket ställt henne i opposition till dem och deras anhängare.42
Därtill kommer att John Landquist och Fredrik Böök ingått ”en i viss mån ohelig
allians 1906”.43 Denna allians skulle dock kollapsa under Strindbergsfejden.
En viktig position i det litterära fältet vid denna tid innehades av Erik Axel
Karlfeldt, trots att denne inte själv var aktiv i debatterna. Lidforss undviker i stort
sett att kritisera Karlfeldt, men hans skyddsling Ekelund är mindre hänsynsfull.
Oscar Levertin framhöll Karlfeldt som redan vorden ”klassiker” i recensionen av
Ekelunds In Candidum (1905). Samtidigt klagade han på Ekelunds formlösa
vers.44 Fredrik Vetterlund hade likartade synpunkter på Ivar Conradsons diktsam35
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Ljung 1980, s. 161ﬀ, Månesköld-Öberg 1998, s. 82ﬀ.
Maria Palm, s. 30.
Gustaf-Otto Adelborg och Algot Ruhe, ”Ivar Conradsons utställning”, Stormklockan nr 7
1909.
Maria Palm, s. 19.
Maria Palm, s. 20.
Ruhe var dock bevisligen en stor beundrare av Conradson. Se not 37.
Se Margareta Dubois, Algot Ruhe – kulturförmedlare och europeisk visionär, diss., Lund 1989, s.
171ﬀ. I ett brev skriver Strindberg: ”I afton, torsdag, väntar jag hela Unga Sverige till mig: Henning Berger, Bo Bergman, Algot Ruhe, Hjalmar Söderberg, Gustaf Janson, Albert Engström…” (citerat efter a.a., s. 172).
Maria Palm, s. 18.
Maria Palm, s. 22.
Jag följer här Per Erik Ljung 1980, s. 160f.

418

ling Skyarne, som han dock uppskattade innehållet i, men han berömde någon
månad senare Karlfeldts samling Flora och Pomona. Efter detta upprepade utpekande av akademiledamoten Karlfeldt som poetiskt föredöme har Ekelund kommit att reta sig på denne, och som Ljung visar angriper han Karlfeldt i boken Antikt Ideal, utgiven på Framtidens förlag 1909. Detta bör i sin tur vara en del av bakgrunden till Per Hallströms och Fredrik Bööks angrepp på Ekelunds bok vårvintern 1910, angrepp som i nästa led ﬁck Bengt Lidforss att åter äntra barrikaderna.
Då är man redan framme vid Strindbergsfejden, som sålunda i ﬂera avseenden är
en fortsättning på redan pågående strider.

8. En för folkledaren ödesdiger isolering (Heidenstam)
Den 6 juli 1909 fyllde Verner von Heidenstam 50 år, och i början av augusti samma år började storstrejken, den svenska arbetarrörelsens dittills största styrkedemonstration, som ett svar på arbetsgivarsidans lockout. Dessa två händelser hade
ingenting med varandra att göra, men i efterhand kan man se att de ändå kom att
ingå som led i ett större skeende. Storstrejken innebar i realiteten ett väldigt bakslag för arbetarna. Den gamla bitterheten mellan arbetarrörelse och borgerlighet
växte ytterligare, och denna bitterhet skulle också komma till synes i den kulturella debatten.
Hyllningarna av Heidenstam på femtiårsdagen var omfattande ute på Naddö,
och enligt Jan Stenkvist var dagen förmodligen i hög grad regisserad av festföremålet självt.45 Pressen var ödmjukt osjälvständig och förmedlade skaldens egen
självbild, vilken klätts i ord av festligheternas huvudtalare, Fredrik Böök. Vilket
var då syftet med det hela? Stenkvist utgår från tanken att Heidenstam önskade
framstå som nationalskald och något av en folktribun, och hans svar blir därför att
”födelsedagsregins förnämsta syfte var att visa upp hur oomstridd Heidenstam var,
dvs. att upprätthålla myten om nationalskalden över partier och klasser men med
en särskild förbundenhet med ungdomen”.46 Stenkvist visar hur de telegram som
pressen ﬁck ta del av hade utvalts med omsorg för att visa samma tendens: ”Där
förekom såväl Sven Hedin som stridande fabriksarbetare, såväl Karl Staaﬀ som
Stockholms Arbetaresångförening.”
Men, framhåller Stenkvist, den ”bild av endräkt och oomstriddhet som här
lämnats hade sina revor och ﬂera forskare, bl.a. Björck och Wolf, har noterat att
Heidenstams femtioårsdag inte bara utgjorde en kulmen utan också ett slut och
ett förebud om hans detronisering”.47 Det var arbetarrörelsen som försummade
sin plikt. Det kom inget telegram från Hjalmar Branting, och hyllningarna i den
socialdemokratiska pressen var klena eller saknades helt.48 Samma år hade socialdemokratiska Tiden artiklar både till Ellen Keys och August Strindbergs respekti45
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ve sextiårsdagar – men inte en rad om Heidenstam. I Stormklockan ifrågasattes om
Heidenstam alls var ”arbetarvän”.
All denna brist på respekt noterades av Heidenstam. Han beklagade sig i brev
till Karl Otto Bonnier och skickade med ett brev från Anna Branting, som i efterhand berättar hur det kom sig att hon och maken aldrig fått iväg något telegram.
”Det är alltså hälsningen från framstegspartiets ledare”, kommenterar Heidenstam bittert, och i samma brev omtalar han den tidigare nämnda artikeln i Stormklockan. Allt detta får honom att, med Stenkvists ord, ”utgjuta sig över den yttersta vänsterns kulturhat och reaktionära mörker och fråga sig om det är barbariet
som kommer”.49
Även Lidforss intresserade sig för Heidenstam denna sommar. Han läste rimligtvis tidningarnas referat av födelsedagshyllningarna på Naddö, och man kan
lätt tänka sig hans betänksamhet, inte minst över ärkeﬁenden Fredrik Bööks panegyriska tal. Lidforss recenserar John Landquists biograﬁ över skalden, och dessutom gör han en längre granskning av Heidenstams samlingsbok Dagar och händelser.
Landquist får av Lidforss starkt beröm för sin Heidenstambok, som sägs vara
frisk och levande ”även på sådana punkter, där en kritisk läsare skulle vilja sätta
frågetecken” (1909-07-22). Lidforss säger sig sedan tidigare veta att dess författare
är ”besjälad av ett allvarligt kulturintresse och äger en väl uppodlad smak, en ren
och uttrycksfull stil och en kritisk vakenhet gent emot alltför konventionella livsvärden och ideal” (s. 243). Efter detta inledande beröm övergår han i sedvanlig
ordning till kritiken. Märk att detta skrivs ett år före Strindbergsfejden:
Hans från ﬂera synpunkter aktningsvärda arbete äger emellertid samma fel, som
vanställde David Sprengels Levertinessay: en fullkomligt falsk uppfattning av skaldens storhetsordning. Heidenstam är en skald av guds nåde och en förträﬄig författare, men det är ett fatalt misstag att som hr Landquist jämföra och rent av likställa
honom med andar sådana som Strindberg och Tegnér. Heidenstam kan vara intressant, fängslande, älskvärd, i sina bästa ögonblick genial, men han äger icke ett spår av
den helﬁgursgenialitet, som gör Strindberg till en så enastående imponerande skickelse. Med all aktning för Heidenstams vackra och manliga stil, som är svensk i själen
och därför fullkomligt fri från de mesopotamiska vändningar, som vanställde den
Levertinska prosan, kan man näppeligen påstå, att Heidenstam varit med om att
väcka till liv några slumrande utvecklingsmöjligheter hos vårt språk, såsom t.ex.
Strindberg eller Tegnér gjort det. [– – –] (Lk, s. 243)

Lidforss protesterar också mot några överdrivna värderingar av enskilda verk: ”På
samma sätt proklameras ett av Heidenstams svagaste arbeten, Sankt Göran och
Draken, som ’ett av hans största mästerverk’ o.s.v.” I sista stycket passar Lidforss
på att i vanlig ordning ge en känga åt kritikerna: ”Med tanke på den beklagligt
låga nivå, som för närvarande utmärker den svenska litteraturkritiken, måste man
emellertid uppriktigt glädja sig åt, att uppgiften att teckna Heidenstam och hans
livsgärning kommit i så pass goda – och rena! – händer som hr Landquists” (Lk, s.
244). Alternativet till Landquist måste ha varit Böök, inser nog Lidforss. I hans
ögon är det numera framför allt denne som står för den ”beklagligt låga” nivån.
49
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Slutligen recenserar Lidforss några av de Heidenstamporträtt som förekommer
i boken. Han tycks särskilt förtjust i ”ett synnerligen vackert ungdomsporträtt
från femtonårsåldern”. Däremot önskar han att den ”tokiga” bilden av Heidenstam och Fröding i grekiska togor hade utelämnats, liksom Hanna Paulis målning
”Heidenstam som Hans Alienus”: ”på båda bilderna framträder en böjelse för teatralisk pose, som är främmande för svenskarnas lynne, åtminstone sådant det yttrar sig hos den ofrälse delen av nationen” (s. 245). Så blev också det sagt.
Även om Lidforss i recensionen av Landquists bok är villig att betrakta Heidenstam med avgjord välvilja, har denna välvilja knappast påverkat hans läsning av
skaldens egen Dagar och händelser (1909-07-24). Tvärt om menar Lidforss att Heidenstam med denna bok har hällt ”en kalldusch över sina beundrares brinnande
nitälskan” (Lk, s. 246). Boken ger visserligen ”en ganska god inblick i den Heidenstamska tankevärlden”, men tyvärr innehåller ”det Heidenstamska tankegodset
[…] allt för mycket av lätt materie, allt för mycket glimmande aluminium bland
silvertackorna och guldkornen” (Lk, s. 246f ). Lidforss konstaterar att boken rymmer ”en samling av de smärre alster – tal, uppsatser och fantasier – som Heidenstam producerat under de senaste tolv åren”. En essay om Rafael får beröm liksom
ett par andra texter, men annars är Lidforss missnöjd. En avdelning som parodierar svenska författare och kritiker, första gången publicerad 1897, ﬁnner han ointressant, eftersom de drabbade författarna inte längre är aktuella. Av de två ”fantasier” som Heidenstam här publicerar avfärdas den första, ”Spinnrocken”, tämligen bryskt. Att den är misslyckad beror antagligen på ”att styckets syfte är av etisk,
icke estetisk art” (Lk, s. 248). Den andra fantasien, ”När hämndgudinnorna vakna”, ”skulle på grund av förträﬄiga enskildheter vara värd all aktning, om inte det
hela vore så innerligt oklart och dunkelt”. Texten handlar om en kung som på en
hed möter en präst som är på väg för att i tysthet hänga sig. Han har nämligen förlorat sin tro. Han har repet med sig. Ett delvis ganska aggressivt samtal utspinner
sig, varunder prästen kritiserar kungens vidlyftiga leverne, och det hela slutar med
att prästen skjuter ner kungen med dennes eget jaktgevär. Lidforss kommentar är
dräpande och rykande aktuell: ”Det hela gör ett mycket oklart intryck, och hade
ej den verkningsfulla tekniken röjt den rutinerade författaren, skulle man lätt nog
kunnat få den uppfattningen, att någon svärmisk ungsocialist varit upphovsmannen till ’När hämndgudinnorna vakna’” (Lk, s. 250).
Särskilt intressanta ﬁnner Lidforss de tal som Heidenstam hållit vid olika ungdomsmöten under de senare åren: ”Det är odisputabelt, att ﬂera av dessa tal i formellt hänseende stå synnerligen högt, och här möter man alltsomoftast också den
lyckliga förening av manligt allvar och ungdomligt spelande lynnesfriskhet, som
kan ge en sådan yttre charme åt Heidenstams oﬀentliga uppträdande.” Men talens
innehåll gör kritikern besviken: ”skaldens idérepertoar är synnerligen begränsad.
Eller kanske riktigare uttryckt, vad han har att säga sina lyssnande skaror är mestadels av så generell beskaﬀenhet, att den verkliga innebörden närmar sig det intetsägande.” Lidforss citerar talet från ungdomsmötet på Omberg 1908 och kommenterar sedan sålunda:
Att ”inte svika Sverge”, att ”hitta hem igen till sig själva”, att ”samlas till ett folk”, att
vara ”levande i framsteg och rättvisa”, att äga ”den ståndaktighet som gör natten till
dag” – allt detta är ju mycket vackra ting, men huru förvärva dessa dyrbarheter? Då
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har skalden endast två ting att lägga sina åhörare på hjärtat: nykterhet och bättre väghållning; sen får den heliga hänförelsen och midsommarsolen göra resten…

I ett tal i samband med Linnéjubileet i Uppsala 1907 hävdade Heidenstam att
svenskarna sedan unionsupplösningen 1905 ”fått en medveten framtidsvilja”, som
ingenting längre kunde hejda. ”För denna vår goda vilja”, avslutar han, ”vår vilja
att i ljus och hälsa tjäna Sverge, vårt fädernesland, höjer jag nu efter gammal studentsed ett fyrfaldigt leve!” Lidforss artikel publicerades endast två dagar innan
arbetsgivarnas storlockout skulle bryta ut, och Heidenstams tal i Uppsala blir nu
utgångspunkten för en längre utläggning, som går ut på att Heidenstam tydligare
måtte ta ställning i de brännande samhällsfrågorna:
Att ”i ljus och hälsa tjäna Sverge” är ju ett mycket vackert program, men tyvärr är det
ju, när det gäller religiösa, politiska och sociala angelägenheter ofta så, att vad som är
ljus och sanning för den ene, är nattsvart lögn för den andre, och samma reform, vari
den ene ser en borgen för fosterlandets hälsa, ter sig för den andre som en väg till säker undergång. Vad som i första hand frapperar hos Heidenstam som talare är den
vackra formen, men det varaktigare intrycket torde hos många vara förvåning och
besvikenhet över den totala frånvaron av alla positiva riktlinjer på det politiska och
sociala området. (Lk, s. 252)

För att inte tolka Lidforss anakronistiskt bör man betänka att Heidenstam vid
denna tid fortfarande av många uppfattades som en liberalt sinnad person. Att han
försökte stå utanför partierna ingick i den liberala tradition som från begynnelsen
hade odlats inom kretsen kring Svenska Dagbladet, och det var en hållning som
Lidforss stundom kunde hysa förståelse för, även om han själv gått en annan väg.
Den beundrade vännen Axel Danielsson hade redan 1897 i polemik mot Heidenstam hävdat att de stora författarna ”ofta ingripit djupt i sina folks liv just som partigångare [sic]”. Danielsson talade dessutom redan 1897 om ”den sanningen att vår
moderna svenska diktning förlorat all djupare förbindelse med folket”. Lidforss
refererar och citerar detta i sin levnadsteckning över Danielsson 1908, så synpunkterna är aktuella för honom.50 Att Svenska Dagbladet numera är på väg mot höger
har Lidforss på känn, men han vet inte var Heidenstam står. I dessa tider av social
oro vore det emellertid välgörande om Heidenstam kunde taga bladet från munnen och ta ställning. Lidforss antyder också en dragning åt höger hos Heidenstam:
Ingen kan rimligtvis begära, att en man med Heidenstams läggning skulle ansluta sig
till något bestämt partiprogram, men av dessa tal får man det intrycket, att hans partilöshet sublimerats ända till fullkomlig färglöshet – om man nämligen bortser från
det ständigt återkommande kravet på Sverges hegemoni i Skandinavien, som ju har
en betänklig släktskap med ungkonservativa tendenser. (Lk, s. 252f )

Här är Lidforss inne på samma tankegångar som i kritiken av Levertin och menar
att även för en modern författare som inte vill skriva tendenslitteratur ﬁnns det all
anledning att engagera sig i samhällsfrågorna. Heidenstam hade kunnat fungera
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som en modern intellektuell, men det skulle kräva att han förändrade sitt bekväma författarliv:
Till stor del beror nog denna färglöshet på att Heidenstam numera lever i en för diktaren kanske nyttig och angenäm, men för folkledaren ogynnsam, ja ödesdiger isolering, som hindrar honom från att bilda sig ett självständigt omdöme i många av vårt
folks livsfrågor. Det vore lyckligt, om Heidenstam kunde byta denna isolering och
lära känna de känslor, synpunkter och strävanden, som nu för tiden besjäla den stora
massan av svenska folket; ty som det nu är, löper han fara att degradera sig själv till en
intetsägande dekoration vid studentfester och ungdomsmöten, och därtill är han
dock för god – både som skald och medborgare.

Här ställer Lidforss onekligen saken på sin spets. I det nya samhällsläge som uppstått efter åratal av politiska och sociala strider fanns det inte längre plats för bildade personer som ville stå över partierna. Man måste ta ställning eller ﬁnna sig i att
marginaliseras. Detta skulle komma att bli en ödesfråga för Heidenstam, som efter stor tvekan och först några år senare oﬀentligt rättade in sig till höger.
Som Lars Wolf noterat återgavs en stor del av Lidforss artikel i Social-Demokraten dagarna före storstrejkens utbrott.51 I den osignerade ledsagande kommentaren gav man Lidforss rätt och beklagade att det knappast fanns något hopp om att
diktarna skulle träda till arbetarnas hjälp: ”Svenska arbetarklassen får ensam i
handling dikta sin hjältedikt.”52 Särskilt Heidenstam, Karolinernas diktare, hade
man tidigare hoppats på, men inte nu längre: ”Under allt detta kommer helt säkert den ’nationella’ diktaren par préférence att tiga”, konstaterar man. Wolf antar
att det är Social-Demokratens redaktör C. N. Carleson som skrivit kommentaren,
och denne återkommer med en signerad artikel den 10 september, där han med
facit i hand konstaterar att diktarna verkligen hade hållit sig undan.53
Att Lidforss recension av Dagar och händelser gjorde sitt för att påverka skaldens utveckling står utom allt tvivel. Artikeln har nämligen sin speciella receptionshistoria.54 Då Heidenstam med anledning av kritiken lät sig intervjuas i Nya
Dagligt Allehanda (1909-09-26) berättade han, att man läst Lidforss artikel högt i
hans krets och att ﬂera av hans vänner därvid trott att det var den ständigt moraliserande Wirsén som var författaren. Uttalandet var närmast ägnat att gendriva
Lidforss tal om skaldernas isolering från folket. I stället var det Lidforss och ungsocialisterna [sic] som levde kvar i förlegade föreställningar från åttitalet och trodde att man kunde få ”samhället framåt med grovheter och glåpord”. Den förgrymmade skalden antog också att det var Lidforss recension som var bakgrunden till
artikeln i Social-Demokraten.55 Att Heidenstam kopplar ihop Lidforss med de
anarkiskt sinnade och våldsromantiska ungsocialisterna och inte med ungdemokraterna visar ju att han var dåligt underrättad. Men denna sammanblandning var
vanlig inom borgerliga kretsar, och även senare har förväxlingar varit vanliga.56 Så
51
52
53
54

55
56

Lars Wolf 1975, s. 38.
”Heidenstam som politiker”, Social-Demokraten 1909-07-31.
Se Wolf 1975, s. 38f.
Jag följer i detta avsnitt Björck 1946, s. 294f, om inget annat sägs, och hänvisar dit för närmare
detaljer kring dessa diskussioner.
Heidenstam bör syfta på Carlesons artikel av den 10 september.
Så skriver exempelvis Wolf, a.a., s. 46, om ”ungsocialisternas Stormklockan”.

423

mycket klokare i denna fråga blev Heidenstam knappast när han i ett tröstande
brev från Fredrik Böök ﬁck veta att Lidforss representerade ”den radikalsocialistiska studentföreningen D.Y.G., där Lunds värsta busfrön och dess naivaste protestoch resolutionsideologer utgör hufvudkontingenten”.57
Nu blev det i sin tur debatt kring Heidenstams uttalande i Nya Dagligt Allehanda. Redan efter ett par dagar tog Lidforss upp saken i sitt berömda tal ”Gammal
radikalism och ny”, publicerat i Arbetet. Heidenstam ﬁck också mothugg i Dagens
Nyheter och Social-Demokraten. Diskussionerna gäller åttital och nittital och förebådar på så vis Strindbergsfejden, särskilt som Hans Larsson strax efteråt publicerade ett försvar för ”det s.k. åttiotalet” i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning.
Heidenstam började nu backa och släta över det han sagt i intervjun. Han medgav
bland annat att nittitalet naturligtvis tagit intryck av åttitalet. Men sådant är helt
naturligt, och lika naturligt är det att åttitalet lärt av tidigare diktning.
Skadan var redan skedd, och nu kom också Tiden med Hedéns uppmärksammade artikel ”Tigande diktare”, vilken av Stenkvist karakteriseras som det ”allvarligaste angreppet mot Heidenstam och hela hans författargeneration”.58 Hedéns
artikel var inspirerad av Lidforss recension, Social-Demokratens kommentarer
samt ordväxlingen mellan Lidforss och Heidenstam i samband med intervjun i
Nya Dagligt Allehanda.59 Men det fanns en stor skillnad. Lidforss begärde inte att
Heidenstam skulle skriva dikt om dagsfrågorna. Som intellektuell med folkliga
sympatier borde han ta ställning i frågor som berörde folket, men detta kunde ju
också ske i intervjuer eller artiklar.
Hedéns artikel ledde till ytterligare debatt, och intressant nog visar Wolfs genomgång att arbetarpressen alls inte stödde Hedén i dennes krav på diktarna. Till
och med Stormklockan ansåg att man inte kunde beställa engagerad dikt på detta
sätt.60 Emanuel Franzén skrev i Social-Demokraten att man aldrig kan ”framställa
dikt på politiska eller sociala program”.61 Stenkvist visar emellertid att Heidenstam tog mycket illa vid sig och i brev utvecklade en syn på de socialdemokratiska
ledarna, vilken närmast tycks påverkad av Ossian-Nilssons Barbarskogen. Det
hade ju förts en våldsam pressdebatt om denna bok, inte minst i Svenska Dagbladet, där såväl Ossian-Nilsson som Bengt Lidforss och Fredrik Böök hade inlägg
inne i december 1908. Heidenstam bör därför ha varit väl insatt i debatten, och
troligtvis hade han också läst romanen. Symboliken i romanen går ut på att en
kulturellt förödande barbarskog sprider sig från alla de folkets hus som växt upp
som svampar ur jorden runt om i landet, och man känner igen denna skräckvision
i ett brev som Heidenstam skriver till Karl Otto Bonnier den 20 augusti: ”Det behöfs en revolt midt i Folkets Hus, en annan ledning än den kulturhatande och
dumt skällande, som allt mer och mer isolerat och skämt ut det yttersta framstegspartiet. Därför står det nu utan all andlig hjälp från de bildade. Det är väl inte barbari, som vi vilja!”62 Enligt Heidenstams uppfattning är det alltså socialdemokratin som står isolerad, inte de bildade.
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Stenkvist refererar en brevväxling mellan Heidenstam och Mauritz Hellberg,
där den senare försvarar Branting utifrån ett borgerligt ﬁlantropiskt perspektiv.
Brantings insats sentimentaliseras, enligt Stenkvist, ”ända dithän att hans gestalt
antar kristusliknande drag”.63 Heidenstam å sin sida tycks bli provocerad av den
positiva bilden av folkledaren Branting, vilket framgår av ett långt brev den 21 januari 1910, citerat av Stenkvist.
Arbetarna rå inte för att de äro barbarer. De kunna inte vara annat. Men det är de
bildade som tagit sig an deras sak och väckt hela arbetarfrågan till lif. Deras ledare
stamma i de ﬂesta fall från de bildades klass. [– – –]
De andliga ledarna tyckas däremot till stor del täﬂa om att skymma bort detta för
arbetarna. I stället för att verkliga leda dem äro de själfva ledda och smeka och smickra arbetarnas barbariska instinkter. Jag påstår, att detta är odugliga anförare som föra
sina skaror mot ett oundvikligt nederlag.64

Det är inte bara synen på arbetarna som barbarer som verkar hämtad från OssianNilsson. I dennes komplicerade vidräkning med Lidforss ingår också det krystade
resonemanget att ledarna ur de bildades klass förleder de i grunden goda men godtrogna arbetarna, samtidigt som ledarna själva förleds av samma arbetare, vilka då
uppfattas som vilda barbarer! Något längre ner skriver Heidenstam följande:
Jag syftade inte i mitt bref på Branting. [– – –] han hör ju till de praktiska organisatörerna. Jag tänkte på de socialistiska kulturbärarna. Deras kultur vilja vi inte ha.
Den är en hop spruckna efterljud, som må fröjda fan och hans mormor men som
utarmar människosjälen, gör lifvet till en ofruktsam öken och framtiden till svartaste
natt.65

Vilka ledare åsyftas? Två är väl helt klara, nämligen Erik Hedén och Bengt Lidforss, möjligen också C. N. Carleson. Kanske tänkte han också mer allmänt på
skribenterna i Stormklockan och Fram, men i den senare var det återigen Erik Hedén som recenserade Dagar och händelser (november 1909). Det väsentliga är dock
att Heidenstams negativa attityd till de socialdemokratiska kulturskribenterna var
fullt etablerad redan ett halvår före Strindbergsfejden. Missnöjet var dessutom
ömsesidigt. Det som nu ska hända är att också Strindberg kommer att angripa
Heidenstam. Därvid kommer han att liera sig med arbetarrörelsen. Heidenstam
kommer i sin tur att tvingas åt höger. Fältet revolutioneras.

9. Strindbergsfejden
”Vi svenskar ha i denna sommar fått uppleva det märkliga skådespelet, att vår
störste författare sett sig föranlåten att taga till orda i egen sak och inför nationen
påpeka det systematiska mullvadsarbete, som sedan mer än ett decennium bedrivits mot honom och hans diktning.” Så inleder Lidforss sin artikelserie ”August
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Strindberg och den litterära nittiotalsreklamen”, vilken också tämligen omgående
publicerades i broschyrform.66 I litteraturhistorien har hans insats i Strindbergsfejden, tillsammans med upptäckterna av Vilhelm Ekelund och Anders Österling,
räknats som Lidforss främsta. Utan att tveka tar han Strindbergs parti mot Heidenstam och dennes drabanter. Dessa har enligt Lidforss fört en kampanj, som
gått ut på ”att Strindbergs produktion under sjutti- och åttitalet varit en ﬂack,
jordbunden och till sitt väsen steril realism”. Enligt ”den litterära nittiotalseklamen” räddades dock den svenska litteraturen från denna ”ödeläggande smitta”,
tack vare några geniala och behjärtade män, vilka än i dag äro de verklige herrarne i
Sverges andliga värld. Tack vare dessa män, är det, säger man, som vi fått uppleva
nyromantikens och den kulturella patriotismens renässans i vårt land, och medan
Strindbergs produktion alltsedan ”Röda rummet” företett den sorgliga anblicken av
en ständigt sjunkande konstnivå och en tilltagande oreda och förvildning, har den
svenska vitterheten i övrigt, tack vare Heidenstam, Levertin, Hallström och på sista
tiden även Österling! – nått en blomstring, som icke har något motstycke under föregående perioder. (Strf, s. 157f )67

Denna kampanj fördes ”med berömvärd energi” av Oscar Levertin och förs numera ”med samma energi, men med mindre talang” av docenten Fredrik Böök,
som är dennes efterträdare i Svenska Dagbladet. Därför kan man ”sannerligen ej
förtänka Strindberg, att han slutligen förlorat tålamodet och slår till, och att han
gör detta med egen hand och på eget ansvar är i grunden oändligt mera tilltalande
än den taktik hans motståndare sedan länge praktiserat gent emot honom”.
Redan här kan påpekas att det inte – som hos Strindberg – var Heidenstam
själv som hamnade i fokus i Lidforss inlägg i Strindbergsfejden, utan främst Levertin, Hallström och Böök. På så vis kompletterade Lidforss Strindberg. Mellan
Heidenstam och Lidforss rådde något av en väpnad vapenvila sedan skärmytslingarna hösten 1909, men ytterst är det Heidenstams position som står på spel
också hos Lidforss, även om taktiken går ut på att reducera dennes drabanter.
Heidenstam insåg detta. I privata brev var han synnerligen aktiv åt alla håll, och
som den bäste fältherre manade han Fredrik Böök till strid: ”fortsätt, gosse, på den
agressiva [sic] stigen rätt in i ﬁendeland. Där blomma segrarna”, skrev han i ett
brev den 22 juli.68 Två dagar senare kom Bööks första stora artikel mot Lidforss,
vars position och framtoning beskrevs på följande raljerande sätt:
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Men krigsskådeplatsen skulle sakna sin förnämsta prydnad, ifall icke riddaren utan
fruktan och tadel, den outtröttlige och nitiske upptäckaren af reaktionära tendenser,
moralisk perﬁditet och intellektuell mindervärdighet, professor Bengt Lidforss,
sprängde in mellan skrankorna. Det sker i tre stora artiklar i ”Arbetet”, fulla af långa
citat och en skön själs smärta öfver allt det fördärf, han nödgats bevittna i en syndig
värld. (Strf, s. 269)

Samtidigt som Böök fäktade i Svenska Dagbladet tycks Heidenstams aktivitet
bland annat ha bestått i att beställa hem högvis med lösnummer av sin tidning,
klippa ut Bööks artiklar, förse dem med kommentarer och sedan skicka dem till
vänner och bekanta. Den som avslöjade detta var Lidforss själv, som tydligen fått
sig förevisat ett sådant brev (Strf, s. 277). Hans uppgift om förfarandet dementerades inte heller av motståndarsidan.
Lidforss inlägg i fejden är ofta negativt formulerade, då de mestadels innehåller
nedgörande kritik – av Levertin i den första broschyren och av Böök i den andra.
Att så är fallet just i fråga om Böök påtalar Lidforss själv i förordet till broschyren
Levertinkultens apologet. En vidräkning med doc. Fredrik Böök. Bakgrunden till
broschyren sägs vara att ”herr Böök vid avfattandet av sina artiklar påtagligen räknar med den omständigheten, att i regeln endast en ringa bråkdel av ’Svenska
Dagbladets’ läsare får ’Arbetet’ i sina händer”.69 Det rör sig visserligen om ett självförsvar, men broschyren bör också ha ett allmännare intresse, anser Lidforss, då
Böök nu använt samma stridsmetoder mot honom som han tidigare använt mot
”rent skönlitterära författare, som av en eller annan anledning ådragit sig hans
principalers misshag, men som av lätt begripliga skäl ej vilja ta till orda i egen sak
och därför tigande måste bära de stundom säkerligen kännbara sviterna av den
Böökska framfarten.” Lidforss, som är medveten om sin position på fältet, känner
sig oförhindrad att svara, då Böök ”denna gång kommit att använda sina stridsmetoder mot en person, vars oﬀentliga ställning redan på förhand är så markerad,
att den ej beröres av dylika attacker”.
Levertins eftermäle ﬁck sig en ordentlig törn, och arbetarrörelsens bild av Heidenstam, Hallström och Böök blev aldrig densamma, men Lidforss insats i
Strindbergsfejden var inte enbart negativ. Han framhöll ju också ett antal författarskap, främst Fröding och Ola Hansson, men också Vilhelm Ekelund och ﬁlosofen Hans Larsson. Viktigast var nog ändå, att den bild som Lidforss tecknade av
Strindberg gjorde det möjligt för arbetarrörelsen att deﬁnitivt sluta denne till sitt
hjärta. Strindberg var inte felfri, och man kunde inte hålla med honom i allt, men
han var alltid ärlig då han ”ensam och oböjlig” gick sin väg genom livet.
Den ensamme författaren i kamp mot hela det borgerliga samhället – det var
samma förståelsemodell som arbetarrörelsen kommit att tillämpa på Ola Hansson
och Vilhelm Ekelund. Nu var tiden kommen också för Strindberg.
Strindbergsfejden var en ”kulturpolitisk drabbning som för lång tid framöver
och för nästan alla avgör valet av väg”, skriver Per Rydén i sin kritikhistoria Domedagar.70 Tidningarnas antal var mycket stort vid denna tid och åtminstone de
största hade fått ökade resurser och i vissa fall också nya publicistiska idéer. Sam69
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mantaget kan man därför uppfatta den stora fejden som en sorts gemensam demonstration av den svenska pressens samlade publicistiska kapacitet.71 Och inte
bara kritikerna tvingades positionera sig. Fejden ”skulle avgöra många diktares
placering” långt fram i tiden, ja inställningen till Strindberg och till ”åttital och
nittital i allmänhet” blev ”en anmärkningsvärt avslöjande stridsfråga” långt in på
1920-talet, konstaterar Rydén.72
Strindbergsfejden var alltså en våldsam och skickelsediger kamp inom det publicistiska fältet; en kamp mellan diktare, publicister och tidningar, men därmed
också – fast på ett dunklare sätt – mellan samhällsklasser och politiska ideologier.
Merparten av inläggen i Strindbergsfejden återﬁnns i Harry Järvs två tjocka
volymer, där John Landquist bidragit med ett insiktsfullt förord.73 Landquist hade
själv varit en av de mer uppmärksammade deltagarna i fejden 58 år tidigare. Han
hade då nyligen gett ut den beundrande boken om Heidenstam men fann sig
ändå föranlåten att ge Strindberg rätt i sak. Denne var Sveriges störste nu levande
författare och hade verkligen motarbetats, men det var inte Heidenstam personligen som borde lastas för detta, ansåg Landquist.
När Landquist skriver inledningen till Järvs volymer många år senare urskiljer
han främst tre förhållanden.74 Vid omläsningen har han slagits av hur likgiltiga de
makthavande och de ledande samhällsgrupperna var inför den samtida litteraturen. Det föll under Strindbergs långa författarkarriär aldrig någon in att man skulle stödja honom, trots att han periodvis levde under ekonomiskt betryck. Å andra
sidan frapperas Landquist av den värme som 1910 mötte Strindberg ”från de unga
leden på vänstersidan” (Strf, s. 6). Vänstern ser Strindberg som ”en folkets man”
och det blir tydligt, menar Landquist, ”att en ny tid är i annalkande”. Det var en
arbetare, Adolf Lundgrehn, som väckte förslaget om en insamling för Strindberg,
en ”nationalbelöning”. De konservativa, men också en del liberala tidningar,
förfasade sig över förslaget. Däremot ﬁck insamlingen helhjärtat stöd inom socialdemokratin. Branting blev ledande kraft i Strindbergskommittén och det var
Landquist som författade uppropet. I Brantings fall bör det påpekas att detta engagemang faktiskt är mycket anmärkningsvärt, eftersom denne sommaren 1910
visat prov på stor irritation över Strindbergs framfart.75 Här kan man tryggt förutsätta att vännen Bengts artiklar bidragit till att göra honom vänligare stämd. I en
liten anmärkning våren 1911, riktad mot Gustaf Stridsberg, använder Branting
samma argument som Lidforss fört till torgs, nämligen att man kan hylla diktaren
Strindberg utan att därmed hålla med om alla hans villfarelser (Strf, s. 1008f ).
Det tredje förhållande som Landquist vill framhålla är att fejden ﬁck litteraturpolitiska följder också i så måtto, att den ”bidrog till en mer målmedveten samling
av den realistiska författargrupp, som kallades tiotalisterna” (Strf, s. 6). Också här
var Landquist inblandad, men initiativet kom från Ludvig Nordström, som utvecklade sina tankar i en artikel i Afton-Tidningen (1910-08-03). Det var Strindbergs internationalism och realism som kändes fräsch för de unga. Heidenstam
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och värnandet om svenskheten i all ära, ”men man måste fortsätta med den oresonliga Strindberg, ty han gör oss till världsborgare” (Strf, s. 449).
Landquist framhåller vidare att han vid omläsning av artiklarna funnit, ”att
Bengt Lidforss’ tillhör dem, som i stil och innehåll hållit sig bäst” (Strf, s. 7). Även
om Lidforss vid ett tillfälle framför ”en ohållbar uppgift” och ”begår några överdrifter” ger Landquist honom rätt i åtskilligt. Senare i förordet sägs åter att Strindberg riktade sig till fel person när han anklagade just Heidenstam för att höra till
dem som medvetet tillbakasatt honom, det ”var vänner och drabanter till Heidenstam som meriterat sig i denna riktning” (Strf, s. 11). Bland dessa vänner fanns
Oscar Levertin, och Landquist refererar med gillande Lidforss kritik av Levertins
snåla behandling av Ola Hansson och August Strindberg (Strf, s. 7). Här kan påpekas att Landquist tycks ha ändrat uppfattning om Levertin. Han kommenterade Lidforss broschyrer i en artikel i Dagens Nyheter den 17 oktober 1910, alltså under själva fejden, och höll då visserligen med om vissa saker, men trots detta var
helhetsvärderingen en helt annan än 1968: ”Men hur Lidforss’ stridsskrift må intressera i vissa kritiska uppslag, så är dock hela dess grundsyn på Levertin falsk,”
sägs det 1910 (Strf, s. 768). Den gången presenterade Landquist en mycket inkännande bild av kritikern Levertin. Denne var alls ingen litteraturpolitiker, heter det
bland annat, utan ”poet först och främst och som sådan omedelbar, intensiv, inkonsekvent och upplågande inför allt som han förnam som skönhet”. Som Christer Jacobson noterar tycks Landquist efter att under hösten 1910 ha blivit Dagens
Nyheters förstekritiker ha blivit ”mycket mån om att hans försvar för Strindberg
inte skall uppfattas som ett angrepp på 90-talets ledande personligheter”.76 Kanske anpassade han sig till den nya läsekretsens förväntningar?
Det var inte bara gamla tvisteämnen från 1800-talet som aktualiserades i
Strindbergsfejden och inte enbart gamla räkningar som gjordes upp, utan fejden
har också en framåtsyftande betydelse. Det som diskuterades var ju vem eller vilka
författare som hade betytt mest för den svenska litteraturens utveckling, och denna utveckling pågick naturligtvis fortfarande. I själva verket var de riktningar som
skulle komma att prägla 1900-talets svenska litteratur redan på väg, och dessa var i
hög grad påverkade av Strindberg. En blivande tiotalist som Ludvig Nordström
stod självklart på Strindbergs sida. Den modernistiska poesin torde också ha lärt
betydligt mer av Strindberg, Ola Hansson, Fröding och Vilhelm Ekelund än av
nittitalisterna i gemen. Och även för den nya arbetardiktningen, som enligt Eric
Uhlin kan räkna sin födelse med Leon Larssons Hatets sånger (1906) och Alfred
Kämpes Trälar (1907), var det självklart Strindberg och Fröding som gällde som
viktigaste föregångare.77
Lidforss lever intensivt i nuet och spanar mot framtiden. Det han vänder sig
emot är nittitalets tryckande dominans över det litterära fältet, vilken inte tillåter
alternativa och framåtsyftande litterära riktningar att nå ut. Det är inte i första
hand den gamle åttitalisten Strindberg som han slåss för, utan den nyskapande
författare som skulle påverka den modernistiska konsten under 1900-talet. Den
Ola Hansson han för fram är på liknande sätt den författare som bröt med åttitalet
och ledde litteraturen in på nya banor. Nittitalisterna är inte längre kämpande och
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nyskapande andar, enligt Lidforss. Tvärt om är det förlegade litterära ideal som
torgförs av herrar Böök och Hallström, och detta sker på bekostnad av en författare som den kämpande och experimenterande Ekelund. Erik Hedén anknyter till
dessa tankar i en artikel om ”Strindberg och den svenska diktens framtid” den 5
augusti, där han också påpekar att Ekelund ”öppet nämnt Strindberg bland de
diktare han beundrar” (Strf, 467 och 469).
Inom arbetarrörelsen kom man snart att uppfatta Strindbergsfejden som en
kombinerad politisk och litterär uppgörelse. Fejden var heller inte ens från början
enbart litteraturpolitisk, utan Strindberg tog sig först anledning att angripa Karl
XII och monarkin m.m. ”Hjältekonungen” var ju sedan gammalt ett rött skynke
för de radikala, inte minst för Lidforss, och via slingriga diskussioner kring de
kungligas inﬂytande nådde Strindberg även fram till ett annat hatobjekt, nämligen Svenska Akademien. Dessa angrepp borde ha kunnat glädja också borgerliga
radikaler, men Strindbergs smärtsamma påhopp i Svarta fanor och En blå bok stod
i vägen för ett närmande i många fall, och den avvisande attityden från radikaler
som Ellen Key och Hjalmar Öhrwall underströk rimligtvis motsatserna mellan
borgerlig radikalism och socialdemokrati ytterligare i Lidforss och andras ögon.
Eftersom arbetarrörelsen så helhjärtat slöt upp på Strindbergs sida har det i efterhand varit lätt att uppfatta Strindbergs angrepp som en från början medvetet
politiskt radikal kritik mot högerkrafterna. Man har då betraktat scenen med
1912–1914 års händelser som bakgrund, alltså Hedins varningsord mot Ryssland,
högerkritiken mot regeringen Staaﬀs försvarspolitik och den beramade F-båtsinsamlingen samt Bondetåget och kung Gustaf V:s borggårdstal vårvintern 1914.
Men allt talar för att opinionen ännu 1909 i allmänhet betraktade den för sin liberalism kände Heidenstam som mer radikal än den religiöse grubblaren Strindberg. Här sker onekligen en märklig omkastning, och för Heidenstams del torde
det främst vara just de upprivande utsagorna mot honom och nittitalet i Strindbergsfejden som blir avgörande, när han under åren fram till 1914 mer deﬁnitivt
tycks foga in sig till höger.
Efter storstrejkens bittra nederlag kände man sig inom arbetarrörelsen mer utstötta och isolerade än på länge. Antalet medlemmar hade hittills stadigt ökat,
men nu såg utvecklingen inte längre lika ljus ut och det borgerliga oket kändes
därför allt tyngre. Regeringen Lindmans rösträttsreform var inte heller ägnad att
glädja radikala sinnen. Tillsammans med storstrejken kom Strindbergsfejden därför att bli en sorts vattendelare i svensk politiskt tänkande. Den ömsesidiga misstron ökade. Också de tvehågsna tvingades ta ställning. För borgerligheten blev det
under dessa år allt tydligare att arbetarrörelsen utgjorde ett hot mot gemensamma
borgerliga värden. Detta var kanske inte något nytt, i och för sig, men när nu principen allmän rösträtt för män trots allt hade accepterats av riksdagen började hotet
kännas akut. Ossian-Nilssons roman Barbarskogen kändes skrämmande aktuell.
Vad var det egentligen som socialisterna ville? Arbetarrörelsens entusiastiska uppslutning bakom Strindberg kunde synas ge något av ett svar. Den etablerade
svenska kulturen var i fara. Barbariet hotade.
Ett år efteråt skulle Fredrik Böök i ett brev till Heidenstam uttrycka stor tillfredsställelse över sakernas utveckling. Som Svante Nordin påpekar var nämligen
den unge Böök ”stridslysten och inställd på ideologisk konfrontation”.78 Därmed
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hävdade han också eftertryckligt sin position i fältet, kan man tillägga. Hela
”Strindbergshistorien”, skrev Böök, har ”rensat luften, drifvit en mängd tvetydiga
och förvirrade element öfver till ett öppet ﬁentligt läger och gifvit en smula spänning åt skådespelet”.

Tidigare forskning
Någon verkligt heltäckande, tvärvetenskaplig, undersökning av Strindbergsfejden ﬁnns inte, men den kan alls inte sägas vara outforskad. Karl-Erik Lundevalls
avhandling Från åttital till nittital. Om åttitalslitteraturen och Heidenstams debut
och program (1953) tar delvis sin utgångspunkt i Strindbergsfejdens diskussioner.
Lundevall fann nämligen att den ”egentliga debatten om åttitalet och nittitalet
började i anslutning till hyllningarna för Heidenstam på hans femtiårsdag i juli
1909” och att den sedan kulminerade i Strindbergsfejden.79 Staﬀan Björcks avhandling Heidenstam och sekelskiftets Sverige måste återigen nämnas och då också
Jan Stenkvists bok Nationalskalden. Heidenstam och politiken från och med 1909.
Stenkvist är den utförligare av de två, när det gäller den aktuella perioden, men
hos Björck framgår det tydligare att Lidforss position var den ledande inom arbetarrörelsens del av fältet. Denna skenbara skillnad kan dock hänga ihop med Stenkvists naturliga strävan att komplettera med nya synpunkter. Man kan också särskilt notera Svante Nordins biograﬁ över Fredrik Böök och Margaretha Fahlgrens
avhandling om Erik Hedén, eftersom dessa två är viktiga agerande. Fejden presenteras naturligtvis också i litteraturhistoriska översiktsverk av olika slag, men då
faktiskt mycket översiktligt, som mest på drygt tre sidor i Erik Hjalmar Linders
Fem decennier av nittonhundratalet.80
I uppsalaprojektet Litteratur och samhälle (Nr 36–38, 1967) ges i avdelningen
”Tidningsinventering” sammanställningar av artiklar i ett stort antal tidningar
och tidskrifter.81 Projektet leddes av Gunnar Brandell och genomfördes av Göran
Hassler, Johan af Sandeberg, Carl-Johan Sjögren samt Barbro Svensson. I den första avdelningen får man inte enbart listor med titlar på artiklar, utan ofta också
kortare referat och ibland även citat ur viktigare artiklar. Dock redovisas inte
Strindbergs egna artiklar på detta sätt.82 Däremot får man översikter av Strindbergs synpunkter i avdelning två.
I en andra avdelning, ”Introduktioner”, ges resonerande kommentarer som
bygger på deltagarnas läsning och analys av det stora materialet. Syftet är att leda
läsaren in i problematiken och uppmuntra till egen läsning. Man ger sålunda en
orienterande översikt över fejden, och det enda beklagliga är att det tydligen inte
fanns möjlighet att fördjupa undersökningarna och genomföra och redovisa ytterligare analys. Förklaringen är dock knappast bristande ambition, för tidningsge79
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nomgångarna till första avdelningen måste ha varit väldigt tidskrävande. Respektive uppsats refererar de viktigaste deltagarnas viktigaste synpunkter och pekar
dessutom ut några av de övriga skribenternas reaktioner. Antalet artiklar är tio,
men det sammanlagda sidantalet är inte mer än 65, så beteckningen ”introduktioner” tycks rimlig. Ändå är det en hel del man lyckas få med. Först bland de tio introduktionerna möter den nyttiga ”Strindbergsfejden i litteraturhistorisk belysning”, vilken sammanfattar forskningen fram till och med Christer Jacobsons avhandling 1961. Det ﬁnns dessutom en lista på ytterligare böcker som tangerar
Strindbergsfejden. Därefter ges en kortfattad ”Översikt över Strindbergs artiklar”,
vilken utmynnar i konstaterandet ”att Strindberg verkligen givit sig in på de ﬂesta
tänkbara ämnen. Förutom de här berörda politiska, sociala, litterära och religiösa
frågorna hinner Strindberg ingående befatta sig med såväl språkvetenskapliga och
historiska som klart dagsaktuella frågor” (s. 1833). Ytterligare kan nämnas den fylliga introduktionen ”Strindbergs artiklar och debatten kring åtti- och nittital”
samt ”Striden om Levertin”.83

Strindbergsfejden och socialdemokratin
Forskningen har vanligtvis fokuserat den litterära polemiken, och det är mot detta
Björn Meidal reagerar i avhandlingen Från profet till folktribun (1982).84 Intressant
nog är det Strindbergs förhållande till socialdemokratin som hamnar i centrum i
avhandlingen. Invändningarna här nedan drabbar knappast de övergripande resonemangen i Meidals framställning, men däremot är de av vikt för analysen av Lidforss insatser i sammanhanget. Meidal har senare också redigerat och skrivit kommentarerna till de aktuella texterna i August Strindbergs Samlade Verk (1988).85
I stort sett samtidigt med Meidals avhandling kom Stenkvists bok om Heidenstam och politiken, och dessa framställningar kan sägas komplettera varandra, eftersom Heidenstam var en av Strindbergs främsta måltavlor. Samtidigheten medförde visserligen att ingendera kunde diskutera den andres teser i sin respektive
bok, men i gengäld var Stenkvist opponent på Meidals avhandling. Ur den ovanligt långa recensionen i Samlaren kan sålunda en del synpunkter hämtas, men
dessutom kommer Stenkvist in på denna problematik också i boken Proletärskalden. Exemplet Ragnar Jändel. Det följande innehåller därför också referat och diskussion kring Stenkvists insats.
Stenkvist inleder sin recension i Samlaren med konstaterandet att forskningen
”skyggat för detta väldiga, ytterst centrala men också svårbemästrade ämne”. Men
i och med Meidals avhandling behöver man inte vänta längre.86 Så småningom
påpekas ändå en begränsning i avhandlingen. Ambitionen att låta Strindbergsfejden omfatta hela perioden 1910–12, och därvid dra in tidigare mindre diskuterade
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frågeställningar, har nämligen gjort att ”de spektakulära grälen mellan Strindberg
å ena sidan och 90-talisterna och Sven Hedin å den andra” kommit i skymundan,
eftersom Meidal ”förletts att i ganska hög grad nonchalera Tal till den svenska nationen”, alltså artiklarna i Strindbergs första broschyr.87 Artiklarnas ordningsföljd
hade ändrats i broschyren, trots att Strindberg begärt att Frams förlag skulle avtrycka artiklarna ”i den ordning de utkommit, ty den ena fortsätter den andra”.88
Meidal påpekar på samma ställe att detta bör ha påverkat Erik Hedéns intryck av
broschyren, men i sin egen genomgång tar Meidal inte speciell hänsyn till denna
omständighet. Fylligheten i broschyren redovisas inte heller på ett tydligt sätt,
även om Stenkvist nog räknar i överkant när han påstår att ”cirka hälften av den
upptas av angreppen mot Heidenstam och Karl XII och drygt 20 % åt att ta heder
och ära av Hedin”.89
Utgivarna av den aktuella delen av August Strindbergs Samlade Verk (1988), som
har Björn Meidal som redaktör, har också valt att frångå den ursprungliga ordningen och i stället följa broschyrernas. Men på så vis speglar boken i första hand
förläggaren Fredrik Ströms, alltså ungdomsförbundets eller närmare bestämt
Stormklockekretsens, intentioner, och dessa torde enligt Meidal ha varit att tona
ned fejdens litterära och förstärka dess politiska karaktär. ”Men naturligtvis”, tilllägger Meidal, ”kan Strindberg också själv ha funnit omgrupperingen passande
för sina egna syften”.90 Detta tillägg är ju högst hypotetiskt, och för den som vill
studera artiklarna hermeneutiskt, alltså som delar av en helhet där delarna kompletterar och förstärker varandra, måste den nya ordningen verka förvirrande.
Sannolikt förde Strindberg en sammanhängande kampanj, även om artiklarna vid
ett ytligt betraktande pekar åt olika håll.
Meidal har valt att studera Stormklockekretsens reception och han betonar
därför de politiska artiklarna och de som diskuterar religiösa frågor. Dessa var dittills minst omskrivna i forskningen. Materialet sönderfaller skenbart i olika delar.
Först publicerade Strindberg sina artiklar om Karl XII och Svenska Akademien
m.m. i vänsterliberala Afton-Tidningen, men då dess redaktör, Valfrid Spångberg,
refuserade ett par artiklar av mer politiskt innehåll vände han sig även till SocialDemokraten. Fördelningen blev sedan i stort sett att de mer litterärt inriktade artiklarna publicerades i Afton-Tidningen, medan de övervägande politiska placerades i Social-Demokraten. Artiklarna mot Sven Hedin under senare hälften av juli
framstod som en tredje grupp artiklar. Inom arbetarrörelsen sågs också dessa i hög
grad som politiska, eftersom Hedin kommit att uppfattas som en representant för
det bestående, men de publicerades i Afton-Tidningen. Intressant nog bryter Fredrik Ström inte bara ordningen mellan dessa tydligt urskiljbara delar, han ändrar
också ordningsföljden inom delarna och på så vis skapar han skickligt nya sammanhang och en ny helhet. Han delar upp materialet i sex delar och markerar
dessa med romerska siﬀror. Meidal sammanfattar: ”Pamﬂetten inleds med [I] de
mer allmänpolitiska artiklarna ur Social-Demokraten, vilka ej heller de ordnats
enligt den ursprungliga kronologin. Därpå [II] kommer uppsatserna om Karl XII
och [III] Svenska akademien och först därefter [IV] Strindbergs kritik av den litte87
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rära nittiotalismen. Broschyren avslutas med [V] de två uppsatserna om konst och
[VI] polemiken mot Sven Hedin.”91 På detta vis inleds och avslutas broschyren
alltså med politiska godbitar för de radikala, medan litteratur och konst blir mer
av utfyllnad i mitten. Den ursprungliga ordningen var däremot sådan att de politiska artiklarna hade publicerats näst sist. Då var det ju heller inte så konstigt att
samtiden inte observerade dem, särskilt som de alltså publicerades för sig – i Social-Demokraten, som väl att märka inte hade samma nationella spridning som Afton-Tidningen. Viktigt att notera är nämligen att den senare också hade en landsortsupplaga, Morgon-Tidningen, vilken nådde läsarna följande morgon.92 Övriga
tidningars inledande tystnad under Strindbergsfejden innebar därför inte alls att
endast stockholmspubliken hade vetskap om artiklarna. Tvärt om hade den svenska allmänheten direkt tillgång till dem. En eftermiddagstidning som Arbetet kunde sålunda avtrycka eller kommentera Afton-Tidningens artiklar redan dagen efter
de publicerades i Stockholm.
Strindbergs tillvägagångssätt kan förefalla tämligen improviserat. I Litteratur
och samhälle påpekar Carl-Johan Sjögren att Strindberg inte ”programmatiskt
ventilerade och strikt följde ett angivet ämne. Tvärtom ﬁnns det en rad artiklar,
där ämnet är klart formulerat men oväntade angrepp plötsligt sticks in utan någon
större logik. Särskilt är detta fallet med angreppen mot Heidenstam och Hedin.”93
Detta är sant, men man ska inte underskatta Strindberg som skriftställare. Ofta
nog kastas till synes omotiverade synpunkter in i artiklarna, men de hör ihop med
sammanhang diskuterade senare eller på annat håll, och kanske rör det sig därför
om medvetna signaler till läsarna. Kanske vill Strindberg göra läsarna mer uppmärksamma och få dem att se nya sammanhang i det skenbart kaotiska? Ett ”tema
som sedan går som en röd tråd genom [broschyren] Folkstaten, nämligen kungamaktens förfall och överklassens vanstyre” förekommer redan i de tidigaste artiklarna, konstaterar Sjögren.
Såväl samtid som eftervärld har tenderat att uppfatta Strindbergs artiklar som
ingående i skilda kampanjer, och med ett sådant synsätt har det varit lätt nog att isolera de litterära synpunkterna från deras ursprungligen politiska sammanhang. Hos
Christer Jacobson (1961) är denna isolering utförd med yttersta konsekvens. Begreppet Strindbergsfejden är för honom liktydigt med den rent litterära debatten,
och allt annat tycks ovidkommande. Artikeln den 20 juli är ”den sista av Strindbergs artiklar, som kan sägas tillhöra Strindbergsfejden”.94 Jacobson noterar därefter
nästan gramset att debattörerna inte höll sig till ämnet, utan att även ”en hel mängd
perifera problem ventilerades”. Han ﬁnner det därför ”kanske riktigast att tala om
en mängd debatter, visserligen alla förorsakade av Strindbergs artiklar”.95
Stenkvist vänder sig bestämt mot tanken att det skulle ﬁnnas ”en djupgående
åsiktsgemenskap mellan Strindberg och Stormklockekretsen”.96 Något större intresse för Strindbergs religiösa problematik har absolut inte funnits, tycks han
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mena.97 Men här ligger kanske mer under ytan än vad Stenkvist velat tro, och detta problemkomplex vore därför värt en fördjupad undersökning. Invändningen
hindrar inte att hans fortsatta resonemang är av största intresse. Enligt honom tar
Stormklockefalangen nämligen tillfället i akt att utnyttja Strindbergs artiklar och
namn ”på den politiska taktikens fält”.98 Man gör med Strindberg på samma sätt
som arbetarrörelsen tidigare gjort med Ossian-Nilsson. Stenkvist refererar Lehtilä-Olssons slutsats om arbetarrörelsens läsning av denne, att ”det är fråga om en
ambivalent, selektiv hållning som ﬁltrerar bort för rörelsen mindre attraktiva och
mindre användbara komponenter i skaldens framtoning, för att med desto större
entusiasm anamma och absorbera det för rörelsen ändamålsenliga och användbara”.99 Lidforss läste Ossian-Nilssons texter på i stort sett samma selektiva sätt som
den övriga arbetarrörelsen, och samma tendens ﬁnns nog också i hans inställning
till Strindberg, även om hans beundran av dennes skönlitterära verk genomgående är mycket större.
I boken om Ragnar Jändel har Stenkvist ytterligare en synpunkt på Stormklockefalangens användning av Strindberg. Mot bakgrund av de många uppmärksammade avhoppen bland skalderna, främst då Ossian-Nilssons, behövde
man ”en gestalt som i symbolisk form kunde förkroppsliga dygder som trohet och
principfasthet och som därför var lämplig att spelas ut mot allsköns renegater och
överlöpare”.100 Till de senare hänförde man också politiker som den ur ungdomsförbundet mer eller mindre utmanövrerade Per Albin Hansson. Strindberg framställdes nu som en ”tjänstekvinnans okuvlige son”, som inte hade svikit utan tvärt
om hade återkommit till sin ungdoms radikala ideal.101 Fröding uppfattades som
”en pendang” till Strindberg i detta fall.102 Och i själva verket framställdes Ola
Hansson på samma sätt. I sin hyllningsartikel på 50-årsdagen den 12 november
1910 skriver Erik Hedén i Social-Demokraten om den av borgerligheten förnekade
diktaren: ”Ty i detta fall är diktaren född upprorsman, men icke född till att svika
– två egenskaper som måste tillvinna honom samkänsla hos revolutionens och solidaritetens parti, även om det icke är såsom politisk upprorsman diktaren blivit
bannlyst.”103 Den som fördöms av borgerligheten är alltså en broder, det är den
enkla psykologin. Intressant är Stenkvists observation att Heidenstams roll i
Stormklockan däremot blev just överlöparens. Detta hänger samman med att
”Stormklockans litteraturpolitik och -bedömning är en spegelbild av den större
politiska debatten. Att vara liberal var att vara förrädare.”104
Meidal skriver alltså om Strindberg och arbetarrörelsen i hög grad, men Lidforss insats i Strindbergsfejden går han ändå inte närmare in på, och förutom av
ovan nämnda skäl hänger detta åter ihop med Nils Beyers bild av Lidforss som en
icke-politiserande kritiker. Meidal skriver: ”Man bör notera att Lidforss i Strind97
98
99
100
101
102
103

104

Se också Stenkvist, Proletärskalden. Exemplet Ragnar Jändel, Stockholm 1985, s. 45f.
Stenkvist 1983, s. 96.
Stenkvist 1983, s. 96. Lehtilä-Olsson, s. 86.
Stenkvist 1985, s. 47.
Stenkvist 1985, s. 53.
Stenkvist 1985, s. 58.
Citerat efter Månesköld-Öberg 1998, s. 151. Stenkvist tycks inte ha reﬂekterat över Ola Hanssons popularitet, trots att det av hans egen undersökning framgår att Hansson förekommer
oftare i Stormklockan än Fröding och Strindberg. Se Stenkvist 1985, s. 66.
Stenkvist 1985, s. 57.

435

bergsfejden förblir sin litteraturkritiska praxis trogen och särskiljer estetiska värderingar från politiska överväganden.”105 Hans insats uppfattas som opolitisk och
därmed avvikande från den övriga arbetarrörelsens, och detta får i sin tur till följd
att Lidforss hamnar vid sidan om huvudresonemanget. Han blir osynlig – men
inte därför att han inte syns, för det gör han ju i högsta grad, utan därför att forskaren väljer att studera vad som ﬁnns vid sidan om eller bakom honom.
Meidal väljer att betona ungdomsförbundets insatser för Strindberg, men samtiden såg faktiskt Lidforss som ledande inom arbetarrörelsen också i denna fråga.
När Böök anklagade partiet för att göra politik av litteraturkritiken, kontrade
Hedén med att säga att högern gjort detta sedan länge, men att man nu ”plötsligt
blivit oskuldsfullt upprörda”. Arbetarrörelsen personiﬁerad i Lidforss hade alltid
stött Strindberg, och detta också när det inte alls gick att göra politik av det:
Ty – är det icke upprörande? – de socialdemokrater vilka – med prof. Bengt Lidforss
i spetsen – alltid slagit vakt kring Strindberg, även då han var som minst social och
som skarpast anföll den ”hedniska” socialismen, vilka alltid stritt för honom mot
hans gamla och nya, kristna, okristna och ”Svenska-Dagblads”-kristna ﬁender –
dessa socialdemokrater äro förmätna, äro ”taktiska” nog att lika varmt men ock lika
kritiskt som förr prisa och försvara Strindberg även nu, då han slåss för den folkliga
demokratins sak lika öppet och klart som dem själva. (s. 209f )

Det är Lidforss och Erik Hedén som avgör arbetarrörelsens ställning till Strindbergs artiklar sommaren 1910. Branting är missnöjd men håller tyst. Först efter
hand hörs något från Stormklockan och Fram, som därvid följer sina föregångare
men alltså vinklar materialet i eget intresse. Skribenterna i Stormklockan och Fram
stod ju sedan länge under påverkan av Lidforss i estetiska frågor.106 För att nämna
de i sammanhanget viktigaste namnen kan sägas att detta gäller Zeth Höglund
(inlägg i Stormklockan under fejden), Fredrik Ström (Fram och Stormklockan),
Emanuel Franzén (Stormklockan, Social-Demokraten och Arbetet), Johannes Sköld
(Afton-Tidningen, Fram och Stormklockan) och Erik Håkansson (Fram, Stormklockan och Arbetet). Erik Hedén (Social-Demokraten och Tiden) har en mer självständig uppfattning, men samtidigt är det påfallande hur han ständigt förhåller
sig till Lidforss och noga markerar hur långt han kan följa denne.107 Någon motsvarande uppmärksamhet från Lidforss får han typiskt nog inte.
Att det verkligen är Lidforss som uppfattas som anföraren bekräftas av bland
andra konservativa Helsingborgs-Posten, som oväntat nog höll på Strindberg. Den
30 juli 1910 beklagar Sven Åkerberg Strindbergs isolerade ställning: ”Socialisterna
med Bengt Lidforss i spetsen och ungdomsklubbarna samt här eller där någon
enstaka tidning, oftast då af högerfärg, har han haft på sin sida. Det är allt. Men
mest hela det liberala och radikala kopplet har kastat sig öfver honom” (Strf, s.
370). Åkerberg försvarar Strindberg – också gentemot Hedin – ända tills denne
angriper den konservativa regeringen Lindman i början av 1912.108 Uppfattningen
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att det skulle ha varit konservativa skribenter som bemötte Strindberg stämmer
alltså inte till en början.109 Tvärt om uppskattade man dennes angrepp på Heidenstam och nittitalet. De politiska angreppen ryckte man länge på axlarna åt, och i
allmänhet var det först i och med angreppen på Sven Hedin som man började
morra.
Strindberg kom att åter utvecklas till radikal samhällskritiker under sina sista
år. Tidigare har man menat att han därvid återgick till sin åttitalsradikalism, men
Meidal hävdar att så endast delvis var fallet. Han betonar också att Strindbergs
radikalisering åtminstone till viss del hängde samman med att han under fejdens
gång kom i närmare kontakt med arbetarrörelsen. Att Strindberg alls vände sig dit
hängde förmodligen ihop med att det var där man hade uppmärksammat hans
sextiårsdag 1909.110 I de borgerliga tidningarna hade man främst intresserat sig för
Sven Hedins hemkomst till Sverige vid samma tid. Möjligen hade Strindberg också noterat att socialdemokratiska hyllningar i stort sett lyste med sin frånvaro vid
Heidenstams femtiårsdag senare samma år.
Det var Social-Demokraten som ﬁck äran att publicera Strindbergs politiska artiklar i original. Vid denna tid hade Hjalmar Branting av hälsoskäl befriats från en
del uppgifter i partiet, och huvudredaktör för tidningen var i stället Gerhard Magnusson. Branting medverkade dock fortfarande, och då även på ledarplats. Den
som å tidningens vägnar entusiastiskt accepterade Strindbergs medarbetarskap
var emellertid Per Albin Hansson, som hade lämnat redaktörskapet för månadstidningen Fram och sedan också ungdomsförbundet, eftersom han känt sig utmanövrerad på förbundets kongress 1909. De skarpa motsättningarna mellan Höglund och Hansson skulle kvarstå livet ut.111 Efter kongressen hade förbundsledningens säte ﬂyttats från Malmö till Stockholm. Redaktörskapet för den numera
nästan helt kulturinriktade Fram hade tagits över av Fredrik Ström, och då är att
notera att kompanjonen Zeth Höglund redan var redaktör på Stormklockan, som
ju var förbundets nya politiska veckotidning. Ungdomsförbundet hade därmed
på kort tid genomgått en rätt påtaglig förändring, och det fanns de som menade
att Höglund höll på att skapa ett parti i partiet. Det fanns också en uppenbar rivalitet mellan Stormklockan och Social-Demokraten, vilken gick tillbaka till partikongressen 1907, då partiledningen, men särskilt just Gerhard Magnusson, utsatts för hård kritik från Höglunds falang.112
Rivaliteten inom partiet torde utgöra bakgrunden till att Strindberg kontaktades också av Zeth Höglund, framhåller Meidal. Stormklockan hörde till de tidningar som hade gett ut Strindbergsnummer till sextiårsdagen 1909, och nu på
sommaren 1910 skrev man och bad om bidrag.113 Strindberg var först tveksam, eftersom han inte kände skillnaden mellan ungdemokraterna och de anarkiska ungsocialisterna. Han uppfattade vänstersocialisterna i gemen som ateister, men
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Höglund svarade att man inom ungdomsförbundet hävdade satsen ”religionen
privatsak” och att man förkastade ”den antireligiösa propagandan, fast vi bekämpar statskyrkans religionstvång”.114
Meidal visar hur Stormklockefalangen under den s.k. Höglund-fejden sommaren 1910 kom att utnyttja Strindbergs inlägg i sin egen kamp mot Branting.115 Det
är tydligt att Strindbergs oförsonliga inställning till liberalerna passade Höglund
utmärkt, eftersom många socialdemokrater sedan 1906 var starkt kritiska till partiledningens taktiska samarbete med dessa. Branting var starkt medveten om klyftan mellan liberalism och socialism, men han fann samarbetet vara en framkomlig
väg – ännu så länge. Stormklockefalangen blev däremot allt mer benägen för konfrontation och demonstration. Att politik är det möjligas konst var inte Höglunds
paroll i första hand. Också som riksdagsman, från 1912, skulle Höglund driva sin
provocerande demonstrationslinje. Meidal betonar att det fanns ett antirationalistiskt drag hos Höglund och hans anhängare.116 Detta yttrade sig i viljekult och
heroism, vilket i sin tur förklarar hur Höglund så länge kunde uppfatta OssianNilsson som en bundsförvant.
Stormklockan ﬁck inga originalbidrag av Strindberg, men Ström ﬁck tillåtelse
att trycka dennes artiklar i broschyrform, vilket man naturligtvis satte stort värde
på. Meidal framhåller att Strindbergs artiklar om ”folkstaten” i själva verket passade bättre för Höglund och Ström i Stormklockan än för Magnusson i Social-Demokraten. Stormklockefalangen drev nämligen republikkravet väldigt hårt, och då
delvis som ett led i kampen mot Brantings linje. Samma sak gällde Strindbergs
inställning till försvaret, eftersom ungdomsförbundet sedan länge intog en radikal
antimilitaristisk ståndpunkt.
Höglunds angrepp mot partiledningen under sensommaren 1910 gällde slöhet
i propagandaarbetet och parlamentarisk övertro, och bakgrunden var det allmänna bakslag som drabbat arbetarrörelsen i och med storstrejken. Ungdomsförbundet var sällsynt aktivt i sitt rekryteringsarbete denna sommar och anklagade samtidigt partiledningen för passivitet. Stormklockans attack inleddes med den uppmärksammade artikeln ”Sömn till döds?”, vilken enligt Meidal ”är språkligt närapå en parafras på Strindbergs inlägg”.117 Som motto för sin artikel hade Höglund
för övrigt valt en strof ur Ossian-Nilsson dikt ”Themistokles”.118 Höglund ﬁck
stöd på vissa håll, men många tyckte att han gick till överdrift, och i Arbetet, där
man sedan partikongressen 1908 varit starkt kritisk mot Höglunds inre demonstrationspolitik, skrev August Nilsson att Höglund ”krystar lass i sitt eget rede”.119
Missämjan inom partiet har skapat en komplikation som rimligen påverkar
Strindbergsfejdens förlopp och som dessutom förklarar varför många inte tycks
intressera sig för dess politiska implikationer. Att Höglunds falang attackerade
Branting med hjälp av Strindbergs artiklar måste nämligen ha gjort det svårt för
den Branting-lojala partipressen att hantera Strindbergs angrepp på det borgerliga
samhället, även om den i princip höll med om mycket. Om man utsagt stödde
114
115
116
117
118

119

Citerat efter Meidal 1982, s. 69.
Meidal 1982, s. 190ﬀ.
Meidal 1982, s. 44. Han bygger på Ingemar Wizelius i Tiden 1941.
Meidal 1982, s. 191.
Zeth Höglund, ”Sömn till döds?”, Stormklockan 1910-07-30. Den aktuella strofen inleds med
raden ”Han blott kan älska Athen, som kan hata” och citeras i avdelning fem.
Bäckström 1971, s. 143.

438

Strindberg i frågan om ”folkstaten” eller samarbetet med liberalerna, skulle detta
kunna tolkas så att man också höll med Höglund i dennes skarpa kritik av partiledningen, och här ﬁnns troligtvis en del av förklaringen till att Lidforss inte gav
sig in i den uttalat politiska sidan av Strindbergsfejden, trots att också han var
skeptisk till ett alltför intimt samarbete med liberalerna.
En av huvudteserna i Meidals avhandling är att ungdomsförbundets toleranta
syn på kristendomen tycks möjliggöra Strindbergs återkomst till tidigare blockerade ståndpunkter. Strindberg tog under sina sista år åter upp bilden av sig själv
som tjänstekvinnans son och började betrakta sig som kristen socialist. Att han
hyllades av arbetarrörelsen verkade samtidigt provocerande på många håll inom
det borgerliga lägret, och lika provocerande blev den nationalinsamling som senare startades för Strindberg.
Om man läser Lidforss inlägg i Strindbergsfejden isolerade och utan samtidens
kunskaper eller fördomar om författaren, kan man lätt uppfatta dem som opolitiska. Men särskilt i Lidforss fall måste man vara noga med att inte betrakta de enskilda insatserna som isolerade inlägg. Han var mångsidig, men det fanns enhet i
mångfalden. Han hade numera åter sin huvudsakliga verksamhet förlagd inom
botaniken – vid denna tid var han nyutnämnd professor i Uppsala – och han tog
inte till orda i onödan. Sina tyngst vägande artiklar under fejden skrev han visserligen under sommaruppehållet, då han var befriad från undervisning, men som
experimenterande botaniker hade han mycket att göra också under sommaren.
Han måste därför hushålla med sin tid. Inte skrev han heller i onödan om sådant
som andra redan skrev om. Det är ytterst sällan, om någonsin, som Lidforss skriver en artikel bara för att hålla med någon annan skribent, och detta mönster gäller också för Strindbergsfejden.
Utan att nämna Erik Hedéns namn skriver Lidforss gillande måndagen den 18
juli: ”Glädjande är det emellertid, att vårt broderorgan ’Socialdemokraten’, senast
med sin artikel i lördagsnumret, anlagt förståndiga och rättvisa synpunkter på
denna Strindbergsfejd” (Strf, s. 159). Hedén hade i sin tur skrivit: ”Men att det
dock är ett ej blott litterärt – och allra minst blott själviskt litterärt – utan ett socialt patos som drivit honom till strid, det visar hans politiska artikelserie i Soc.-D.,
vilken gått jämsides med den litterära i ’Afton-Tidningen’” (Strf, s. 151). Som skribenterna i Litteratur och samhälle framhåller, kopplar Hedéns artikel samman
Strindbergs politiska angrepp med hans litterära. Fredrik Böök tog upp tråden
den 19 juli (Strf, s. 185ﬀ) och anklagade socialdemokraterna för att göra politik av
Strindbergs artiklar.120 Lidforss var naturligtvis väl medveten om denna sida av
saken, när han gick till angrepp, men själv gick han in på det som de övriga arbetartidningarna inte diskuterade närmare, nämligen Strindbergs svaga ställning på
det svenska litterära fältet och orsakerna till denna. Dock blev ju också denna litterära fråga till syvende och sist en politisk fråga. I artikeln skrev Hedén slutligen
följande, ”I samma mån arbetareklassen förverkligar sitt beslut att bli bärare av
framtidens kultur, måste den som en av sina främsta uppgifter sätta plikten att lyfta på skölden de framtidsbådande och just därför oﬃciellt bannlysta kulturbärarna.” Detta projekt är helt i Lidforss anda, och det är också just detta han gör i sin
artikelserie, när han lyfter fram Ola Hansson och Strindberg. Man kan förutsätta
att arbetartidningarna följde hans litterära fejd med stort intresse, då han ju ansågs
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vara partiets specialist inom detta område, men typiskt nog vaknade det riktigt
stora intresset först när han tog till storsläggan mot Svenska Dagbladet och Fredrik
Böök, alltså mot det ledande borgerliga opinionsorganet och den förment ledande
borgerlige kritikern.
Det fanns politiska inslag i arbetartidningarnas omfattande hyllningar på Ola
Hanssons femtiårsdag, vilken inföll den 12 november 1910. Själva graden av uppmärksamhet tycks politisk betingad, vilket Månesköld-Öberg tydligt visar. Vissa
borgerliga tidningar, exempelvis Svenska Dagbladet, ignorerade i stort sett jubileet
helt. I Dagens Nyheter skrev Bo Bergman visserligen en längre artikel, men föga
överraskande var det då hembygdsdiktaren Ola Hansson som framhävdes. Arbetartidningarna hade däremot omfattande hyllningsartiklar, och eftersom Lidforss
fört in Ola Hansson som en viktigt diskussionspunkt i Strindbergsfejden skulle
dessa artiklar faktiskt kunna läsas som inlägg i denna. Arbetarpressen hyllar en av
de diktare som ”nittiotalsreklamen” åsidosatt.
”Bööks beskyllning mot Hedén under Strindbergsfejden för att göra Strindberg till ’socialdemokraternas skötebarn’ kunde i än högre grad gälla Hansson”,
skriver Månesköld-Öberg.”121 Påverkad av Lidforss kampanjer hade Hedén skrivit uppskattande om Hansson redan i artikeln ”De tigande diktarne” (1909). När
Hedén ger sin hyllningsartikel 1910 ”en markant politisk proﬁl” anser MånesköldÖberg därför att denna i sin tur är ”förberedd av Bengt Lidforss agitation och inlagor i Strindbergsfejden”.122 Hon ﬁnner vidare att Lidforss, Arbetet och Framtidens förlag men senare också Hedén och Tidens förlag bokstavligen hjälpte Ola
Hansson att överleva. Också här noterar hon en intressant parallell till Strindberg:
I sitt slag kan aktiviteterna för att hjälpa Hansson ses som en parallell till nationalinsamlingen till Strindberg. I själva verket är uppläggningen av ”erövringen” av dessa
båda författare likartad. Liksom Stormklockans Strindberg-nummer 1909 var inledningen till ”arbetarrörelsens försök att erövra Strindberg”, betecknar Social-Demokratens och Arbetets Hansson-nummer 1910 en motsvarande strävan. I stället för en
nationalinsamling blev det i Hanssons fall en utgivning av Samlade Skrifter. Denna
utgivning sågs som en propagandistisk seger för socialdemokraterna och utnyttjades
i möjligaste mån i spalterna. Särskilt i Hedéns artiklar samverkar det starka intresset
för författarskapet med propagandistiska inslag. Det gäller i stort sett samtliga artiklar kring Hanssons Samlade Skrifter.123

Månesköld-Öberg menar att Hedéns Hansson-bild, som ju tacksamt togs över av
arbetarrörelsen, faktiskt delvis formats efter den bild man redan gjort sig av
Strindberg: ”Bilden av en orädd, självständig, av borgarklassen förföljd diktare
formas i vänsterpressen”.124 Vid närmare eftertanke inser man att detta är samma
bild som arbetarrörelsen redan hade skapat sig av Vilhelm Ekelund. I sann heroisk
anda hyllar man dessa tre diktare som folkets hjältar.
Det rör sig naturligtvis om förenklade propagandabilder, vilka inte tillnärmelsevis täcker det som vare sig Lidforss eller Hedén har funnit hos dessa diktare, men
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det är kanske typiskt att det som Lidforss i stort sett låtit vara underförstått uttrycks rent ut av Hedén. Fröet till Hedéns propagandabild ﬁnns i Lidforss mångåriga kampanj, men Lidforss lägger tonvikten delvis annorlunda för egen del.
Visst ser han Hansson som den ensamme kämpen, men för honom är skalden
ändå framför allt en skildrare av den mänskliga själen. Hansson är över huvud taget en diktare som förmår belysa såväl naturens som den mänskliga tillvarons
dunkla hemligheter, men just som sådan är han också ett stöd för den kämpande
vetenskapsmannen, socialisten och människan Lidforss.

Översikt över fejdens första tre månader
Det kan naturligtvis inte bli tal om att sammanfatta hela Strindbergsfejden, men
eftersom Lidforss artiklar diskuteras i ett fältsammanhang ges en relativt fyllig
översikt som i stort sett bygger på Harry Järvs sammanställning av artiklar i
Strindbergsfejden. 465 debattinlägg och kommentarer. Detta urval kan visserligen
anses representativt för perioden 1910–11 men det är ändå långt ifrån fullständigt.
Järv har exempelvis missat ett par artiklar av Lidforss, men dessutom har han
medvetet avstått från att återge de tio Strindbergsartiklar som kom att ingå i broschyren Religiös renässans, utgiven den 19 december 1910. Han har inte heller tagit
med de enkätsvar som Aftonbladet publicerade under senare hälften av november
månad 1910. Här handlar det visserligen om ett sidoskott, men det är inte ointressant. Ludvig Nordström hade i samband med fejden deklarerat att den nya litterära skolan, de s.k. tiotalisterna, stod på Strindbergs sida, men möjligen talade han
därvid enbart för sig själv. Aftonbladets fråga till författarna blev därför: ”Anser ni,
att man i Sverige kan tala om några ansatser till ny litteraturskola, utmärkande för
de senaste åren, och hvilka skulle de särskilda tecknen därtill då vara?” Ett tjugotal
svenska författare ﬁck besvara frågan och de ﬂesta ansåg sig inte ha märkt några
sådana tecken.125 För att belysa svårigheten att dra gränser vid urvalet av artiklar
kan man också peka på Fredrik Bööks två artiklar ”Oscar Levertin som litteraturhistoriker och kritiker”, publicerade i Svenska Dagbladet den 14 respektive 16 augusti. De ﬁnns varken med hos Järv eller i Litteratur och samhälle, men både ämnet
och genomgången är sådana att artiklarna till syftet hade kunnat betraktas som
inlägg i striden mot Lidforss, även om Böök inte uttalat polemiserar mot honom.
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Heidenstams artikelserie 1911 är inte fullständigt återgiven hos Järv, och detsamma
gäller reaktionerna på dessa. Järv har medvetet försökt begränsa sig till den litterära delen av striden, vilket dock blir missvisande då Heidenstams utgångspunkt i
hög grad var politisk, liksom det faktiska syftet. Slutligen har Järv inte alls med
Strindbergs artiklar från våren 1912. De senare blir dock inte aktuella i föreliggande undersökning.126
Sammanfattningsvis kan sägas att fejden inleds i början av maj för att under
sommaren successivt växa i omfång och kulminera under perioden 19 juli till 6
augusti. Det är också under den perioden som Lidforss själv är som mest aktiv.
Särskilt efter angreppet på Böök den 25 juli blir hans inlägg uttalat uppmärksammade i den övriga pressen. Ett motsvarande stort intresse är märkbart i mitten av
september sedan han publicerat artiklarna i en första broschyr. Under oktober är
inläggen i fejden inte alls lika många, men i gengäld är nästan alla relaterade till
debatten mellan Lidforss och Böök. När hans andra broschyr kommer i början av
november förefaller övriga skribenter däremot mindre benägna att kommentera,
och de som ändå gör det är kortfattade och något avvisande i tonen. Man tycker i
allmänhet att polemiken mellan Lidforss och Böök nu har övergått i en personlig
vendetta.
Påtagliga belägg för det inﬂytande som Lidforss utövade är de omnämnanden
som förekommer i övriga skribenters inlägg. Påfallande är därvid hur partistyrd
debatten i själva verket är. Tidningar som uttalat håller med Lidforss är främst de
socialdemokratiska men också exempelvis Albert Engströms Strix. I några tidningar får Lidforss både medhåll och mothugg, särskilt i Afton-Tidningen, där Valfrid Spångberg uppmuntrar inlägg från olika håll, men också i Dagens Nyheter,
som efter vanligheten kivas med Svenska Dagbladet, och till och med i Skånska
Dagbladet kan man ﬁnna vissa positiva synpunkter.
Tidningar som bestämt motsätter sig Lidforss kampanj är ledande borgerliga
tidningar – från den liberala Karlstads-Tidningen över Svenska Dagbladet till de
konservativa Aftonbladet, Stockholms Dagblad samt Nya Dagligt Allehanda. I samtliga fall utom Karlstads-Tidningen hade Lidforss under många år fört kampanjer
mot just dessa tidningar i allehanda politiska och kulturella frågor. Vanligtvis hade
han också fått elaka kommentarer tillbaka. Det är med andra ord redan intagna
politiska och kulturella positioner som nu ytterligare bekräftas. De borgerliga tidningarna tenderar att ignorera Strindbergs politiska inlägg men ondgör sig desto
mer över att socialisterna tycks vilja göra politik av de litterära angreppen. Lidforss
får därvid representera den förment kulturﬁentliga arbetarrörelsen. I Svenska Dagbladet den 30 oktober 1910 sammanfattar dess ledarskribent Gustaf Stridsberg den
komplicerade politiskt-litterära konﬂiktsituationen utifrån borgerlig horisont.
Man noterar att han självklart framhåller Lidforss, ”den svenska socialismens
främsta intelligens”:
Det är längesedan vi upplefvat en så intensivt förd litterär strid som denna sommars
fejd. Och alldeles ny har den ifver varit, med hvilken den socialistiska agitationens
organ deltagit. Angreppen på Heidenstam och Levertin, tillsynes af estetisk och intellektuell innebörd, ha skett med en ifver, en planmässighet och en nitisk samver126
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kan, som är i högsta grad anmärkningsvärd. En ledande ställning har därvid intagits
af den svenska socialismens främsta intelligens, och i professor Lidforss’ följe har
framtågat hela den skara socialismens yngre krafter, hvilka arbeta för en djärfvare
och mer djupt gripande agitation, afsedd att ”döda den fadda fruktan för revolutionär handling”, hvilken enligt Arbetet skiljer t.ex. de svenska järnvägsmännen från
ädlare och mer upplysta franska likar. (Strf, s. 784f )

Det är Svenska Dagbladet och Aftonbladet som publicerar Heidenstams artiklar
om ”Proletärﬁlosoﬁen” våren 1911. Men Heidenstam placerar artiklarna också i
Sydsvenska Dagbladet Snällposten, och orsaken torde vara att angreppsmålet inte
bara är Strindberg utan också arbetarrörelsen, som i högsta grad förknippas med
Lidforss och Arbetet.
Lidforss är tydligt utpekad i Heidenstams artiklar, trots att inga namn nämns. I
sitt inlägg i december 1910 nämner Gustaf Fröding heller aldrig Lidforss, men
sammanhanget gör det uppenbart att denne åsyftas med orden ”såsom det under
Strindbergsfejden från ett eller annat håll gissats” (Strf, s. 853). Ett tydligt men i
sammanhanget mindre viktigt omnämnande förekommer också i Afton-Tidningen den 4 mars 1911 (Strf, s. 921), där Lidforss uppenbart åsyftas med uttrycket ”den
lundensiska akademikern” – även om han för tillfället är professor i Uppsala.
I själva verket kan man befara ett ganska stort mörkertal, när det gäller undersökningar av omnämnanden. Det som är självklart kan inte alltid nämnas, eftersom skribenten i så fall omedvetet signalerar att han inte hör till de införstådda.
Per Rydén har kallat detta en ”självklarhetens förlägenhet”. De initierade vet vem
som åsyftas, men just därför nämner man inte vederbörandes namn. Annars gör
man sig löjlig.127 Några reﬂexioner utifrån denna insikt är följande. När det gäller
de borgerliga skribenterna kan man förutsätta att Lidforss i allmänhet hör till de
åsyftade när det i allmänna men negativa sammanhang talas om ”Strindbergsbeundrarna” eller ”socialisterna” osv. Under debatten kring Heidenstams artiklar
våren 1911 tycks man sätta detta i system. Heidenstam nämner inga namn, utom
Strindbergs, och det gör inte heller ﬂertalet övriga. Lidforss förstår naturligtvis att
han är åsyftad, men han tiger still denna gång. I stället är det Erik Håkansson som
i Arbetet går till upprepade angrepp – mot Heidenstam, mot Sydsvenskan och mot
Ossian-Nilsson.
Att man inte nämner det självklara blir tydligt också när man studerar vilka
skribenter Lidforss själv nämner i sina artiklar. Men framför allt speglar hans omnämnanden rent suveränt den egna positionen som absolut ledande inom arbetarrörelsens del av fältet. Det framgår visserligen att han tacksamt noterat Erik Hedéns artiklar, men kollegan nämns vid namn endast någon enstaka gång. Övriga
stödtrupper nämner han inte alls. Att de följer honom är alltför självklart för att
påpekas.
Här följer en översikt med kommentarer och tidsangivelser samt andra siﬀror
som bygger på studium av de register som avslutar Harry Järvs sammanställning.
Debattinläggen eller kommentarerna publicerades i cirka 90 tidningar eller tidskrifter. Strindbergs första artikel, ”Faraon-dyrkan” återfanns i Stockholmsbaserade Afton-Tidningen den 29 april 1910 (Strf, s. 17). När han valde att publicera sig i
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denna tidning kunde redan detta
uppfattas som en politisk markering. Tidningen, som hade startats
av den radikale Valfrid Spångberg i
december året före, var nämligen
mycket kontroversiell i borgerliga
ögon. På grund av sina arbetarsympatier betraktades Spångberg rentav som de borgerliga publicisternas
svarta får. Spångberg var ”socialisternas ende vän”, hette det i Nya
Dagligt Allehanda, och det var inte
menat som beröm. Till saken hör
att Afton-Tidningen länge bojkot”Strindberg har talat!” Någon ytterligare
tades av ett ﬂertal borgerliga kollekommentar ansåg sig inte Edvard Forsström
gor, med konservativa konkurrenbehöva ge till sin teckning i Puck 1910-05-07.
ten Aftonbladet i spetsen.128 I Soci(Ur Germund Michanek Strindberg i karikatyr
och skämtbild, 1998.)
al-Demokraten mötte den däremot
ett vänligt intresse, vilket dock
svalnade något när man insåg att
man delvis konkurrerade om samma läsare.129 Afton-Tidningen mottog återkommande klagomål över att man inte hade någon ledande skribent, och på hösten
1910 erbjöd Spångberg faktiskt Bengt Lidforss, som ju var bosatt i Uppsala vid
denna tid, att besätta den platsen.130
Under den första månaden publicerade Strindberg fyra artiklar. Pressreaktionerna var till en början nästan obeﬁntliga. Artiklarna väckte säkerligen uppmärksamhet, men man hade svårt att förhålla sig till dem. Det kom visserligen en
syrlig kommentar i Stockholms Dagblad (Strf, s. 21f ), redan dagen efter publiceringen av ”Faraon-dyrkan”, men därefter endast en skämtteckning av Edvard
Forsström i Puck den 7/5 (Strf, s. 22). Titeln på bilden är ”August Strindberg har
talat!” och någon ytterligare kommentar ges ej. Bilden, som visar den tomma
sockeln till Karl XII-statyn i Kungsträdgården, är synnerligen intressant, då den
faktiskt visar att Forsström kunnat ta för givet att läsarna kände till Strindbergs
angrepp.
Först efter den femte artikeln, ”Stora Priset eller Poesi och Dramatik” (30/5),
börjar pressen åter uppmärksamma inläggen. I tidningarna för den 1 juni har Harry Järv noterat tre inlägg, varav ett visserligen är skrivet av Strindberg själv. Dagens
Nyheter hade denna dag ett referat av föregående dags Strindbergsartikel, och den
konservative Simon Broomé kåserade kring Strindberg i Skånska Aftonbladet.
Det var inte helt lätt för konservativa skribenter att ta ställning i Strindbergsfejden, eftersom de inte helt uppskattade någondera av de litterära riktningar som
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444

bekämpade varandra, men när Skånska Aftonbladet återkommer efter någon vecka
märker man en viss belåtenhet med att Strindberg sedan sist hunnit säga några
sanningens ord om Heidenstam och Ellen Key. Rubriken är talande: ”August
Strindberg mot dekadensförfattarne”. Att Heidenstam skulle tillhöra det egna
konservativa lägret är ännu en främmande tanke, intressant nog.
Också Helsingborgs-Posten och göteborgska Ny Tid uppmärksammar Strindbergs artiklar denna vecka. Den förstnämnda är missnöjd med huvudparten av
”Strindbergs skrifverier i ’Aftontidningen’” men kan ändå inte neka sig nöjet att
återge Strindbergs angrepp på Heidenstam och Ellen Key. Slutklämmen blir:
”Strindberg går ofta illa åt våra stora minnen och far nog i allmänhet fram en smula vårdslöst med mycket, som andra människor skatta högt. Men att han rensar
luften en smula beträﬀande åtskilligt af 90-talets jolm, den saken måste man vara
honom tacksam för” (Strf, s. 47). Ny Tid publicerar en hyllningsdikt till Strindberg, ”En evig”, skriven av Lidforss tysklandsvän Richard Dehmel (Strf, s. 48f ).
Samma dikt dyker senare upp i annan socialdemokratisk press, nämligen i YstadsBladet Aurora, Arbetets söndagsbilaga Framtiden (19/6) samt Social-Demokraten.
Som synes är det ännu mest tidningar ute i landet som reagerar. Björn Meidal
menar att den relativa tystnaden framför allt hänger samman med den dåtida
oﬀentliga debattens karaktär. Strindberg var skönlitterär författare och förväntades agera som en sådan. Politiken hade sina egna specialister. Kultursidan som fenomen existerade ännu inte, och det fanns inget utrymme och ingen beredskap
för ett brett intellektuellt samtal av sentida karaktär. Meidal talar i sammanhanget
om ”ett massmedialt vacuum” och ﬁnner att Strindberg förvisades till ”kåseriernas
eller skämtteckningarnas periferi”.131 Förklaringen kan verka bestickande, men
andra omständigheter bör också ha spelat in. I nittitalisternas program i samband
med övertagandet av Svenska Dagbladet ingick visserligen tanken att kulturpersonligheterna borde hålla sig utanför politiken, men inte ens där var man konsekvent, vilket Levertins och Heidenstams inlägg i samband med unionsstriden
1905 kan illustrera.132 Men därtill var just Strindbergs position inom det publicistiska fältet tvetydig, efter de i mångas ögon orättvisa och närmast sjukliga personangreppen i Svarta fanor och En blå bok. Många bör ha varit föga benägna att ta
honom på allvar. Åtminstone ville man inte låtsas om att man gjorde det. En seriös diskussion kring Strindbergs inlägg skulle bekräfta hans eftersträvade position
inom fältet, och det måste undvikas. Svenska Dagbladets taktik var länge att tiga
ihjäl Strindberg.133 Det skandalösa var då inte att Strindberg återigen gick till an131
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Meidal 1982, s. 309. Meidal skriver egentligen om Strindbergs sista strid, alltså de inlägg i försvarsdebatten 1912 som kom att publiceras i broschyren Tsarens kurir eller sågﬁlarens hemligheter, men resonemanget vore tillämpbart också på Strindbergsfejdens inledning.
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grepp, utan att seriösa debattörer ställde sig på hans sida, och när debatten väl
kommer igång är det snarast sympatisörernas inlägg man diskuterar. Strindbergsfejden blir i hög grad en Landquistfejd och inte minst en Lidforssfejd, om man så
vill.
I avvaktan på seriösa pressreaktioner är emellertid Strindberg själv mycket ﬂitig
och publicerar en ny artikel den 6 juni, den uppseendeväckande ”Två konungar”,
vilken kan uppfattas som den deﬁnitiva stridsförklaringen. Den angripne Heidenstam och dennes anhängare utväxlar uppskärrade brev under denna tid, men
oﬃciellt tiger de fortfarande högdraget. Ändå hade Axel Lundegårds bidrag ”Det
vittra decimalsystemet” i Afton-Tidningen den 9 juni kunnat ge en öppning. Heidenstam var nämligen synnerligen bitter också över denna artikel.134 Till skillnad
mot Strindberg diskuterar Lundegård företrädesvis litteratur, och honom skulle
man alltså ha kunnat bemöta utan att behöva låtsas om de politiska implikationerna. Ännu tvekar man dock inom det nittitalistiska lägret. Kanske ska ovädret
ändå blåsa över?
Social-Demokraten, som gärna blandar litteratur och politik, ger under rubriken ”En litterär avbasning” (10/6) ett kort referat av den då tio dagar gamla artikeln ”Stora Priset eller Poesi och Dramatik”. Den anonyme skribenten noterar att
artikeln ”i förvånande stark grad väcker minnet av ’Det nya rikets’ författare” – ett
mycket positivt omdöme i denna tidning. Skribenten noterar förnöjt att den kulturella konservatismens högborg, Svenska Akademien, angrips men också den
nya skola som nu vill ﬂytta in i den gamla. Särskilt Heidenstam får en ”svidande
snärt”, sägs det (Strf, s. 54).
Följande dag kommer Mauritz Hellbergs artikel ”Diktarafund”, som blir det
första motangreppet. Artikelförfattaren ger inte mycket för Strindbergs senare utveckling och påminner läsarna om ”de skändliga lönmordsförsök mot levandes
och dödas goda namn och rykte som han utfört på de senare åren” (Strf, s. 55). Liksom många andra har Hellberg alltså stötts bort av Strindbergs personangrepp.
Strindbergs angrepp på nittitalet återges men avfärdas samtidigt tämligen bryskt –
utan diskussion, men med elaka kommentarer som förebådar Sven Hedins generalangrepp av den 22 juli. Exempelvis sägs Strindberg nu tydligt framträda ”som
den själiskt sjuka, av galna inbillningar besatta, i sin begåvnings storhet och sin
karaktärs litenhet beklagansvärda människa han är” (Strf, s. 57). Men typiskt nog
är det därefter Axel Lundegårds artikel som diskuteras. Lundegård blir ilsken och
skriver brev till Hellberg privat, men får inget svar. Själv tror han att Hellberg påverkats direkt av Heidenstam.135
Hellbergs artikel refereras och citeras i Svenska Dagbladet, men detta sker först
efter en vecka, den 17 juni, då Strindberg redan hunnit avfyra ”Abnorma skolan”
(11/6) och den famösa ”De fem raderna” (15/6). Av Svenska Dagbladets inlägg
framgår rätt klart att den ledande kulturtidningens strategi så långt har varit att
tiga ihjäl Strindbergs ”förvirrade, af kriminellt äreröriga beskyllningar och huf134
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vudlös kollegial afvundsjuka sammanväfda artiklar mot Verner von Heidenstam”.
Skribenten, som torde vara Fredrik Böök, hänvisar efter en kortare introduktion
till Mauritz Hellbergs karakteristik, vilken betecknas som ”rättvis och uttömmande” (Strf, s. 67f ).136
Så går juni månad, utan att de angripna själva tar till orda. Mauritz Hellberg
skriver upprört om ”De fem raderna” den 18/6. Klara Johanson skriver under signaturen Huck Leber ett kåseri, ”Två konungar” i Stockholms Dagblad den 19/6, vilket går ut på att Strindberg inte behöver vara avundsjuk på någon. Hans ställning
bör i själva verket vara behaglig och avundsvärd, ”den angenämaste en berömd
skriftställare sedan Rousseau lyckats förvärfva”. Han är ju nämligen ”världsberyktad utan popularitet, vördad utan medborgerligt förtroende, troninnehafvare utan
representationsskyldighet!” (s. 75). Henning von Melsted kritiserar Strindbergs
kampanj under rubriken ”Abrakadabra” i Afton-Tidningen den 21/6. Men annars är
det mest Strindberg själv som går på med artiklar den 18, 25 och den 29 juni. Nyheten sistnämnda dag är att Strindberg nu börjat publicera sig också i Social-Demokraten. Men han fortsätter samtidigt i Afton-Tidningen, och denna dag har han faktiskt en artikel i vardera tidningen. Mönstret synes vara att de företrädesvis litterärt
inriktade inläggen går till Afton-Tidningen medan angreppen på militärkostnader
och styrelseskick går till Social-Demokraten. I och med denna vändning börjar
arbetarrörelses tidningar att intressera sig på allvar, och exempelvis Ystads-Bladet
Aurora börjar följa fejden genom att referera och trycka av lämpliga artiklar. Sammanlagt publicerar Aurora inlägg vid 25 tillfällen fram till mars 1911, ibland mer än
ett per dag. Av alla dessa inlägg är endast ett av egen fabrikation.
Under de två första månaderna, tiden fram till och med den 6 juli, publiceras
sammanlagt 41 originalinlägg. Av dessa är så många som 17 stycken signerade August Strindberg. Men så börjar saker hända. Redan den 1 juli har Adolf Lundgrehn,
”en röst ur de djupa leden”, föreslagit en nationalinsamling till Strindbergs förmån,
och tanken tas nu upp igen av signaturen ”X.Y.Z.” (Erik Thyselius) den 7 juli. Denna insamling ska så småningom låta tala om sig, eftersom den provocerar många
borgerliga skribenter. Den 8 juli går Fredrik Böök och John Landquist samtidigt in
i striden. Detta blir avgörande. Nu kan den väldiga fejden inte längre stoppas.
Böök har bara galla att spilla över Strindberg. Mest känd är följande utgjutelse:
Rodins ”Tänkaren” framställer en man som tänker med armmusklerna och knogarna; den skulptör som ville skapa en staty öfver tänkaren Strindberg, rousseauanen,
könsﬁlosofen och Svedenborgaren, hade att afbilda en man som tänker med inälfvorna och som vrålande vrider sig i sina kval. (Strf, s. 125)

John Landquists artikel kröns av rubriken ”Strindberg har rätt!” Inne i texten
modiﬁeras detta till ”den hårresande förklaringen, att Strindberg, inte i personfrågan, men i sakfrågan har rätt! Till en vidlyftig del! Det är Strindberg som är den
stora förnyaren i vår litteratur! I alla riktningar – även och icke minst den romantiska med vad därtill hörer” (Strf, s.126).
Det går ytterligare en vecka, under vilken Strindberg hinner publicera ytterligare tre artiklar. Den 16 juli publiceras sex originalinlägg, och nu har också Erik
Hedén kommit med. Den 18 juli kommer tre inlägg, varav ett är den första arti136
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keln i Lidforss serie ”August Strindberg och den litterära nittiotalsreklamen”. Sensationen för dagen är annars Strindbergs generalangrepp på Sven Hedin, artikeln
”Upptäckar-Humbug”, vilken refereras i ett stort antal tidningar och återges i Arbetet den 19 juli (Strf, s. 165).
Nu bryter stormen ut på allvar. Den 19 juli noteras nio inlägg, varav det första
av Sven Hedin, som försöker resonera kring Strindbergs påståenden och ännu är
sprudlande glad, enligt vad han påstår. Artikeln väcker stor uppmärksamhet.
Mindre glad är Hedin tre dagar senare, då Strindberg hunnit komma med ytterligare en ärerörig artikel om hans förmenta upptäckter. Hedin konstaterar nu att
”Strindberg är en fenomenal begåfning, med en rutten karaktär, en häpnadsväckande blandning af titan, sﬁnx, vampyr och parasit. Likt schakalen föredrar han lik,
men går äfven på lefvande, om de icke bitas” (Strf, s. 228). Hedin är något av ett
borgarklassens nationalhelgon. Hans angrepp väcker enorm uppståndelse, och nu
är det verkligen upprörda känslor på alla håll.137
Fredrik Böök angriper både Landquist och Hedén i artikeln ”Strindbergsapologeterna” den 19 juli. De sägs exempliﬁera ”Strindbergsortodoxiens tvenne olika
poler, som man skulle kalla den artistiska och den socialistiska” (Strf, s. 185). Mellan Landquist och Böök ﬁnns en gammal rivalitet, som nu kommer i dagen. Den
ska leva vidare genom åren.138 Den förre har ansett sig lovad den kritikerplats som
Böök tillskansade sig i Svenska Dagbladet 1907.139 På våren 1910 hade han i Ord och
Bild angripit Bööks konservativa litteraturkritik.140 Nu aspirerar Landquist på
motsvarande plats i Dagens Nyheter, och efter ett antal artiklar i Afton-Tidningen
under sommaren kan han under hösten framträda i DN med ett par fräna artiklar
mot Fredrik Böök och ”Svenska Dagbladets kulturmonopol”.141 Dessa artiklar är
ett led i den kamp som vid denna tid rasar mellan de bägge tidningarna.142
Landquists inställning till Lidforss insatser är kluven. I Dagens Nyheter skriver
han entusiastiskt om Levertin, men samtidigt skäller han ut Böök, och argumenten mot denne är därvid delvis inspirerade av Lidforss. Liksom denne vänder han
sig mot att Böök ständigt använder sin egen moraliska måttstock på litteraturen.
Betecknande nog irriteras Landquist dessutom över att det ”börjar bli en anda af
reklam kring 90-talet, som mer än något annat väckt den begynnande oppositionen”.143
Lidforss inlägg låtsas Böök på ytplanet ännu inte om, utan uttalat är det Hedén
som får klä skott för nittitalisternas ilska över ”den socialdemokratiska litteraturuppfattningen” (Strf, s. 188), men ordet ”partikamraternas” i det följande torde
förutom Hedén också syfta på Lidforss, eftersom ingen annan ännu yttrat sig:
”Det är dylika i sin ’candeur’ obetalbara själfafslöjanden, som ge artikeln i Socialdemokraten dess värde. Sakligheten och oegennyttan i ’partikamraternas’ kultur137
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intressen få genom dem en skärande belysning” (Strf, s. 189). Hos den ständigt
missnöjde Strindberg ﬁnner socialisterna ”ett förstoradt och smittsamt uttryck för
egen grämelse och rancune”, skriver Böök mot slutet av artikeln. Lidforss hade
använt det ovanliga ordet ”rancune” inte bara en utan två gånger i en artikel om
Per Hallström den första juni, och här kom det alltså åter. Böök hävdar till sist att
”det ﬁnns politiska taktici, som försöka begagna sig af det ryktbara namnet för
sina egna fromma sträfvanden”.
När Böök lite tidigare i artikeln skriver att Strindberg har ”en naturlig själsfrändskap särskildt med de ungsocialistiska rörelserna” (ibid) är det underförstått att Hedén – och Lidforss – står dessa nära. Lidforss nämns visserligen inte vid namn heller
denna gång, men redan i intervjun i Nya Dagligt Allehanda av den 26 september
1909 menade ju Heidenstam att Lidforss och ”ungsocialisterna” levde kvar i förlegade föreställningar från åttitalet. Man bör observera att Bööks artikel skrevs och
publicerades innan Socialdemokratiska ungdomsförbundets veckotidning Stormklockan ännu gått in i striden. Man bör också märka att Böök i sin artikel skriver om
”de ungsocialistiska rörelserna”, alltså i ﬂertal. Att Heidenstam, Hallström och
Böök kopplar samman Lidforss, och nu också Hedén, med de anarkiska ungsocialisterna visar möjligen att de var dåligt underrättade, men å andra sidan tycks
många borgerliga skribenter av taktiska skäl inte ha velat låtsas om de väsentliga
skillnaderna mellan de två rivaliserande ungdomsrörelserna. Socialdemokraternas
upprepade avståndstaganden avfärdas i stället som taktisk ﬁntlighet.144
Som kuriosum i sammanhanget kan nämnas att ungsocialisternas ledare Hinke
Bergegren, som uteslutits ur partiet 1908 efter en enveten kampanj av bland andra
Bengt Lidforss, i augusti 1910 beklagar att ungdomsförbundets förlag Fram ska ge
ut Strindbergs artiklar:
Arbetarna ha av socialdemokratin blivit så vansinnigt dragna vid näsan också i fråga
om uppfostran till förståelse av konst, att den vänt deras håg från så konstnärligt
högtstående skalder som Wirsén och Levertin och vill lära dem att istället läsa de
nuvarande strindbergsartiklarna, vilka icke bära den höga konstnärliga ståndpunkt,
som Strindbergs dramer och noveller göra. Strindberg är en stor författare, men därför böra vi icke vara sådana nöt att vi falla ner inför honom som socialdemokraterna
göra. (Strf, s. 456)

Ett par dagar senare ondgör sig ungsocialisternas tidning Brand över att Strindberg blivit ”socialdemokraternas avgud” (Strf, s. 477). Det som låg Strindberg i
fatet visavi ungsocialisterna var framför allt hans kristna livssyn, men Björn Meidal framhåller att Brands starka reaktioner ”också hade en udd mot socialdemokratins aktuella bruk av Strindberg”.145
Stormklockan hade ännu inte gått in i fejden när Böök skrev sin artikel, men
som Meidal visar hade socialdemokraterna hyllat Strindberg väldeliga redan till
sextiårsdagen 1909, och medan Social-Demokraten även då hade reserverat sig mot
innehållet i en del av de senare böckerna (Svarta fanor och En blå bok), var Storm144

145

Hösten 1907 hade Lidforss rett ut dessa saker i en mycket uppmärksammad polemik mot
ungdomsvännen och socialdemokraten Paul Rosenius. Se Bengt Lidforss, ”D:r Paul Rosenius
och den svenska socialdemokratin”, Arbetet 1907-08-24.
Meidal 1982, s. 193.

449

klockans hyllning i stort sett reservationslös. Så mycket märkligare att Stormklockan nu väntade så länge med att inträda i Strindbergsfejden att både Arbetet och
Social-Demokraten hann före.
Nu börjar man uppmärksamma Lidforss skarpa angrepp mer allmänt, och detta inte minst efter Fredrik Bööks våldsamma mothugg den 24 juli. Det är fullständigt krig på alla fronter, och detta underlättas rimligtvis av att ﬁenden fått ett bekant ansikte – fronten följer alltmer de politiska partilinjerna.
Först den 23 juli går Stormklockan in i striden, dels med en teckning, den berömda ”Lejonet” av Carl Jacobsson (Strf, s, 247), dels med en artikel av Emanuel
Franzén, ”Bulvankritik”. Den senare sammanfattar vad som hittills framkommit i
den litterära striden, men liksom Lidforss inriktar han sig sedan på att göra ned
hatobjektet Svenska Dagbladets förstekritiker Fredrik Böök, som i Lidforss efterföljd uppfattas som Heidenstams bulvan. Samtidigt har Stormklockans redaktör
Zeth Höglund och Frams förlagschef Fredrik Ström börjat planera vad som ska bli
den mycket kontroversiella politiska kampanjen mot den egna partiledningen.
Förtrytelsen över denna blir mycket stor inom större delen av den socialdemokratiska pressen, och rimligtvis som följd av denna drastiska och uppseendeväckande
utveckling väljer Franzén att fortsätta sin polemik mot Böök i Social-Demokraten i
stället. Strindbergsfejden har plötsligt blivit en het potatis inom partiet.
På samma sida som den uppmärksammade artikeln ”Sömn till döds?” (30/7) skriver Höglund om Strindbergs kritiska artiklar och Bööks svar på dessa, som omtalas
som ”[g]nomen Bööks griserier i Svenska Dagbladet, tydligen uttryckande det Heidenstamska litteraturkotteriets genmäle” (Strf, s. 382) Orden ”tydligen uttryckande”
hänvisar till redan gjorda auktoritativa utredningar i frågan, och att också Zeth Höglund påverkats av Lidforss artiklar i Strindbergsfejden är därmed uppenbart.
Materialet sväller nu över alla bräddar och kan därför inte presenteras vidare i
denna översikt. Under den närmaste tiden publiceras ett stort antal nya inlägg varje dag, som mest 16 inlägg både den 30 juli och den 2 augusti. Den livaktigaste
debatten försiggår från den 19 juli till den 6 augusti. Enbart under den perioden
publiceras cirka 185 originalinlägg, vilket ger ett genomsnitt på åtta artiklar per
dag. Antalet originalinlägg pendlar därefter runt fyra ytterligare en vecka, varefter
kommer en period fram till den 2 oktober under vilken man oftast ﬁnner två eller
tre inlägg per dag. Under årets återstående två månader publiceras ytterligare ett
fyrtiotal inlägg, varav en del i jultidningarna. Bland inläggen i december ﬁnner
man bland annat fem av David Sprengel, som vid denna tid befann sig i norra
Afrika. Det är främst bataljen mellan Böök och Lidforss som föranleder denna
långväga korrespondens.
Men omfånget av den stormﬂod artiklar som svepte över den svenska allmänheten inses först när man utöver dessa siﬀror betänker alla referat och mer eller
mindre fullständiga avtryck som förekom i övriga tidningar. Ett exempel. Lidforss
fjärde artikel under rubriken ”August Strindberg och den litterära nittiotalsreklamen”, där han på allvar började angripa Fredrik Böök, publicerades i Arbetet den
25 juli men återgavs eller refererades under de följande dagarna dessutom av Social-Demokraten, Nya Samhället, Cimbrishamns-Bladet, Arbetarbladet, Skånska Aftonbladet, Ystads-Bladet Aurora samt Örebro-Kuriren. Den var därtill så lång, att de
två förstnämnda delade upp den på två dagar.
Striden ebbade långsamt ut men ﬂammade åter upp i mars, i och med att Verner von Heidenstam själv tog till orda i de artiklar som sedan publicerades i bro450

schyren Proletärﬁlosoﬁens upplösning och fall. Heidenstam hade ordnat det så att
artiklarna publicerades samtidigt i Svenska Dagbladet, Dagen och Aftonbladet och
med någon eller några dagars fördröjning också i Nationaltidende (Köpenhamn),
Sydsvenska Dagbladet Snällposten samt Tidens Tegn (Kristiania). Från den första
dryga hälften av mars månad har Järv återgett ytterligare ett sextiotal artiklar. Eftersom han i stort sett undantagit de rent politiserande artiklarna, har dock debatten kring Heidenstams synpunkter på ”proletärﬁlosoﬁn” stympats.

Kombattanterna
Vilka var det då som deltog i fejden? De allra viktigaste har redan nämnts. Drygt
200 av de 465 texterna i Harry Järvs böcker är visserligen osignerade, men antalet
signerande debattörer är ändå så många som 157. Av dessa signerande skribenter
bidrog 107 med endast ett inlägg. Tydligt är därför att striden engagerade så pass
mycket att många kände behov av att skriva av sig sina funderingar och markera
sin position. Afton-Tidningens redaktör Valfrid Spångberg uppmuntrade många
att lämna bidrag i tidningen. Inom den stora gruppen engångsskribenter återﬁnns
många kända namn, exempelvis Hjalmar Branting, C. N. Carleson, Albert Engström, Harald Høﬀding, Zeth Höglund, Klara Johanson, Ellen Key (i en intervju), Anna Lindhagen, Carl Lindhagen, Axel Lundegård, Bertil Malmberg, Ture
Nerman samt Hjalmar Söderberg.
Av de 50 debattörer som lämnade mer än ett bidrag till striden var det 39 som
publicerade mellan två och fyra inlägg. Bland dessa ﬁnner vi ett par av fejdens viktigaste namn, nämligen Sven Hedin och Verner von Heidenstam, som dock steg
in väldigt sent. Men här möter vi också exempelvis Hinke Bergegren, K. O. Bonnier, Karl-Erik Forsslund, Gustaf Fröding, Per Hallström, Mauritz Hellberg, Walter E. Hülphers, Albert Jensen (i ungsocialisternas Brand), Rudolf Kjellén, Erik
Lindorm, Artur Möller, Ludvig Nordström, K. G. Ossian-Nilsson, Johannes
Sköld, Gustaf Stridsberg, Fredrik Ström, Fredrik Vetterlund, Hasse Z(etterström)
samt Otto von Zweigbergk.
Av de 157 signerande debattörerna återstår därmed att nämna de elva som publicerade fem eller ﬂera bidrag. Den utan tvekan mest produktive av dessa var stridens upphovsman, August Strindberg, som ensam publicerade inte mindre än 55
artiklar under 1910. De återstående tio lämnade tillsammans 84 bidrag. Det gäller
följande personer:
Edvard Forsström
Carl Jacobsson

– fem teckningar i Puck.
– fem teckningar i Social-Demokraten och Stormklockan.
David Sprengel
– fem artiklar i Afton-Tidningen.
Henning von Melsted
– sju artiklar i Afton-Tidningen.
Thorgny Wallbeck-Hallgren – åtta inslag av ”Veckans bilderbok” i Stockholms
Dagblad.
Fredrik Böök
– nio artiklar i Svenska Dagbladet.
John Landquist
– elva artiklar i Afton-Tidningen och Dagens Nyheter.
Bengt Lidforss
– tolv artiklar i Arbetet.
Erik Håkansson
– tretton artiklar i Fram, Stormklockan och Arbetet.
Erik Hedén
– tretton artiklar i Social-Demokraten och Tiden.
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Något bör sägas också om dem som inte var med. Hos många av de yngre författarna fanns en nästan självklar kärlek till nittitalet. Samtidigt var de naturligtvis
medvetna om Strindbergs storhet som skönlitterär författare – eller blev det åtminstone under fejdens gång. För dessa författare måste Strindbergs och Lidforss
positioner, men också Hallströms och Bööks, ha framstått som extrema och i
grunden olyckliga. När Heidenstam sedan själv tog till orda blev situationen direkt pinsam för nästan alla.
Talesmän för en rimlig medelväg bör ha haft mångas öra. Förutom John Landquist kan man nämna Erik Hedén, som i den rent litterära delen av fejden hade
just sådana sammanjämkande synpunkter: ”lika visst som Strindberg synes mig
stå över varje enskild av 90-tals-diktarna, lika visst står enligt min mening denna
tids diktning såsom en helhet högre än 80-talsdiktningen” (s. 150f ).
Mest anmärkningsvärt är kanske att Carl David af Wirsén inte medverkade i
fejden. Post- och Inrikes Tidningar är överhuvudtaget inte med. Å andra sidan, vilken sida skulle Wirsén egentligen på allvar ha kunnat sympatisera med? Kanske
kan man se Wirséns frånvaro i Strindbergsfejden som ett tecken på att hans till
synes dominerande position i det litterära fältet numera mest var en illusion. En
kritiker som stod Wirsén nära var emellertid Fredrik Vetterlund, och denne ägnade en hel del energi åt att förolämpa Lidforss. Som alltid hävdade Vetterlund att
Lidforss inte begrep sig på skönlitteratur över huvud taget. Somliga av ”Lidforss’
egna enfaldiga troende adepter” ser honom visserligen som ett helgon, skriver Vetterlund, men efter Bööks svarsbroschyr är det ”i så fall åtminstone ett helgon i
mycket ﬂådt tillstånd, en Sankt Bartolomeus, som går omkring med sin hud i
handen” eller snarare ”en viss Marsyas, hvilken liksom hr L. förgick sig mot sångens makter och behandlades därefter” (Strf, s. 774).
Som särskilda insatser i striden kan man uppfatta de broschyrer som gavs ut.
Att artiklarna samlades och åter ﬁck brisera på slagfältet gav dem särskild tyngd
och framtvingade nya motangrepp men också nya stödaktioner från de egna leden. Från Strindbergs hand kom ju hela fyra broschyrer, utgivna av Fredrik Ström
på Frams förlag: Tal till svenska nationen, Folkstaten, Religiös renässans samt Tsarens
kurir eller Sågﬁlarens hemlighet, varav den sista var resultat av artiklar skrivna våren
1912. Om det enorma intresset vittnar uppgiften att den första av dessa broschyrer
trycktes i hela tio upplagor mellan den 9 augusti och den 20 oktober 1910. Den
sammanlagda upplagan blev 13 200 exemplar. Från Lidforss föreligger två broschyrer utgivna på Framtidens förlag, nämligen August Strindberg och den litterära
nittiotalsreklamen samt Levertinkultens apologet. En vidräkning med doc. Fredrik
Böök. Den förstnämnda gick på kort tid ut i två upplagor. Hedin gav ut broschyren Svar på tal, och från Böök kom Oscar Levertin och professor Lidforss. Slutligen
gav Heidenstam under 1911 ut Proletärﬁlosoﬁens upplösning och fall.
Bööks ställning som Levertins efterträdare i Svenska Dagbladet hade inte varit
självklar före Strindbergsfejden, men nu framstod han plötsligt inte bara som Levertins modige försvarare utan rentav som det borgerliga kulturella delfältets kanske främste aktör. Det var Lidforss angrepp som deﬁnitivt bekräftade Bööks position som landets ledande kritiker.146 Å andra sidan gäller detsamma för Lidforss.
Bööks våldsamma angrepp, i kombination med hans nyvunna storhet, bekräftade
slutgiltigt Lidforss position som den ledande radikale kritikern i landet. Man bör
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därvid minnas att ﬂertalet av de litteraturartiklar som hittills diskuterats i avhandlingen låg begravda i tidningsläggen fram till 1916, alltså tre år efter Lidforss död.
Det enda som var tillgängligt i bok- eller broschyrform före 1910 var en tidig essä
om Ola Hansson, recensionerna av Vilhelm Ekelund samt artiklarna om K. G.
Ossian-Nilsson, men nu tillkom också inläggen i Strindbergsfejden.

10. Lidforss inlägg i Strindbergsfejden
Strindbergs synpunkter på nittitalet kunde Lidforss i hög grad känna igen, eftersom han själv hade förfäktat dem sedan länge. Han återkommer till dem i artikeln
”Per Hallström som kulturﬁlosof ” (1910-06-01), vilken inte uppmärksammades
av Harry Järv, troligtvis därför att den inte publicerades i bokform förrän i Polemiska inlägg 1913. I denna artikel föregrep Lidforss den litterära delen av Strindbergsfejden, menar Nils Beyer.147 Strindbergs första artikel mot Heidenstam kom
nämligen först den 6 juni, anser han och syftar då på ”Två konungar”. Här har
Beyer rätt – och fel.

Ett tidig insats
Lidforss måste ha kunnat ana vart Strindberg ville komma med sina artiklar, för
som Jan Stenkvist något skämtsamt noterat kunde man vid denna tid knappast
spotta på Karl XII utan att ”några stänk också träﬀade Heidenstam”.148 Spottade åt
Karl XII gjorde Strindberg redan i den första artikeln, och i inledningen till artikeln i Afton-Tidningen den 13 maj skrev han om den mystiske *** som år 1898 uppenbarat sig för ”andeskådaren på Djursholm” (Strindbergsfejden, s. 23). Att denne
*** var Karl XII var ingen svårighet att förstå, och i så fall indikerade årtalet att
”andeskådaren på Djursholm” var Heidenstam, som hade gett ut Karolinerna just
1898 och vid den tiden ännu bodde i sin villa på Djursholm. I slutet av artikeln
”Hästen” (19/5) återkommer Strindberg till ämnet: ”Swedenborg var också andeskådare, men han såg sin K. i en helt annan dager än ateljédagern på Djursholm”.
Återigen i slutet av artikeln ”Hov-Stat” den 25 maj talar Strindberg till yttermera
visso om ”Pepitamännen, 1890 års män, arrivister och dekadenter” (s. 32), vilket
snarast är klartext för den invigde. Dessa antydningar verkar ytterst medvetna,
och just deras placering i slutet av artiklarna lockar en medveten läsare att tänka
vidare på egen hand. Den sistnämnda artikeln riktade sig visserligen på ytplanet
mot Svenska Akademien som institution, men det framgick samtidigt att ”1890
års män” numera siktade dit, trots att de tidigare varit så kritiska.
Medvetna läsare har alltså kunnat ana vart Strindberg ville komma, även om
angreppsmålet blev glasklart först med ”Två konungar”. Både Stenkvist och Meidal menar att så är fallet. Den senare framhåller särskilt artikeln ”Hov-Stat” av den
25 maj.149 Att de initierade förstod vart Strindberg syftade bekräftas av att Dagens
Nyheter den 1 juni sammanfattningsvis kunde konstatera: ”Så nu är det godnatt
med Heidenstam också!” (Strf, s. 38). Samma dag publicerades Lidforss artikel om
147
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Per Hallström, och man bör därför inte se den som ytterligare ett föregripande
från hans sida. Det rör sig i stället om en tidig insats i själva fejden. Hans första
bidrag i fejden kommer därmed redan den 1 juni och inte så sent som den 18 juli,
som tidigare ansetts. Till yttermera visso tar artikeln upp synpunkter som Lidforss
senare skulle utveckla i sina mer allmänt uppmärksammade artiklar. Men härmed
kommer också arbetarrörelsens samlade agerande i en annan dager. Dess press är
inte alls långt efter den övriga pressen, som Meidal tror i kommentarerna till August Strindbergs Samlade Verk (1988).150 Som ledande socialdemokratisk kritiker
positionerar sig Lidforss tvärt om mycket tidigt.
Att artikeln inte kommenterades av pressen berodde inte på dess innehåll, för
som vi ska se var detta mycket skarpt. I stället berodde det på motståndarsidans
inledande taktik att tiga ihjäl alla angrepp. Man försökte ju ignorera Strindberg på
samma sätt.151 I själva verket var Per Hallström så upprörd över artikeln i Arbetet
att Heidenstam försökte trösta honom genom att ifrågasätta Lidforss position i
fältet. Han är endast ”ett småstadssnille” står det i ett brev till Hallström den 14
juni 1910: ”När han uppträder på litteraturens fält, känner man småstadsoset i kläderna. Han blir då en litteraturpolitiker, som gör ett eller annat trick.”152 I ett brev
till Erik Norling den 18 juni skriver Heidenstam nedsättande: ”Begrepe folket sin
egen sak, hade det för länge sedan gjorts storstädning i Folkets hus. Det ﬁnns där
goda organisatörer, men sedan är det slut.”153
Ytterligare en bekräftelse på att de agerande på fältet hade uppmärksammat
Lidforss artikel och att de dessutom betraktade den som ett stöd för Strindbergs
kampanj ﬁnner man i ett brev från Axel Lundegård till Norling. Den senare hade
studerat för Levertin vid Stockholms högskola. Han var nära vän till Heidenstam
men var tydligen samtidigt ständigt beredd att gå bakom ryggen på denne. Vid
denna tid verkade Norling som litteraturkritiker i Afton-Tidningen och kunde
alltså på nära håll följa turerna kring Strindbergs artiklar. I Lundegårds brev, som
är daterat ”Grenna, 8 juni 1910”, förutspås att ”såväl Strindbergs som Lidforss’
angrepp” kommer att driva Heidenstam ”in i den för honom närmast till hands
liggande försvarsställningen, d.v.s. åt höger”. Norling återger detta brev i sina ”indiskreta memoarer” Mänskligt och tillfogar därvid i en not: ”Bengt Lidforss hade
naturligtvis genast sprungit fram på Strindbergs sida.”154 Det naturliga tycks alltså
ha varit att betrakta Lidforss angrepp i ett politiskt perspektiv – Heidenstam angrips från vänster och kommer därför att drivas åt höger!
Lidforss hade yttrat sig kritiskt om Levertin och Heidenstam redan hösten
1899. Det som var nytt och uppfriskande för honom sommaren och hösten 1910
var att Strindberg nu själv tog till orda och att det äntligen blev en rejäl debatt. Det
första inlägget, ”Per Hallström som kulturﬁlosof ” tegs visserligen ihjäl, men artikeln visar hur den ledande radikale kritikern såg på situationen inom det kulturella fältet en knapp vecka innan den litterära delen av Strindbergsfejden deﬁnitiv
bröt loss. Tonläget är påfallande högt:
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det utmärkande draget för de polemiskt-tendentiösa partierna i denna bok, som av
den samtida Stockholmskritiken redan höjts till skyarna som ett kulturellt evenemang, är icke blott frånvaron av originalitet i djupare mening, utan också bristen på
intellektuell hållning och på sakkunskap i de behandlade ämnena. Denna brist blir
så mycket kännbarare, som herr Hallström i detta arbete med förkärlek uppträder
som den mästrande och varnande kulturkritikern och som han, tack vare sin belletristiska talang, kan påräkna en uppmärksamhet, som icke står i rimlig proportion
till värdet av hans förkunnelse.155

Man känner igen utfallets inriktning och häftighet från angreppen på Levertin.
Även nu är det den angripnes position på det kulturella fältet som ifrågasätts. De
etablerade borgerliga kritikerna är begeistrade över boken men samtidigt så obildade att de inte inser att författaren är långt efter sin tid, menar Lidforss. De ”villomeningar, mot vilka herr Hallström rider spärr, visa sig vid närmare eftersyn gemenligen vara antikverade, numera allmänt övergivna ståndpunkter” (Pol. s. 199).
Parallellen med Levertin är tydlig också på annat vis. Enligt Lidforss är Hallströms bok nämligen inte så oskyldig som den kan verka, utan bakom dennes
skenbara objektivitet ﬁnns ”ett intresse, en avsikt”. I Sverige bedrivs en aktion mot
framför allt Strindberg, Fröding, Ola Hansson och Vilhelm Ekelund, vilken bottnar i ”talangens aldrig vilande rancune mot geniet”. Lidforss talar alltså om en
medveten ”aktion” men använder också ordet ”kampanj”. Senare i artikeln används rent av ordet ”reklam”. Hjältarna är alltså presenterade. Man får sedan motståndarsidans uppställning, och intressant nog är det samma personer som angrips senare i fejden. Redan den första juni är alltså positionerna intagna och rollerna fördelade: ”Det är ingen slump”, påstår Lidforss, ”att konstellationen Heidenstam–Levertin–Hallström–Österling bildar en naturlig grupp, som för sin
fortkomst alltjämt använder sig av ett från det honettas synpunkt så onaturligt
hjälpmedel som docenten Fredrik Böök.” Det vi beskådar är inget annat än ”de
lysande medelmåttornas strid mot de äkta genierna”, sägs det, men medan det
”råa muskelarbetet” i denna ”kampanj” utförs av herr Böök ”med valkiga och
svettdrypande nävar”, representerar herr Hallström ”den högre fäktkonsten med
dess omsorgsfullt förberedda stötar”. Hallström ﬁnns som stöd i bakgrunden
medan Böök skickas fram. Men om Hallström och Böök är de handgångna männen bör Lidforss verkliga angreppsmål återigen vara Verner von Heidenstam.
Här gavs ﬂera intressanta signaler till övriga agerande i fältet. Redan innan
Strindberg tydligt pekat ut sina angreppsmål gjorde Lidforss just detta. Motståndarlägret sägs utgöras av ”konstellationen Heidenstam–Levertin–Hallström–Österling” och därtill Fredrik Böök. Just bilden av Böök som Levertins onaturlige
arvtagare och Heidenstamfalangens lydiga redskap gick hem hos Lidforss unga
beundrare inom arbetarrörelsen, och när Stormklockan gav sig in i fejden halvannan månad senare var det typiskt nog Lidforss-beundraren Emanuel Franzén som
höll i pennan. Om Böök heter det bland annat att han ”uppbär den ﬂik av Levertins mantel som blev hans, när den delades mellan betjäningen. Rå och energisk
utan ens det samvete, som följer med talang och sinne för konsten, lyder han
plumpt sin instinkt och biter blint för sitt herrskap” (Strf, s. 251).
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En i efterhand mindre uppenbar men för samtiden rimligtvis helt avgörande
signal är, att Strindberg av Lidforss inplaceras i samma sammanhang som Fröding, Ola Hansson och Vilhelm Ekelund. Förföljda av borgerligheten kom dessa
allt tydligare att inkorporeras i en arbetarrörelsens egen litterära kanon, och detta
inte minst som följd av Lidforss insatser. Nu inordnas också Strindberg tveklöst i
denna illustra samling oförstådda eller orättvist förbigångna författare.
Det är intressant att Lidforss också drar in Anders Österling i sitt angrepp på
nittitalet. Han var redan tidigare besviken på dennes poetiska utveckling, och i
december 1909 hade hans misstänksamhet bekräftats genom en programartikel
som Österling publicerat i Svenska Dagbladet – redan det graverande i Lidforss
ögon. Här tog skalden avstånd från den typ av poesi som han själv tidigare odlat.
Han förkastade all ”själslig ﬁnsnickerikonst, lövsågning i tunna tankar” och talade
sig varm för en vardagligare poesi.156 Man kunde tycka att den unge Österling
borde ha varit en alltför betydelselös ﬁgur för att hamna i skottgluggen, men Lidforss visar ofta ett märkligt spårsinne och anar tydligen en blivande storhet hos
denne, liksom han tidigt anade Bööks. Heidenstam hade ju länge motarbetats av
Wirsén och var över femtio när han invaldes i Svenska Akademien 1912. Österling,
däremot, lierade sig i rättan tid med det snabbt avancerande nittitalet, som snart
var den dominerande litterära skolan i Sverige. Anders Palm har påpekat att man
visserligen daterar modernismens inbrytning till året 1916, alltså med Lagerkvists
Ångest och Södergrans Dikter. Men man glömmer lätt ”att det nya var marginellt.
Den allt överskuggande litterära händelsen 1916 var Heidenstams nobelpris: en
akademis belöning åt en diktare på den egna parnassen.”157 Österling kunde inträda i Akademien redan som trettifemåring (1919). Några år senare följdes han av
Böök, som då hunnit bli utnämnd till professor i litteraturhistoria med poetik i
Lund. Valet av Österling sågs som en föryngring av Akademien, men rätt snart var
det samme Österling som tillsammans med Karlfeldt anklagades för att stå i vägen
för den nyskapande dikten.158
För den som följt Lidforss tidigare uttalanden om nittitalisterna är det överraskande att just Hallström nu ansattes så hårt. Men Hallström var numera en betydligt mer oﬃciell person än tidigare. Som Meidal påpekar hade han nämligen valts
in i Svenska akademien 1909, ”ett inval som tillsammans med Selma Lagerlöfs
Nobelpris samma år illustrerar akademins och nittiotalisternas närmande till varandra”.159 Som följd av invalet, menar Meidal, kom Hallströms inlägg i Strindbergsfejden därför att få ”karaktären av akademiens och den etablerade litterära
institutionens ställningstagande mot Strindberg”. En likartad känsla bör ligga
bakom Lidforss angrepp, och det är därför snarast Hallströms nyvunna position i
fältet som angrips, medan boken snarast blir en förevändning. Artikeln positionerar Hallström till höger i fältet, och det är också där man återﬁnner honom, när
han väl ger sig in i fejden – två månader senare.160
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Lidforss ger inte mycket för innehållet i Hallströms kulturﬁlosoﬁska essäbok.
Författaren försöker gripa över ett vidsträckt ﬁlosoﬁskt och psykologiskt fält, men
på grund av sina ytliga kunskaper misslyckas han kapitalt, enligt Lidforss. Angreppen på utvecklingsläran och framtidstron är enfaldiga, sägs det, och när Hallström i essän ”Konkurrensens lagar” försöker diskutera konstens situation i det
moderna samhället avfärdas hans synpunkter med hänvisning till den enligt Lidforss fängslande och sakrika framställningen i J. Gaulkies arbete Die ästetische Cultur des Kapitalismus (1909). Hallströms framställning kring socialismen avfärdas
”som tomt prat av en social sömngångare, [– – –] och sådant applåderas av den
tongivande liberala pressen” (s. 206). Därmed deﬁnieras ytterligare Hallströms
politiska position. Under senare år används ordet liberal ofta som ett skällsord
hos Lidforss, och poängen med anmärkningen är att liberalerna har svikit sina
tidigare mer radikala positioner. I sin argumentation mot Hallström använder sig
Lidforss för övrigt också av Axel Hägerströms arbete Social teleologi i Marxismen
(s. 203f ).
Vad gäller förhållandena på det litterära fältet menar Lidforss att Hallströms
uttalande om antiken snarast är ett ”ruttet ägg, kastat mot Vilhelm Ekelund!”
Hallström har skrivit om ”stoltheten, icke det löjliga skrävel och den hypnotiserade självförnöjelse, som parodiera antik manlighet för parketten”, och detta läser
Lidforss som ett angrepp på den nyligen utkomna essäboken Antikt ideal (Pol. s.
207). Något som Lidforss inte nämner men som rimligtvis har bidragit till hans
bedömning av boken som litterär partsinlaga, är att Hallströms bok också innehåller ett minnestal över Oscar Levertin, där dennes liv karakteriseras som ett
”dubbelliv av outtröttlig, lärd sökare och tänkare och fantasirik poet”. Under de
sista åren hade det tillkommit något i Levertins blick: ”den vises mognad och harmoni. Nu började han väl känna som sin den mark, han strävat att erövra”, sägs
det.161
Mot slutet av artikeln kommer ett påpekande som visar något större försonlighet. Lidforss betonar nämligen att hans ”randanmärkningar” inte gäller diktaren
Hallström utan endast hans ”verksamhet som kulturﬁlosof och kritiker”. Bakgrunden sägs vara att ”en skandalös reklam sedan åratal sökt framhäva den Hallströmska produktionen på bekostnad av andra och fullödigare alster”. Just detta
ord ”reklam” skulle återkomma i rubriken till Lidforss nästföljande artiklar, där
han ju talar om ”den litterära nittiotalsreklamen”. Lidforss erkänner utan omsvep
att Hallström ”skänkt vår litteratur åtskilliga betydande diktverk”, även om de
ﬂesta ligger ”tämligen långt tillbaka i tiden”, men samtidigt fastslår han att som
”andlig kulturförare” är Hallström olämplig, inte bara därför att han är ”en maskerad reaktionär, anfrätt av litterära rancunestämningar”, utan främst för att han
saknar ”den andliga aktivitet – l’activité de l’ame – som Diderot med rätta fann
vara det mest utmärkande för geniet” (Pol. s. 208).
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fulla partitaganden. Hallström hörde sålunda till dem som deltog i rösträttsdemonstrationerna i maj 1902, men han blev besviken på vad han uppfattade som liberalernas brist på hållning
under unionskrisen 1905, och detta ”förde honom till höger”. Att Hallström vände sig mot
Strindberg i den stora fejden sägs ha berott på upprördhet över behandlingen av Gustaf af
Geijerstam. Annars hade Hallström klarare blick än många andra för storheten i verk som
Strindbergs Ett drömspel.
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Samma positiva framhävande av den skönlitterära produktionen förekom i runan över Levertin, och det förefaller onekligen som om Lidforss har velat nyansera
sin oﬃciella syn på nittitalet. Han betonar nu tydligare dess litterära värde och
markerar mer bestämt att det han vänder sig emot är att man medvetet övervärderat denna produktion på andra författares bekostnad. Men framför allt anser han
att nittitalisternas vunna positioner inom det kulturella fältet inte står i rimlig
proportion till deras intellektuella kapacitet.
I grunden var Lidforss tankar inte nya 1910, tvärt om hade han förfäktat många av
dem sedan länge, och marken var därför väl förberedd också för Strindbergs angrepp. Det är betecknande för debattsituationen sommaren 1910 att när Axel
Lundegård i Afton-Tidningen den 9 juni diskuterar ”Det vittra decimalsystemet”,
och därvid bland annat går till rätta med förgudningen av Verner von Heidenstam, så är en av hans utgångspunkter det resonemang som Lidforss förde om åttital och nittital redan föregående år, nämligen i föredraget ”Gammal radikalism
och ny”, publicerat i boken Utkast och silhuetter samma år.162 Här hade Lidforss
gjort processen kort med ett ﬂertal litterära koryféer, när han om åren kring 1890
hävdade att ”Heidenstam hade ett lätt arbete, när han gick ut för att ’slå ihjäl åttitals-idealismen’”:
Heidenstam uppträdde med sitt granna, men skäligen andefattiga evangelium om
en renässans med fornglädje och skönhetskult; Tor Hedberg gjorde med svenskens
ﬂegma att börja med några svaga invändningar, men orientalen Oscar Levertin, som
vid åttitalets mitt skrivit patetiskt-spirituella artiklar till försvar för ateismen, tog
med ett glädjeskutt avstånd från sitt förﬂutna, följd i fjäten av hr Lundegård, som
förut varit den radikalaste av de radikale.163

Lundegård, som just här inte framstår i förmånlig belysning, bör trots allt ha varit
överens med Lidforss i en del andra ting, men när han nu tog upp ”Gammal radikalism och ny” var det ändå för att polemisera mot Lidforss historieskrivning på
en viss punkt.
Lidforss hävdar i föredraget att åttitalet inte alls varit så pessimistiskt som Wirsén och även Heidenstam velat hävda. Nittitalet hade inte prioritet på optimismen. Hos åttitalet fanns visserligen ett revolutionärt missnöje med det bestående,
menar Lidforss, men det är ”föga skarpsinnigt” att förväxla detta berättigade missnöje med en pessimistisk livsåskådning. I grunden fanns i stället en optimistisk
framtidstro också hos många av åttitalisterna.164
Lundegård hade själv hävdat åttitalets optimistiska inriktning i en artikel 1886,
så det är inte där skon klämmer.165 Men sin vana trogen hade Lidforss framhållit
Ola Hansson och Georg Brandes, och det är detta som Lundegård vänder sig
emot 1910. Lundegård anser sig nämligen ha prioritet, vad gäller den litterära renässansen kring 1890. Allt detta kan ju verka småaktigt och ointressant för en sentida eftervärld, men samtidigt förde Lundegård fram en väsentligt viktigare tanke,
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nämligen den att ”det vittra decimalsystemets konkavglasögon” gjort oss blinda
för att åttitalet faktiskt förebådade nittitalet: ”Ty vad är nittiotalet annat än åttiotalets mognad och blomstring. Eller ﬁnns det – med undantag för dem som döden
gav laga förfall – en enda betydande författare från åttiotalet som icke varit med
om att ge nittiotalet dess betecknande drag?” (Strf, s. 52) Lundegård hävdar att
den ”stora brytningen i vår vitterhet kom med Strindberg redan i slutet av 70-talet” (ibid) och att det litteraturintresserade borgerskapets tro ”att världens skapelse
i andlig måtto rätteligen borde förläggas till nyårsnatten 1890” är grundfalsk (Strf,
s. 54). Kulten av Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam ﬁnner han helt enkelt vara ”en fara för hela vår kultur”. Det troliga är att Axel Lundegård, liksom
Lidforss och Strindberg själv, har gått och burit på dessa funderingar en längre tid
och att tillfället nu har kommit för att ge uttryck för dem.
Meningsutbytet sommaren och hösten 1909 mellan Heidenstam å ena sidan
och Lidforss, Carleson och Hedén å den andra, kan lämpligen ses som en förpostfäktning inför Strindbergsfejden, och som vi ser drog Lundegård in Lidforss föredrag ”Gammal radikalism och ny” direkt i fejden, i och med att han anförde det i
sin artikel av den 9 juni. Redan två dagar senare tog Mauritz Hellberg i sin tur upp
Lundegårds artikel, vilken han i likhet med Strindbergs artiklar fann inspirerad av
”diktaravund”. Hellberg nämner därvid också Lidforss, men mer i förbigående.
Till synes helt i onödan får vi veta att Lundegård rättat ett par uppgifter hos Lidforss.166 Dessa omnämnanden är knappast godtyckliga. I stället bör de ses som uttryck för den position Lidforss lyckats skapa sig. Han är sedan ﬂera år en skribent
som de borgerliga tidningarnas skribenter måste förhålla sig till, inte minst för att
deﬁniera sin egen position. Man avfärdar honom eller refererar honom med gillande. Men viktigare ändå: eftersom han verkar auktoritativ inom så många fält
passar man på att rätta honom, när det går, vare sig man i övrigt håller med honom eller inte.

Lidforss avlöser Strindberg
I broschyren August Strindberg och den litterära nittiotalsreklamen, publicerad omkring den 20 september 1910, samlades fyra artiklar som under denna titel hade
publicerats i Arbetet mot slutet av juli samma år. När inget annat sägs är det artiklarnas framställning som refereras i det följande. Broschyren omfattar hela 80 sidor, men artiklarna skulle knappast ha räckt till mer än 50 om inte Lidforss hade
gjort omfattande tillägg, framför allt i den tredje artikeln. Den artikeln ensam fyller nu halva broschyren, alltså 40 sidor. Tilläggen utgörs främst av ytterligare exempel och utförligare motiveringar. Ett par smärre uteslutningar har också företagits. Inget påpekande om dessa ändringar ﬁnns i broschyren, men man får anta att
den främsta orsaken till utvidgningen var att Lidforss kände behov av att förklara
sig ytterligare, då han under mellantiden hunnit få såväl medhåll som ytterligare
mothugg. Ett felaktigt påstående har tonats ned men omständigheterna diskuteras i gengäld utförligt i nästa broschyr, Levertinkultens apologet.
Bakgrunden till denna senare broschyr var att Lidforss artiklar och inte minst
hans broschyr hade fått ytterligare hårdhänt, för att inte säga oförskämd, kritik av
166
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Fredrik Böök i Svenska Dagbladet.
Böök hade genast fått svar på tal och
det var dessa artiklar som samlades i
den nya broschyren, som omfattade
47 sidor och låg på bokhandelsdiskarna omkring den 7 november,
ungefär samtidigt som andraupplagan av den första. I den nya upplagan av August Strindberg och den litterära nittiotalsreklamen hade man
införlivat artikeln ”Filosoﬁsk Levertinkult” från den 24 oktober. Artikeln ﬁnns inte medtagen i Harry
Järvs volymer.
I En blå bok hade Strindberg karakteriserat Levertin som sin ”värsta
”Strindbergsfejden har afsomnat. Den store
ﬁende”, dock utan att nämna hans
stridsmannen själf ligger och läser böner
167
namn. Strindberg skonade inte
öfver Bengt Lidforss, som inte vill hålla sig
Levertin i sina artiklar 1910, men han
i skinnet”, skriver signaturen Waldeck
undvek åter namnet och kallade
(Thorgny Wallbeck-Hallgren) i Stockholms
honom i stället Gigerl, vilket var
Dagblad 1910-08-07. (Ur Harry Järv,
Wienerslang för ”snobb” eller ”danStrindbergsfejden, s. 486.)
dy”. För den initierade var det inget
problem att identiﬁera Gigerl som
Levertin, och redan i artikeln ”Två konungar” den 6 juni var Strindberg så frän att
Valfrid Spångberg censurerade honom. Det strukna avsnittet är intressant, eftersom det går i samma banor som Lidforss egna funderingar kring Levertin. ”Konungariket Sverge” ska tydligen tolkas som ”det svenska litterära fältet”:
Bolaget exproprierade snart hela Konungariket Sverge, inmutade och sålde koncessioner. Åt Gigerl köptes en professur, allting var falt under Oscar Wilde’s-renässansen.
Den dumma K. W, som han kallades, fortsatte rörelsen och krönte Skaldekonungen
till Poeta Laureatus vid Högskolan.168

”Bolaget” som mutar in och köper koncessioner är Strindbergs benämning på nittitalisterna som på konstlade vägar gör sig stora inom fältet. Det var ju K. O. Bonnier som hade donerat medel till Levertins professur vid Stockholms högskola,
och i belackarnas ögon kunde han anses ha köpt Levertin en professur. Strindberg
syftar vidare på att Karl Warburg tagit över Levertins professur och dessutom gjort
Heidenstam till hedersdoktor.
Warburg är något av en nyckelperson i dessa sammanhang. Strindberg hade
uppfattat honom som en svikare allt sedan 1880-talet. Det var inte bara Ola Hanssons böcker som ﬁck dåliga recensioner av denne utan också Strindbergsverk som
Fröken Julie hade sablats ned. Efter sekelskiftet närmade Warburg sig Svenska
167
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Akademien, och därefter hade han alltså också lierat sig med nittitalet. För Strindberg, som på äldre dar hett åstundade ett erkännande inte bara från det oﬃciella
utan också från det litterära Sverige, var Heidenstams hedersdoktorat en provokation, och denna i kombination med det uteblivna Nobelpriset ﬁck honom att se
rött och börja ruva på den hämnd som slutligen utlöstes i Strindbergsfejden.
Att Strindberg redan tidigare hade haft planer på ett bredare angrepp på nittitalet framgår av förarbetena till Götiska Rummen (1904) och till Svarta fanor.169 Som
bekant förekommer en karikatyr av Ellen Key i Svarta fanor. Hon kallas där ”Hanna Paj”. I utkasten ﬁnns dessutom en person som går under det genomskinliga
namnet ”Hilma Lageröl”. Också en förlöjligad Heidenstam i Karl XII-dräkt var
påtänkt, och det talas dessutom redan här om ”Pepita-attentatet”.170 Men enligt
Martin Lamm föll planerna att angripa nittitalskoryféerna när Strindberg bestämde sig för att huvudﬁenden egentligen var det kvardröjande åttitalet, med Gustaf
af Geijerstam i spetsen. Om Geijerstam med någon grad av trovärdighet skulle
kunna framställas som det litterära fältets ledare vore det inte möjligt att i samma
bok ens antyda existensen av storheter som Lagerlöf och Heidenstam.171 Inte heller Svenska Akademien angrips direkt i Svarta fanor, men man ska notera att professor Stenkåhl, alias Karl Warburg, rör sig i bägge kretsarna. Dagen före den berömda ”spökdinén” har Stenkåhl haft ”kraschanerna” på middag, sägs det. Här
åsyftas representanter för ”samhällets ordensbehängda spetsar, akademiledamöter
och andra, som Strindberg sammanfattande betecknar som ’ligan’”.172 Strindberg
hade alltså ruvat på sitt angrepp under ﬂera år, men han ville förmodligen inte försvaga polemiken genom att skjuta åt olika håll och hade tydligen svårt att se var
huvudﬁenden egentligen fanns. Strindbergs kritik hade dessutom kommit i otakt
med fältets utveckling, helt enkelt beroende på att Svarta fanor faktiskt skrivits
redan hösten 1904.173 Att år 1907 angripa Geijerstam var ur fältsynpunkt knappast
motiverat, eftersom dennes position då redan var starkt undergrävd, men här har
tydligen en mängd ofta rent personliga skäl inverkat.174 Situationen 1910 var helt
annorlunda, inte minst därför att Geijerstam faktiskt avlidit året före. Dessutom
var det numera tydligare att nittitalisterna siktade på att ta över Akademien. Därmed var ﬁendelägret betydligt mer samlat än tidigare.
Meidal har noterat att Strindbergs polemik mot Levertin fördes vidare av Lidforss.175 Man kan förtydliga genom att formulera saken så att Strindbergs angrepp
på nittitalet faktiskt upphörde, så snart som han blivit medveten om Lidforss artiklar. Strindberg angrep Levertin och Warburg sista gången i artikeln ”Dålig
smak” i Afton-Tidningen den 20 juli 1910 – Christer Jacobson hävdade ju att den
artikeln var ”den sista av Strindbergs artiklar, som kan sägas tillhöra Strindbergsfejden”. Vid den tiden hade Lidforss just börjat sin berömda artikelserie, men det
var främst i den tredje artikeln, publicerad den 22 juli, som han gick till rätta med
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Levertins Strindbergsbedömning. Strindberg ﬁck kännedom om Lidforss artikelserie, vilket framgår av ett brev till lundavännen Nils Andersson den 23 juli. Denne skickade honom Lidforss artiklar redan följande dag.176 Därmed behövde
Strindberg inte längre tala i egen sak i denna fråga, och tydligen avstod han gärna,
eftersom han led ganska svårt av sin egen kampanj.177
Strindberg hade all anledning att vara tacksam över Lidforss insats i Strindbergsfejden. Att han också var det framgår av ett kuriöst litet brev som han skrev
till sin förläggare Karl Börjesson så sent som den 23 januari 1912. Förlaget förberedde redan tryckningen av En extra blå bok, när Strindberg plötsligt tycks ha insett att han var på väg att göra en oförlåtlig dumhet. Han skrev nämligen upprört:
”Men hörpå! V.g. utelemna den artikel i B B som handlar om En botanisk afhandling till Docentur. Det är så smärtsamt hugga en vän, som nyss dragit blankt till
ens försvar!”178 Nu kom angreppet ändå att stå kvar, eftersom Börjesson inte förstod vilket avsnitt som avsågs.179 Inget namn nämns, och det rör sig endast om ett
kortare stycke i en längre uppsats, men angreppsmålet är klart nog för den som är
insatt. Om Lidforss uppmärksammat angreppet är inte bekant.

11. August Strindberg och den litterära nittiotalsreklamen
Den artikelserie som August Strindberg och den litterära nittiotalsreklamen bygger
på var väl genomarbetad redan från början. Som ofta hos Lidforss rör det sig snarast om en enda lång text, vilken av utrymmesskäl delats i fyra artiklar vid publiceringen i Arbetet. Artiklarna skrevs i Lund under sommaren, men de mycket omfattande tilläggen i broschyren har skrivits i Uppsala framåt hösten och då naturligtvis under påverkan av de angrepp som riktats mot hans artiklar, inte minst från
Fredrik Bööks sida. Därtill kommer mer irrationella moment, som att Lidforss av
olika skäl inte kunde trivas i Uppsala. Exempelvis fanns det inget ordentligt botaniskt laboratorium, med följd att han inte kunde fortsätta sin forskning.180 I stället
ägnade han mycket tid åt sina teologiska studier, resulterande i Kristendomen förr
och nu (1911). Som följd av dessa olyckliga omständigheter har den polemiska tonen och oförsonligheten förstärkts i broschyren, vilket nog var mindre lyckat, eftersom Lidforss trots allt skrev om en död man. En och annan gång slår djupt personliga känslor igenom. Men även om Lidforss skriver om Levertin är det de levande han på detta sätt vill angripa, nämligen Böök och de övriga nittitalisterna,
främst Heidenstam och Hallström, vilka numera intar dominerande positioner i
fältet.
Här följer en översikt över Lidforss viktigaste synpunkter och argument, och
därvid infogas också vissa kommentarer. Ibland konfronteras Lidforss syn med
Levertinforskningens. Den andra broschyren sammanfattas sedan mycket mer
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summariskt, eftersom den mest innehåller variationer och försvar av vad som sades i den första. Det är lätt att uppfatta de senare artiklarna som inslag i ett personligt gräl med Fredrik Böök – vilket de delvis också var – och man märker på samtidens reaktioner att den andra broschyren kändes betydligt mindre angelägen.
Men för Lidforss själv var den synnerligen viktig, då diskussionen nu i hög grad
hade kommit att gälla hans egen intellektuella heder. Det var hans egen framträdande position på det publicistiska fältet som hade ifrågasatts.
Allmänheten ﬁck genast vetskap om Lidforss inträde i fejden, eftersom den första artikeln presenterades i Afton-Tidningen redan dagen efter publiceringen i Arbetet, alltså den 19 juli. Läsarna serverades fyra långa citat ur artikeln vilka fyllde
något mer än en spalt på den sexspaltiga sidan. Artikelns första stycke har redan
citerats i inledningen till detta avsnitt: ”Vi svenskar ha i denna sommar fått uppleva det märkliga skådespelet, att vår störste författare sett sig föranlåten att taga till
orda i egen sak” (Strf, s. 157). Sin vana trogen ger Lidforss sedan ordet till de agerande, och man möter då först ett långt utdrag ur Strindbergs artikel ”Omkring
1890” (Afton-Tidningen 29/6). Strindberg ställer här frågan om den ”svenska poesien [var] i någon fara omkring 1890 eftersom den skulle pånyttfödas” och fortsätter med att visa att han själv hade föregripit nittitalisternas s.k. renässans av litteraturen. Att Strindberg anser sig ha varit utsatt för en formlig kampanj, iscensatt av
viktiga aktörer på fältet, framgår mot slutet av Lidforss citat:
Detta är kärnpunkten i mitt försvar mot de fräcka angrepp på min tillkämpade plats
i Svenska litteraturen, eller rättare detta är mitt avslöjande av de förfalskningar och
försnillningar, som i Svenska litteraturen blivit gjorda under de sista årtiondena, understödda av ett förlagskontor, två professurer, några tidningar och två adliga namn.
(Strf, s. 158)

De ﬂesta av de åsyftade har vi mött också i Lidforss polemik genom åren: förlagshuset Bonnier, professorerna Warburg och Levertin samt de adliga namnen von
Heidenstam och af Geijerstam.181 Till Geijerstam var dock Lidforss inställning en
annan, dock mycket beroende på gammal vänskap och systerns äktenskap med
Geijerstams yngre bror. De åsyftade tidningarna är främst Svenska Dagbladet och
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, återkommande angreppsmål också för
Lidforss. Strindberg inskränker sig inte till försvar utan går också till angrepp, och
fullt naturligt är det främst Heidenstam som hamnar i skottgluggen. Visserligen
är Strindberg alltför sträng på enstaka punkter, medger Lidforss, men annars är
det ”en sund och berättigad reaktion mot den stupida avgudadyrkan, vilken i mer
än ett decennium bedrivits med den Heidenstamska diktningen” (Strf, s. 159).
Bourdieu hävdar att det inom ett socialt fält utbildas en gemensam tro, doxa,
alltså heliga föreställningar som inte ostraﬀat får ifrågasättas. Denna tro är oftast
outtalad men kommer till ytan när den konfronteras med de oppositionellas kätterska idéer. Det är detta som inträﬀar i Strindbergsfejden, och det är tydligt att
Lidforss faktiskt ser motståndarlägrets litterära övertygelser som en sorts avgudatro. Redan i recensionen av Sprengels Levertinbok skrev han ju att denne ”kryper
på alla fyra i sin Levertinförgudning”, och här talar han nu om ”avgudadyrkan” av
Heidenstams diktning. Broschyren mot Böök döpte han sedermera till ”Levertin181

Se Meidals kommentarer i August Strindbergs Samlade Verk 68, s. 369.

463

kultens apologet”, och det är betecknande att Lidforss, när han 1911 skulle försvara
sig mot bland andra Nathan Söderbloms våldsamma angrepp på boken Kristendomen förr och nu, gav sin broschyr titeln Modärna apologeter. Lidforss håller sig kvar
inom den religiösa associationssfären när han fortsättningsvis i artikeln påminner
läsarna om att Ellen Key har sagt sig vilja höra de berömda ”fem raderna” (”Jag
längtar hem sen åtta långa år.”) på sin dödsbädd och att hon till och med vore beredd att kasta bort hela Tegnérs Svea för dessa.
Efter denna övergång citerar Lidforss det avsnitt ur Strindbergs artikel ”De
Fem Raderna” (Afton-Tidningen 15/6), där denne tämligen okänsligt låter avtrycka
den berömda dikten som prosa och därefter basunerar ut att det ju är ”ett pigbrev,
eller temasvenska; innehåll saknas, poetisk form saknas, och följaktligen är det
bosch”. De som beundrar dikten hoppas att bli beundrade tillbaka – ”(syndikatsidén)” – eller också är de ”så klena i huvudet, att de låta inbilla sig vad som helst”.
Ett tredje alternativ är att de inte vågar annat än beundra den, skriver Strindberg.
Man kan förvånas över att Lidforss faktiskt tycks ge Strindberg rätt i det mesta,
men han verkar fångad i dennes ganska stelbenta polarisering och skriver att man
vid läsningen av analysen ”lätt nog” kommer att tänka på sagan om Kejsarens nya
kläder – därav upprördheten i det Heidenstamska lägret. Det ﬁnns dock en reservation. Men tyvärr, skriver Lidforss nämligen, ”har Strindberg, med den böjelse
för visionär fördjupning och förstoring, som är honom egen, på ett par punkter
gått till överdrifter vid bedömandet av sina motståndare”. Det är dessa överdrifter
man nu ältar i motståndarpressen. Men därmed förvanskas också det som Strindberg egentligen vill ha sagt i denna strid, betonar Lidforss.
Nog verkar kritiken okänslig, men det ﬁnns en djupare överensstämmelse mellan Strindbergs kritik och Lidforss egen, vilken varken är oviktig eller slumpartad.
Lidforss hade ju avfärdat Anders Österlings senare diktning som ”turistpoesi”.182
Hos Heidenstam talar alla människor Heidenstamska, hette det redan i recensionen av Sanct Göran och draken.183 Det Lidforss saknar i nittitalets Sverigebeundran är den levande kontakten med folket, med de vanliga människorna ute i bygderna. Strindberg noterar nu samma sak, och även Ellen Key dras in: ”Han längtar hem! Skönt! Men inte till människorna, och detta sista måtte ha slagit an på
fröken K., fastän hon uppger sig i tid och otid älska hela människosläktet, hennes
force” (Strf, s. 65).
Nu ges en översikt över kämparna på krigsskådeplatsen. Lidforss ﬁnner att de
värsta förvanskarna av Strindbergs synpunkter är ”två själar, som annars sällan
pläga förstå varandra, nämligen Karlstadstidningens redaktör Mauritz Hellberg
och Svenska Dagbladets kritiker, docenten Fredrik Böök” (Strf, s. 159). Här ﬁnns
alltså en ny allians inom fältet. Deras bidrag ska granskas i det följande, skriver
Lidforss. Men han hyllar också sina allierade i kampen, för glädjande nog har Social-Demokraten ”anlagt förståndiga och rättvisa synpunkter på denna Strindbergsfejd”. I viss mån överraskande och därför än mer glädjande är John Landquists förträﬄiga utredning i ”Aftontidningen, Strindbergs nuvarande organ i litterära frågor”. Denna utredning är i sin tur delvis ”en fortsättning till den klarsynta framställning, som professor Hans Larsson för ej längesedan lämnade angående
’åttitalets’ litterära och kulturella insatser”.
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Därmed är slagfältet kartlagt. Man noterar att Lidforss inte nämner Erik Hedén vid namn och därmed inte heller bekräftar denne lika eftertryckligt som de
övriga. Hedén var den allvarligaste konkurrenten inom delfältet, och detta inverkade nog, när han på detta sätt reduceras till stödtrupp. Att namnet utelämnats är
så mycket mer anmärkningsvärt som de numera kände varandra. De hade träﬀats
i april i samband med att Gustaf Hellström höll ett föredrag i Laboremus, Uppsalas motsvarighet till föreningen Studenter och arbetare. Lidforss hade därvid varit
särskilt älskvärd mot Hedén, och han gick också in i föreningen. Men någon riktig
sympati tycks Lidforss inte ha hyst för Hedén. Personkemin stämde inte.184
I artikeln följer nu utförliga utdrag ur Landquists artikel ”Strindberg har rätt”
(Afton-Tidningen 8/7). Lidforss kommentar till dessa blir, att detta nog är det sannaste som skrivits om Strindbergs betydelse sedan Ola Hanssons publicerade sin
essä i Das junge Skandinavien. Landquist tar nämligen upp ”ett kapitel, som torde
vara det mörkaste i den svenska litteraturhistorien under det gångna halvseklet: –
den svenska och enkannerligen den Levertinska kritikens hållning gent emot
Strindberg” (Strf, s. 160). Men problemet kvarstår ännu, för traditionerna från Levertin upprätthålls numera ”icke blott av herr Heidenstams betjänt och trotjänare, Böök, utan också av hans vän och vapenbroder Per Hallström”, skriver Lidforss.
Artikel II (19/7) avhandlar Levertins behandling av Fröding och Ola Hansson.
Lidforss säger sig vilja ”skärskåda” Levertins ”stridsmetoder” gentemot andra författare, ”som av en eller annan orsak voro honom osympatiska” (Strf, s. 169).
Oavsett om man tycker att han är rättvis mot Levertin i det följande eller inte,
måste man erkänna att Lidforss gått mycket grundligt till väga. Det är ett stycke
litteraturforskning han presterar, även om han är synnerligen partisk i sitt urval
och sina kommentarer. Att Levertins artiklar fanns omtryckta i Samlade skrifter
underlättade Lidforss arbete.185
Lidforss påstår att Levertins stridsmetod till betydande del består i att ignorera
författarnas starkare arbeten. Av Frödings arbeten är det sålunda endast Gralstänk
(1898) som recenseras. Andemeningen i denna recension är följande, hävdar Lidforss: ”Farväl stackars Fröding, jag har aldrig kunnat med dig och din konst, men
nu är ditt spel gudskelov slut, och du själv också, varför skulle jag inte då vara ädel
och själfull mot ditt minne” (Strf, s. 170). Men Frödings diktning behandlas även
indirekt av Levertin, ﬁnner Lidforss, exempelvis i essän ”Diktare och drömmare”,
där Heidenstam ställs mot Fröding och den senares popularitet förklaras med publikens ”fallenhet för enkla själstillstånd”, osv.
När det gäller Levertins förhållande till Fröding ger forskningen Lidforss delvis
rätt. Det tycks uppenbart att både Levertin och Heidenstam grämde sig över Frödings framgångar, vilka de fann alltför lättvunna. Forskarna ﬁnner också att Levertin underskattade Fröding och inte såg det personligt problemfyllda i hans
diktning. Däremot ifrågasätts Lidforss tes att Levertin medvetet skulle ha valt bort
att recensera Frödings bästa samlingar. Här hävdade redan Fredrik Böök, helt riktigt vad jag kan förstå, att Levertin ju var sysselsatt med så mycket annat under
den tiden. Före 1897 hade han inget eget forum, men framför allt hade han inga
krav på sig att recensera alla böcker. Man kan därför knappast avgöra om han
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medvetet undvek att skriva om Fröding eller om tystnaden hade andra orsaker.
Efter 1897 bör han ha kunnat välja recensionsobjekt före de övriga medarbetarna,
men det är inte helt lätt att avgöra varför han recenserar en viss författare eller en
viss bok. Levertin och Tor Hedberg tillämpade ibland ett sorts växelbruk, som i
fallet Ossian-Nilsson, men vissa författarskap har han följt ganska troget, exempelvis Vilhelm Ekelunds. Det senare tyder på särskilt intresse.186
Lidforss hävdar att Levertin förde kampanjen mot Ola Hansson på samma sätt
som mot Fröding och illustrerar sin genomgång med tämligen generösa citat
(Strf, s. 171ﬀ). Typiskt anser han det vara att Levertin antyder en negativ utveckling. När han skriver om Dikter på vers och prosa (1901) framhåller han Hanssons
ungdomsdiktning som något alldeles speciellt, alltså diktsamlingen Notturno och
prosaboken Sensitiva amorosa. Därmed blir den reserverade värderingen av den
nya diktsamlingen i Lidforss ögon nästan som ”en likpredikan” över en död poet.
Lidforss ﬁnner också att Levertin ignorerar Hanssons rikliga och av Lidforss starkt
beundrade produktion under 1890-talet. Men som tidigare påpekats kan orsaken
till att Hanssons 90-talsproduktion inte föll Levertin i smaken åtminstone delvis
vara de återkommande antisemitiska inslagen i hans skrifter.
Artikel III (22/7) avhandlar Levertins behandling av Strindberg, och som framgått tillfredsställde tydligen denna artikel diktaren till den grad att han avblåste sin
egen kampanj mot nittitalet. Också här känner man igen mycket från Lidforss tidigare kampanjer. Han medger visserligen att i Levertins artiklar om Strindberg
”stöter man allt som oftast på ord av erkännande och beundran”, men detta är
endast ”tomma dekorationer” och utgångspunkter för nya angrepp, ”och till sist
gripes läsaren av vämjelse vid dessa svekfulla lovord, som i grunden ingenting annat äro än ständigt upprepade Judaskyssar” (Strf, s. 214f ).
Levertins taktik gentemot Strindberg är i stort sett densamma som den som
han tillämpade mot Fröding och Ola Hansson, menar Lidforss. Den tidiga diktningen får beröm, men därefter sägs produktionen ha ”sackat utför”. Levertin
nöjer sig inte heller med en ”rent litterär avrättning” utan går hänsynslöst in på
skaldens personlighet, karaktär och hjärta. Detta är så mycket mer motbjudande
som ”Levertin hela tiden med en fariséisk självbelåtenhet framställer sin egen person som en representant för en högre kultur, ja rent av för en högre mänskotyp”
(Strf, s. 218f ). Det som här åter spökar är Levertins nedvärdering av det germanska, så som den yttrar sig exempelvis i essän om Böcklin, där det bland annat hette: ”Finkänsliga sinnen rygga tillbaka för dessa andliga våldtäktsförsök”.
En underström av Lidforss antisemitism har redan yttrat sig i den diskreta användningen av orden ”Judaskyssar” och ”fariséisk”, och efter att ha citerat nedsättande karakteristiker ur Levertins recensioner av Inferno och Dödsdansen samt Vid
högre rätt refererar han en svensk författare som
en gång yttrade: är det inte underligt, att varje gång vår störste författare ger ut ett
mästerverk, rusar denne judiske man fram och skriker att han blyges, att han känner
sig förnedrad, att han längtar efter fri ﬂykt och blå eter…Och svenskarne applådera
honom och vända ryggen åt sin store diktare! Oh, die dummen Schweden! (Strf,
s. 219)
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Efter detta utbrott tar Lidforss ny sats och medger då retoriskt, att estetisk värdering alltid måste få innehålla ett subjektivt moment. Men med ett naturvetenskapligt färgat språk invänder han genast själv att meningsskiljaktigheterna om
Strindberg inte faller ”inom den individuella smakens variationsområde”. Det
handlar i stället om ”en tendentiös omvärdering” från Levertins sida. Holger Ahlenius menar i sin bok om Oscar Levertins tankevärld att denne egentligen hade
en hög uppfattning om Strindbergs verk – men att han just därför var mån om att
kritisera det han inte gillade. Grundinställningen skulle alltså ha varit positiv. Här
hade Lidforss en helt annan uppfattning, men om Ahlenius har rätt, vilket han
nog delvis har, måste man säga sig att Levertin inte lyckades förmedla sin uppskattning på ett otvetydigt sätt.
I broschyren följer nu ett långt inskott, som är avsett att ytterligare underbygga
det förda resonemanget. Bakom Levertins agerande ﬁnns ”en betydande portion
av personlig motvilja”, och han hade för vana att hacka på Strindberg när helst ett
tillfälle dök upp (NiRekl, s. 33). Sådana tillfällen kunde vara när någon annan berömt Strindberg eller sett honom på ett annat sätt än Levertin. Sålunda klandrar
han Hans Larsson för ”en sällsam naivitet” i ett sådant sammanhang, och kritikern Hellen Lindgren får, med Lidforss ord, ”uppbära klander för att han velat
förklara Strindbergs utveckling psykologiskt” utan att ta hänsyn till Strindbergs
tankemässiga ytlighet.
Levertin påstod i sin Huysmans-essä 1898 att Strindberg under 1880-talet inledde en ”förfulningens æra i vår litteratur”, skriver Lidforss upprört, men i själva verket har Strindberg i den av Levertin citerade dikten ”velat ställa upp nya och friskare ideal för sin generations skönhetslängtan” (NiRekl, s. 34). När Lidforss därefter citerar Strindbergs ord är det lätt att känna igen hans eget kulturprojekt inom
arbetarrörelsen. Det är en ny dag som gryr, och nu ska en ny skönhet spira fram:
”om I viljen lära Er nya sånger, / välan, så låten den gamla sköna få sova, / vi ta
tillsammans en sång för den nya dagen, / ty solen är uppe!”
Sammanfattningen av resonemanget på dessa sidor blir att Levertin sätter sig
själv över Strindberg och att han ”presenterar sig själv som den lycklige innehavaren av osvikliga medel att bevara själens skönhet” (NiRekl, s. 35). Lidforss fortsätter med att hävda att Levertin på senare tid gav Strindberg en ”attest på moral insanity” (NiRekl, s. 36). Den enda punkt där Strindberg överträﬀar Heidenstam är
”’i den omedelbara och vulkaniska skildringen av hätskhet och ond vilja’”, citerar
Lidforss. Strindberg är enligt Levertin en mästare på okvädingsord, men i själva
verket står Levertins citerade yttranden ”på höjden med vad svensk kritik överhuvudtaget frambragt av personlig hätskhet och personlig närgångenhet”, påstår
Lidforss. Här angriper han också sin gamle medkämpe i den radikala saken, Mauritz Hellberg i Karlstads-Tidningen, som i det citerade endast velat se ”bevis på att
Levertin bedömt Strindbergs författarskap ’kritiskt, utan väld och vrede, i det förklarande ljus, som hans ädla ande och höga odling kastade över mänskors verk och
dagar’” (NiRekl, s. 37).
I det aktuella tillägget i broschyren kommenterar Lidforss nu sin egen insats i
fejden och framhåller därvid att man på många håll tycks ha uppfattat honom så
att Levertin skulle ha bedrivit ”sin kampanj mot våra tre största diktare uteslutande male ﬁde, mot bättre vetande”. Detta har dock inte varit Lidforss mening, och
till och med Fredrik Böök har medgivit att Levertin aldrig förstod sig på Fröding.
Hela Levertins läggning var nu sådan att han inte heller kunde förstå så ”utpräglat
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svenska typer” som Strindberg och Ola Hansson, menar Lidforss, som i sammanhanget talar om ”denna andliga begränsning, som hos Levertin ligger djupare än
på det intellektuella planet” (NiRekl, s. 38).
Också Levertins vänner och beundrare uppfattade denne som något av en
främling i den svenska kulturen. Men till skillnad mot Lidforss menade de att detta bidrog till hans storhet och gjorde honom förmögen att se det svenska kanske
klarare än landets egna. När Levertin så hastigt och tragiskt gått bort samlades
vännerna vid graven på mosaiska begravningsplatsen i Stockholm. En gripen Heidenstam talade i det isande höstregnet:
Vi bädda dig här till ro hos dina fäder, hos vandringsfolket, ditt folk, som du led och
grubblade med och som, gåtfullt och frågande, så ofta mötte oss i din dikt. Hur väl
minns jag inte en höstdag som nu, då du stod med mig just här, där din mull nu skall
blandas med dina fränders, inte i Kanans jord, utan under uppsvenska höga vinternätter, under nordiska sommarmorgnars lövsus och fågelsång. Med tårfyllda ögon
talade du om ditt främlingskap men på samma gång också om din kärlek till den
svenska odling, som du ärade så högt och som hade blivit ett med ditt väsen. Ja,
främmande var den eld, som du förde med dig i din födelse, och din blick var universell. Därför kunde du inträngande förstå även riktningar, som voro ditt eget skaplynne fjärran eller som du kanske till och med bekämpat. Men i din sång ”Moderspråket” förrådde du, var dina tankar hade sin rot och växt, och mer svenskt kunde ingen
teckna svenska gestalter än just du. Jag tänker nu särskilt på din Bellmanstolkning,
och med stora förväntningar motsågo vi det verk om Linné, som du med så mycken
lust och längtan begynt att förbereda, när du för alltid förstummades.187

Det som Lidforss tycks syfta till i sina artiklar är just att motbevisa dessa Heidenstams ord: ”Därför kunde du inträngande förstå även riktningar, som voro ditt
eget skaplynne fjärran eller som du kanske till och med bekämpat.” Nej, så var det
verkligen inte, menar Lidforss. Det fanns en hel rad betydande svenska diktare
som Levertin inte kunde förstå. Och dessa diktare hade han antingen skrivit ned,
som Hansson, Fröding och Strindberg, eller också hade han nonchalerat dem.
Lidforss menar att Levertins konsekventa tystnad gentemot Karlfeldt är belysande
härvidlag. Den ”är påtagligen ett utslag av hans antipati mot allt som är svenskt i
djupare mening; det Levertinska svärmeriet för svenskheten rör aldrig annat än
främmande kulturfernissa på svensk botten” (NiRekl, s. 38).
Det stora problemet med allt detta, sägs det, är att dessa brister fanns ”hos en
kritiker, vars uttalanden under en lång tid upptagits som ofelbara orakelspråk”.
Den starka position som fältet tilldelat Levertin var alltså ett problem, enligt Lidforss. Vid tiden för Strindbergs återvändande till Sverige och bosättningen i Lund
”hade i Stockholm det litterära syndikat, vars främste män då voro Heidenstam
och Levertin, konstituerat sig med den fasta föresatsen att leda och utveckla Sverges litteratur i den riktning och efter de synpunkter, som i deras ögon voro de enda
riktiga” (NiRekl, s. 39) Lidforss är väl medveten om spelet inom det litterära fältet
och menar att Levertin önskade ”bevara och förkovra den maktställning, som nittiotalskoryféerna uppnått under Strindbergs långvariga exil”. Han antar dessutom att Levertins kamp för vännernas intressen kan ha drivit honom ”längre i hän187
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synslöshet än vad han annars skulle ha gjort” (Strf, s. 40). Samtidigt säger sig Lidforss förstå att Levertins vänner kunnat uppfatta honom som ”hänsynsfull och
nobel”. Det är också endast kritikern och dennes utomordentligt starka position
inom fältet som Lidforss vill nagelfara, inget annat: ”Med Levertins person och
moral i övrigt ha dessa rader ingenting att skaﬀa.” Med detta slutar det första långa
inskottet i broschyren.
Lidforss säger sig nu vilja ägna en smula uppmärksamhet ”åt den kultur, som
Levertin representerar” (Strf, s. 219). Denne ”uppträder som den store kulturkritikern och […] vill gälla som typen för den förﬁnade nutidsmänniskan”, och det är
även så hans beundrare velat uppfatta honom, alltså som ”en representant för den
modärna bildningen i dess mest förﬁnade form, och på grundvalen av denna uppfattning proklamerar man honom som Sverges ’kulturella samvete’ o.s.v.”. Denna
föreställning är grundfalsk, sägs det, men innan Lidforss går vidare vill han uttryckligen framhålla att han ”ingalunda vill bestrida Levertins poetiska talang,
hans litteraturhistoriska lärdom, hans ofta lediga och uttrycksfulla framställningssätt”. Här följer ett nytt tillägg, när Lidforss nämner två ”avgjorda förtjänster”
som Levertin hade som kritiker. Hans intresse för det behandlade smittade av sig
på läsaren, och även om han inte förstod allt, så var han ”dock i princip intresserad
för allt, som syntes honom äga kulturell innebörd” (NiRekl, s. 41f ). Levertin var
därtill ”salongsliberal fritänkare” och vände sig mot religiösa och moraliska fördomar, och ”med sin kosmopolitiska läggning kunde han ej undgå att reagera mot
den rustika chauvinismen, vare sig den bar de svenska färgerna eller trikolorens”.
Här följer ett utomordentligt klarsynt och viktigt politiskt uttalande. Lidforss
jämför nämligen Levertins syn på den reaktionäre Maurice Barrès med Fredrik
Bööks artiklar i samma ämne. Levertin beklagar Barrès överdrifter, medan Böök
”utbasunerar” Barrès fosterlandskärlek som ”kulturell framtidsmusik”. Här säger
Lidforss sig ha blivit betänksam: ”detta – och mycket annat – hade aldrig kunnat
få passera i Svenska Dagbladets litteraturavdelning, så länge denna stod under
Levertins regime”.
Men dessa ”odisputabla förtjänster” förenades hos Levertin med ”en del högst
betänkliga lyten”. Betänkliga inte minst därför att de har visat sig vara smittsamma. Lidforss kommer nu in på ”språkkonstnären” Levertin (NiRekl, s. 43). Yngre
skribenter tar efter honom och inser inte att hans uttryckssätt ofta är inexakt och
hans svenska ”korrumperad”. Följande fanns med redan i artikeln i Arbetet: ”bristfälligheten i hans bildning röjer sig redan i den osäkerhet, varmed han behandlar
svenska språket. Hans framställning vimlar av osvenska vändningar, befängda
ordsammanställningar och av konstruktionsfel, som skulle komma en skolpojke
att rodna” (Strf, s. 220) Läsaren får exempel på detta, i broschyren rejält utökade i
antal och med mer omfattande kommentarer. Bland annat ges ett språkprov där
Levertin (1897) beskyller Laura Marholm för att använda ”’ett språk, som står det
mesopotamiska långt närmare än det svenska” – en karakteristik som man i fortsättningen gärna skulle använda om Levertins eget språk. Lidforss ger också exempel på vad han uppfattar som onödiga och olyckliga nybildningar av ord, som
”blixtfort”, ”fostertrakt” och ”moderspråket” (NiRekl, s. 44). Sedan ges i broschyren inte mindre än 18 exempel på misslyckat bildspråk och/eller osäkert språk (NiRekl, s. 45–47). Då ska noteras att utgivarna av Levertins Samlade Skrifter lär ha
bearbetat texterna, rimligtvis just för att få bort vanprydande misstag. Ändå lyste
osäkerheten igenom, och som Göran Hägg noterat är Lidforss ”infamt påpasslig”,
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på så vis att de utpekade formuleringarna är hämtade från ställen där Levertin själv
uttalar sig om andras språkliga förmåga.188
Ovanstående har varit exempel på ”stilistisk korruption” men också på ”grova
försyndelser mot bildspråkets logik, ja mot sunt tänkande överhuvud”, skriver
Lidforss (NiRekl, s. 47). Levertin hade rent intellektuella begränsningar, och dessa
yttrade sig ”i den inre åskådningsförmågans svaghet och i saknaden av logiskt öra”
(NiRekl, s. 48). Till dessa ”naturliga defekter” kom en viss brist på ”teoretisk skolning”, vilken inte uppfattades av genomsnittsläsaren och inte heller alltid slår igenom i texterna, ”men så snart hans resonemang vill höja sig över en viss nivå, inträder en intellektuell förbistring, som kommer honom att yttra de meningslösaste ting” (Strf, s. 221), vilka ”på ett högst fatalt sätt derangerar hans kulturella elegans” (NiRekl, s. 48). Här följer i broschyren en omfattande genomgång av Levertins oförstående recension av Hans Larssons Poesiens logik (NiRekl, s. 48–54), en
bok som ju numera uppfattas som en av den tidens mera betydande utredningar
om poesi. Lidforss fortsätter sedan exempliﬁeringen av Levertins svårigheter att
föra teoretiska resonemang med exempel från hans utläggningar kring estetiska
ting, ”där man tycker han borde vara säker och hemmastadd” (Strf, s. 221). Här får
man exempel ur Levertins essäer om Heidenstam respektive Lucretius.
Levertin hade ju i överlägsna ordalag avfärdat Lidforss kritik av Viktor Rydberg
som ﬁlosof under den upprörda debatten hösten 1900,189 och kanske är det detta
som spökar när Lidforss nu skriver om Levertins brist på ”ﬁlosoﬁsk bildning”
(Strf, s. 222). I broschyren gör han ett nytt tillägg för att belysa Levertins ”instinktiva aversion mot all djupare världsåskådning”, vilken ofta framförs ”under toleransens skyddande förklädnad” (NiRekl, s. 57). Enligt Lidforss hävdar Levertin i
recensionen av Bo Bergmans Marionetterna att det inte är lönt att bygga sig en
världsåskådning, eftersom gamla sanningar snart blir förlegade. Levertin förstår
då tydligen inte ”den organiska kontinuitet, som genomgår all vetenskaplig forskning och i all synnerhet ﬁlosoﬁn”. Han förstår inte ”att en döende sanning alltid
lämnar det bästa inom sig, sin själ, i arv åt efterträdaren” (NiRekl, s. 59). För Lidforss, som själv hade gått från borgerlig åttitalsradikalism till socialism, var det
naturligt att resonera på detta sätt. Han såg inget deﬁnitivt brott i sin intellektuella utveckling genom åren. I detta sammanhang tar han åter till sin raspsykologi
och hävdar att ”denna germanska grundåskådning är Levertin fullkomligt främmande”. Levertins tanke skulle alltså vara typiskt judisk, enligt Lidforss, men faktum är att följande karakteristik lika väl kan gälla Verner von Heidenstams tänkande, så som det yttrar sig i broschyren Proletärﬁlosoﬁens upplösning och fall
(1911). Lidforss skriver om Levertin: ”för honom ter sig det mänskliga tänkandets
historia som ett ständigt spel av begreppsbildningar och världsåskådningar, som
skifta färg och gestalt utan att man rätt vet varför” (NiRekl, s. 59f ).
Med efterhandsperspektivets kännedom om hur personligt färgade Levertins
texter ofta var, är det lätt att se att Lidforss angrepp ibland blir djupt orättvisa, därför att han läser Levertin som om denne gjorde anspråk på att sitta inne med en
sorts objektiv sanning. Men det är inte Levertin som har dessa anspråk på sig själv,
utan det är fältets förväntningar på honom som skapar anspråken hos läsarna –
Levertins position är ju den främsta. Lidforss tror att allmänheten och den upp188
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svenska kritiken ser Levertin som närmast ofelbar och går därför in för att avslöja
honom. Det gäller mer positionen än personen, men som ofta hos Lidforss är detta inte lätt att se, åtminstone inte för motståndarna. I tanken skiljer Lidforss mellan sak och person, men i skrivsättet gör han det knappast.
Lidforss för i broschyren ett resonemang om Levertins syn på asketismen och
ﬁnner det typiskt att denne tror att botpredikanten Tolstojs inﬂytande beror på att
Tolstoj inte är en ”eremit från öknen, utan en gammal storstadsvivör, förtrogen
med alla utsvävningarnas pikanterier” (NiRekl, s. 60). Med ett sådant synsätt blir
ju både Origines och Kierkegaards ”etiska patos” skrattretande, konstaterar Lidforss och gör så följande egendomliga utfall:
Sannerligen, man behöver icke vara någon puritan för att stötas tillbaka av den
Grönköpingsaktiga respekt för sexuella utsvävningar och orgier, varom detta Levertins yttrande bär vittne, och som – genom en halvt undermedveten associationsprocess – hos mig väckt till liv minnet av en annan livsvisdom, av Levertin uttalad i ett
resebrev från alperna: ”att stoltsera med en köpt edelweiss är smaklöst som att skryta
med ett damporträtt köpt hos en fotograf ”… (NiRekl, s. 61)

Det avslutande citatet om edelweissen stammar från mitten av 1890-talet och återﬁnns redan i ”Judar och germaner”, och det plötsliga inskottet om ”en halvt undermedveten associationsprocess” tyder samtidigt på en viss självinsikt – här tycks
det egenartade Levertin-komplexet nästan nå upp till medvetandets yta.190 Bittra
erfarenheter av följderna av egna ”sexuella utsvävningar och orgier” lurar rimligtvis där under.
Det är alltså tankebanorna från ”Judar och germaner” som spökar, när Lidforss
avslutar karakteristiken av Levertin, och här lyser det också igenom hur påverkad
Lidforss faktiskt var av Houston Stewart Chamberlains Die Grundlagen des 19.
Jahrhunderts (1899) och andra av dennes skrifter. Enligt Chamberlain var det judiska folket ett antireligiöst, materialistiskt och avgudadyrkande folk.191 Att intresset för rasteorier låg i tiden framgår inte minst av att Lidforss artikel ”Arisk
världsåskådning. Med anledning av H. St. Chamberlains ’Arische Weltanschauung’” publicerades i socialdemokraternas jultidning 1907.
Levertins världsåskådning ska enligt Lidforss ”ha varit en dogmatisk, men föga
genomtänkt materialism, på vilken han under årens lopp uppförde en överbyggnad av en esteticism, vars orientaliska prakt bildade en egendomlig kontrast till
den gråa världsteori, som var underlaget”. Denna materialism ”ter sig som en slags
negativ vidskepelse, som ateistiskt skrock” (NiRekl, s. 61). Levertin är skeptisk
mot kristendomen och ”all positiv religion”, och detta är ”ett uttryck för den primitiva rationalism, som är ett mycket vanligt drag hos hans stamförvanter” och
som återﬁnnes hos de burgnare judarna inom stadsbefolkningen i Tyskland. Denna primitiva rationalism leder till en självbelåten världslighet, vilken är ”en svuren
ﬁende till all verklig idealism”. Artikelns avslutning, delvis omarbetad här i broschyren, anknyter direkt till ovanstående:
190
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Hos Levertin har denna från livets djupare ﬂöden bortvända världslighet tagit formen av estetisk mammonism, som i grund och botten är lika kulturﬁentlig, lika ödesdiger som all annan mammonsdyrkan. Det är denna estetiska mammonism, som
också är en dominerande makt i Levertins Strindbergskritik och som ständigt skymtar fram under den glänsande fernissan av själfull mångordighet och poserande nobless. (NiRekl, s. 63)

Artikel IV publicerades den 25 juli, och här handlar det nu mest om Fredrik Bööks
insatser. Svante Nordin framhåller att Bööks negativa syn på Strindberg i själva
verket hade inﬂuerats av Lidforss.192 Böök berättar i sin minnesbok Rannsakan att
Lidforss vid sekelskiftet hade gett honom inblick i sina personliga erfarenheter av
den store skalden, vilka ju minst sagt var blandade. Böök hade till och med fått
låna hem bunten med Strindbergs brev och hade förfärats också över dessa: ”Alla
dessa inblickar i Strindberg kvarlämnade hos mig ett obehagligt intryck; […].
Råheten och brutaliteten kväljde mig, och den intellektuella förvirringen väckte
min ringaktning.”193
Skillnaden mellan Böök och Lidforss tycks främst vara, att den senare insåg det
orimliga i att mäta konstnärsgeniet Strindberg med moralisk måttstock. Därtill
kommer den tidsrymd om tio år som faktiskt hade förﬂutit sedan Böök och Lidforss samtalat om Strindberg. Mycket hade hänt under denna tid, och många skilda inﬂuenser hade bidragit till att de numera betraktade Strindberg på diametralt
skilda sätt.
Böök skulle visa sig vara en formidabel motståndare. Redan som ung student
hade han lärt personpolemikens sköna konst av Lidforss själv, och lärdomarna
kom nu väl till pass. Det gällde att om möjligt undvika att kommentera de allvarligaste beskyllningarna, att vända motståndarens argument mot honom själv, att
utnyttja misstag och göra huvudsak av dem och att slutligen sammanfatta motståndarens synpunkter så att de framstod som orimliga eller löjliga. När Böök
sammanfattar kritiken mot Levertin i artikeln ”Professor Lidforss med Strindberg
mot Levertin”, publicerad dagen före Lidforss fjärde artikel (SvD 1910-07-24), så
blir det ett polemiskt mästerverk i Lidforss egen stil:
Man skulle nära nog vara frestad att sammanfatta Lidforss’ uppfattning af Levertins
Strindbergskritik så här: Än berömde, än klandrade han Strindbergs verk. När han
berömde dem, var det falska judaskyssar, ty han tyckte i grund och botten illa om
hans böcker. När han klandrade dem, var det nedrighet, ty han visste i grund och
botten att de voro beundransvärda. (Strf, s. 273)

Efter en sådan salva var det naturligt att Lidforss kände behov av att ytterligare
polemisera mot Böök och snarast ge ut sina artiklar i broschyrform.
Att Böök angrep Lidforss och försvarade Levertin hade man naturligtvis inget
emot på borgerligt håll, men man kan förmoda att många ändå uppskattade Lidforss utskällning av Böök. Den negativa synen på Böök som litteraturkritiker delades ju av många i fältet, inte minst bland de yngre författarna. Karl Otto Bon192
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nier beklagar situationen i ett tidigare delvis citerat brev till Heidenstam (1910-0818): ”Det är min öfvertygelse, att hade aldrig Böök funnits, så hade aldrig anfallet
på 90-talet kommit och då hade ej Strindberg fått denna alldeles oväntade hjälptrupp.”194 Det sista ordet syftar på de socialdemokratiska tidningarnas män.
Lidforss inleder den fjärde artikeln med ett förnyat angrepp på Per Hallström. I
Skepnader och tankar liknades Strindberg vid en ”Cerberus med helveteseld i
blicken”, vilken stundom ”löper omkring nosande där slika djur bruka nosa och
sålunda konstaterande vad det innerst rör sig om”. Lidforss menar att denna passus är karakteristisk för den ”älskvärda kollegialitet” som nittitalisterna visar när
de någon gång nämner Strindberg (Strf, s. 273). Oftast förbigår de honom med
”en ignorerande tystnad”,195 men vederbörande kan ju verkligen kosta på sig att
tiga, eftersom de
sedan ﬂera år tillbaka disponera över en kraft, som med en sällsam, man vore frestad
säga patologiskt uppdriven entusiasm för geschäftet, fortsätter den Levertinska litteraturkritikens traditioner – i dess allra grövsta och simplaste form. Denna sänkning
av kritikens allmänna nivå är helt naturlig, eftersom docenten Böök fullkomligt saknar sin föregångares litterära talang, och av Levertins skriftställarkynne endast ärft
den ymniga svadan och den stilistiskt-logiska korruptionen. Men i dessa hänseenden
uppenbarar sig hos båda kritikerna en kongenialitet, som tyder på en djupare själsfrändskap än den, som har sin rot i herr Bööks egenskap av halvjude. (Strf, s. 273f )

Detta är ett nytt exempel på hur Lidforss tycks tappa fattningen när Levertin
kommer på tal. Svante Nordin omtalar att det fanns en, tydligen felaktig, tradition i Bööks familj om ett judiskt påbrå på moderns sida. Lidforss hade förmodligen hört om detta direkt från Böök.196 I Strindbergsfejden haglade invektiven numera tätt, och Lidforss var inte ägnad att höja nivån i detta avseende, men det han
vill ha sagt är att Böök inte är kapabel att efterträda Levertin som kritiker, eftersom han liknar denne endast i de negativa dragen. De positiva och försonande
drag som Lidforss trots allt ﬁnner hos Levertin saknas enligt hans förmenande helt
hos Böök.
Lidforss ﬁnner det föga förvånande att det blev Böök som tog till orda för nittitalisterna, men däremot förvånas han över att denne ”kunde öppna kampanjen
med att avtrycka en artikel, som hämtats ur Karlstadstidningen och vars etiska
patos endast överträﬀas av dess enfald” (Strf, s. 274). Det sista, som ju är ganska
ärerörigt, har i broschyren ändrats till ”vars etiska patos fullkomligt tycks ha undanträngt det sunda förnuftets synpunkter” (NiRekl, s. 66). Lidforss har oftast tidigare kunnat omfatta Karlstads-Tidningens redaktör med sympati, men nu får
den ”upplyste åttitalisten och verdandiradikalen” Mauritz Hellberg istället en rejäl
skopa ovett för sina insatser i Strindbergsfejden. Lidforss har sedan ﬂera år fört en
kampanj mot svikande borgerliga radikaler. Nu har även Hellberg svikit den radikala saken, blir därför det underförstådda budskapet till Arbetets läsare. Avslut194
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ningen är raljerande: ”överhuvudtaget torde det icke vara lönt att spilla ord på uttalanden, som mera göra intryck av att härröra från ett hysteriskt fruntimmer än
från den klarsynte och orädde man, som Mauritz Hellberg annars visat sig vara”
(Strf, s. 275).
Efter att ha antytt att möjligtvis Flaubert, med sitt stora intresse för mänsklig
dumhet, skulle ha uppskattat dem konstaterar Lidforss att det i grunden är ”en motbjudande uppgift att syssla med de aktstycken, som i denna strid publicerats emot
Strindberg”. Detta gäller särskilt Bööks inlägg. Dennes position inom det litterära
fältet är dock sådan att man inte längre kan ignorera honom, även om man ville:
då man betänker, att docenten Böök för det första är ordinarie litteraturkritiker i en
stor huvudstadstidning med spridning över hela vårt land, och för det andra, att han
av herrar Heidenstam och Hallström kreerats till förtroendeman för nittiotalets litterära fackförening, så är man gärna böjd för att tillmäta hans uppträdande en betydelse, som det i och för sig alldeles icke skulle förtjäna. (Strf, s. 275)

Lidforss gör en genomgång av vad Böök skrivit om Strindberg. Till skillnad mot
Levertin vill Böök inte se några ljuspunkter som helst i Strindbergs produktion
efter 1892, menar Lidforss, som refererar och citerar artiklarna ”Den svenska dikten under Oscar den II:s sista decennium” och ”Det Nya Sverge”, skrivna före
Strindbergsfejden. Enligt Böök har Strindbergs ”konstnärliga kraft […] oerhört
försvagats, och de ﬂesta av hans senare verk äro allt för förvirrade för att erbjuda
annat än kuriositetsintresse”. Den största bristen i den samtida svenska litteraturen sägs annars vara ”bristen på ett modärnt drama: först det sista året har medfört
en så betydande och storstilad insats, som Tor Hedbergs Johan Ulfstjärna” (citeras
i NiRekl, s. 69f ). Naturligt nog ﬁnner Lidforss, att ett sådant uttalande ”är mer än
komprometterande för en docent i litteraturhistoria”.
Emellertid har John Landquist redan bemött Böök på denna punkt, och Lidforss meddelar ett citat, som är betydligt längre i broschyren, ur dennes artikel, varefter han konstaterar att Böök i Strindbergsfejden lyckats överträﬀa sig själv. Efter
ett citat, som återigen är betydligt längre i broschyren, ur Bööks artikel av den 8 juli
konstateras att denna är ”ett märkligt vittnesbörd om den kaotiska förvirring, som
den Strindbergska attacken åstadkommit i det angripna lägret” (Strf, s. 276). Lidforss kommer också in på en annan sak, nämligen ”den storsinta tystnad, som de
angripna alltjämt iakttaga” och som på sina håll väckt sådan beundran.
Hittills har Lidforss haft fast mark under på fötterna, men nu ger han sig ut på
svag is. Han kommer med en lika orimlig som felaktig uppgift och ger därmed
Fredrik Böök trumf på hand. Här följer jag originalartikeln, eftersom anklagelserna har tonats ned i broschyren. Enligt Lidforss skulle Böök på uppdrag av Levertin ha skrivit en negativ recension, rentav ”en förintande kanonad”, av hans debutbok Fragment och miniatyrer (1904). Levertin försökte sedan placera den i någon huvudstadstidning men misslyckades – på Svenska Dagbladet hade redan en
annan kritiker (David Sprengel) lämnat in en positiv recension av boken. Vart
manuskriptet till recensionen sedan tagit vägen sade sig Lidforss inte veta.
Varifrån han fått denna märkliga historia kan man bara spekulera över. Själv
hänvisar han till ett muntligt uttalande av K. O. Bonnier, men denne dementerar
historien i Social-Demokraten och menar att Lidforss kanske har hört fel och att
hans ”monomana Levertinhat har lupit bort med hans minne”(Strf, s. 444). Kan474

ske var det så, för det hela förefaller annars oförklarligt. Den relaterade händelsen
hade aldrig inträﬀat. Att Lidforss medvetet skulle ha ljugit vill man heller inte tro,
det vore ju att frivilligt sticka in huvudet i lejonets käft.
Det fanns av allt att döma inget manuskript till en recension, åtminstone hade
Levertin aldrig beställt någon sådan. Sant var att Böök kontaktat Levertin och erbjudit sig att skriva en recension, tydligen mycket nedgörande.197 Något låg det
alltså bakom historien. Levertins svarsbrev ﬁnns emellertid bevarat och citeras av
Svante Nordin. Det börjar sålunda: ”Gärna hade vi tagit en anmälan af Bengt Lidforss, skrifven af Er, men det blef tyvärr för sent föreslaget. Sprengel har redan
skrifvit en mindre artikel om den – han tycks vara mycket intagen af boken.”198
Saken kompliceras av att Ord och Bild, som ju räknade Böök till sina medarbetare,
inte recenserade Lidforss bok förrän 1907, då den beundrande Erik Hedén tog
upp den. Där hade Böök rimligen kunnat placera en recension, om han hade velat, och detta talar onekligen för att det var just en inbrytning i Svenska Dagbladet
som hägrade för den unge kritikern. Å andra sidan är det ju inte självklart att Ord
och Bild alls hade velat publicera en nedgörande recension av Lidforss bok, som
beundrades på många håll.
Lidforss har emellertid ytterligare ett exempel på det intrigspel som pågick bakom kulisserna, samtidigt med ”den storsinta tystnad, som de angripna alltjämt
iakttaga”:
I själva verket är det ju betydligt bekvämare att låta docenten Böök på sitt oförblommerade gåpåarespråk skrika ut vad man har på hjärtat och sedan inköpa ett obegränsat antal lösnummer, som försedda med instämmande och kompletterande randanmärkningar, sändas omkring till vänner och bekanta. Det är en känd metod, det har
jag händelsevis svart och vitt på! (Strf, s. 277)

Ändå måste man undra, menar Lidforss, om inte ”hr Bööks kommittenter” förstår att även de blir komprometterade, exempelvis av Bööks utgjutelser om
Strindberg som ”en man som tänker med inälvorna och som vrålande vrider sig i
sina kval” (s. 73f ). Lidforss säger sig ha kunnat bedöma Böök mildare, ”om det
bakom denna sinnessjuka svada, som ej kan tas upp till kritik, funnes en ärlig
övertygelse, en glimt av sårad idealitet”,199 men så är inte fallet, tvärt om:
Docenten Bööks recensentverksamhet har från första stund varit präglad av en servil
inställsamhet gentemot de maktägande och inﬂytelserika, och en fräck hänsynslöshet mot dem, vilkas position på förhand varit svag eller vacklande, och om han under nedskrivandet av ovanstående varit besjälad av någon känslostämning, så har det
endast varit betjäntens raseri över att se sin herre få stryk. (Strf, s. 277f )

Lidforss erkänner, att detta kan tyckas vara hårda ord, och han underbygger därför
sin karakteristik med ett exempel ur en essä där den unge Böök höjer Per Hallström till skyarna på Ola Hanssons bekostnad. Lidforss är så upprörd att han kur197
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siverar när han hävdar att Böök ”riktar denna åsnespark mot den landsﬂyktige och
impopuläre Skånediktaren blott och bart därför, att han därmed tror sig behaga det
härskande litteraturkotteriet i Stockholm” (Strf, s. 278).
Lidforss vill visa hur Böök under sin recensionsverksamhet vänt kappan efter
vinden och bedömt skribenter ”allt efter den hållning, som vederbörande i herr
Bööks ögon intar gentemot nittiotalskoryféerna” (NiRekl, s. 76). Sålunda har
Hans Larsson råkat i onåd medan Mauritz Hellberg numera ”blivit en litterär
kraft, som herr Böök uppmuntrar med de mest komplimenterande tillrop” (NiRekl, s. 77). Här närmar man sig den springande punkten. Än mer graverande i
Lidforss ögon är nämligen att Böök på senare tid också skrivit ned Vilhelm Ekelund. Det kan inte vara ärligt menat, menar Lidforss. ”När herr Böök träder fram
och bryter staven över Vilhelm Ekelunds ’Antikt ideal’ för att kort därpå höja
Hallströms ’Skepnader och tankar’ till skyarna som ett kulturellt sekularverk, då
kan man ej antaga, att dessa domar fällas i god tro” (NiRekl, s. 77).
Lidforss ger i broschyren ytterligare exempel på Bööks tillvägagångssätt, men
dessa får lämnas därhän. Lidforss menar att Böök är oärlig och därför inte har rätt
att tala om moral i publicistiska sammanhang. Man kan inte ta honom på allvar
när han nu träder ”i breschen gent emot den esteticerande Landquist och den politiserande Hedén, som båda beskyllas för att ha åsidosatt moralens enklaste fordringar” (Strf, s. 278). Här nämner Lidforss faktiskt Hedén vid namn, men så är det
också fråga om att försvara en sympatisör. Epiteten grundas på Bööks egna uttalanden.
Att Lidforss själv moraliserar våldsamt i artikeln mot Böök, men utifrån sina
egna övertygelser, det undgår ingen. Med diskussionen om de aktuella skribenternas eventuella brist på moral som resonansbotten, kommer Lidforss nu fram till
artikelseriens avslutning. Om man försvarar Strindberg, skriver han, kan man
vara säker på att få höra bittra förebråelser som ”aha, ni försvarar ’Svarta fanor’!
Har ni då ingen moral?” Lidforss svar till vedersakarna hör till det ﬁnaste han skrivit och öppnade nog för ett vidgat accepterande inte bara inom arbetarrörelsen
utan också inom borgerligheten, där många under senare år hade låst sig i negativa
attityder. En god del av den försoning, som skulle inträda mellan Strindberg och
större delen av den svenska allmänheten under de sista åren och vilken konkret
yttrade sig i Strindbergsinsamlingen och de omfattande hyllningarna på skaldens
sista födelsedag, bör ha haft sin upprinnelse i dessa ord:
Det ﬁnns i vårt land många förträﬄiga människor, som beundra Strindbergs genialitet, men som känna sig upprörda i sitt innersta över åtskilliga av de tendenser och
åsikter, som Strindberg förfäktat i sina arbeten från de senare åren. Den, som skriver
dessa rader, står med hänsyn till världsåskådning och i många andra stycken på en
helt annan ståndpunkt än den store diktaren, men det är mig omöjligt att instämma
med dem, som betrakta hans författarskaps senaste fas med ringaktning eller indignation. Under sitt oroliga sanningssökande har Strindberg stundom företagit sig vad
han kallar att experimentera med ståndpunkter, och när han funnit en intagen
ståndpunkt ohållbar eller ofruktbar, har han utan vidare lämnat den, och så tillvida
företer hans andliga utveckling en helt annan anblick än sådana ståndaktiga mäns,
som sätta en ära i att icke ha ändrat en åsikt på tjugofem år. Men Strindberg har
dock, vare sig det gällt person eller sak, aldrig gett uttryck åt annat än vad som varit
hans innersta övertygelse, och den som tror, att Strindberg någonsin stämplat en
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man som skurk utan att i sitt hjärta vara övertygad om hans skurkaktighet, han är en
mycket dålig psykolog. Strindberg kan ha misstagit sig, och i vissa fall har han kanske
gjort detta ganska grundligt, och dock tyckes det mig, att hans författarbana, alldeles
oavsett hans enastående genialitet, är värd att hedras mera än de ﬂestas. Vilken oerhörd moralisk kraft fordras det icke för att bevara den konstnärliga skaparlusten
oskadd under de tusen och åter tusen vedervärdigheter, som mött honom på hans
väg, allt sedan ”Mäster Olof ” såg ljuset och till den dag i dag! Ensam och oböjlig har
han gått sin väg genom livet, och medan hans underlägsna diktarbröder, som varit
lika många avundsmän, utnyttjat reklamens alla tänkbara resurser, har Strindberg
endast räknat med sina konstverks egen inneboende kraft. Aldrig har han böjt sig för
publikens smak, aldrig friat till recensenternas gunst. Intrigernas lumpna spel med
bulvaner och lejda överfall har han aldrig känt, själv har han slagit till, när det har
tyckts honom rätt, och själv har han också tagit risken och konsekvenserna. Han hör
till dem, som av begynnelsen varit skapade för farornas och äventyrens värld; och när
allt kommer omkring, är det icke ett svenskt drag, som vi kunde vara stolta över, att
vår störste diktare också är en stridens man som få, alltid färdig att till sista blodsdroppen slåss för vad som i hans ögon är rätt och sanning! (Strf, s. 279f )

Helt ensam om att hävda sådana synpunkter hade Lidforss inte varit. I en kort artikel om ”Mångfrestaren Strindberg”, som nu också lär vilja skriva en ordbok,
menade Knut Barr i Stockholms-Tidningen redan två dagar tidigare att man får ”ta
Strindberg som han är”, eftersom han är författare och håller domedag inte bara
över andra utan också över sig själv. Han har hävdat alla möjliga synpunkter och
har också misstagit sig, ”men ingen borde vilja säga, att han icke för hvarje gång
menat ärligt och sökt sanningen” (Strf, s. 249f ). Om Lidforss observerat Knut
Barrs inlägg är omöjligt att veta, hans artikelserie var ju planerad och kanske också
färdigskriven tidigare, men att deras och Landquists synpunkter på Strindberg nu
bär frukt förstår man av Henning von Melsteds artikel ”För och emot”, publicerad i Afton-Tidningen den 26 juli. Melsted har vänt. Han har tidigare häftigt kritiserat Strindbergs angrepp på Heidenstams dikter men ﬁnner nu att vissa av
Strindbergs motståndare varit ännu orättvisare och velat ”stryka ut värdet av hela
hans litterära insats under de senaste tjugo åren” (s. 315). Detta tvingar läsarna till
en omvärdering. Man måste välja sida:
Och då Strindbergs diktning ligger långt närmare de idéströmningar som fylla våra
sinnen med framtidstrons och revoltens anda än nittiotalsdiktningen, som knappast
passar för en bister tid, så är det naturligt att valet måste föra ﬂertalet till Strindberg.
[– – –] Och hur häftigt jag än vredgats över åtskilliga av hans handlingar, gäller det
att vittna om värdet av hans diktning, så står han nu som alltid för mig såsom mästaren! (ibid)

Det är en kombination av de nya synpunkterna på Strindberg och avslöjandet av
”nittiotalsreklamen” som fått opinionen att börja svänga. Inte minst bör det vara
Bööks bryska framfart som börjar få omvänd eﬀekt mot den avsedda – hans överdrifter i nedsablingen av Strindbergs skönlitterära produktion har blivit alltför
uppenbara.
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12. Levertinkultens apologet
Även om Böök lyckades få in en del poänger på Lidforss, bevisade Bööks kampanj
sammantaget att Lidforss hade rätt när han talade om ”nittiotalsreklamen”. Det
hade verkligen pågått – och pågick fortfarande – en kampanj för nittitalet på
Strindbergs bekostnad. Bööks inlägg gav syn för sägen. Det man var oense om
bland Strindbergs anhängare var i stället om Levertin hade handlat i god tro eller
inte. Lidforss stod ganska ensam i sitt hårda fördömande av Oscar Levertin, men
samtidigt gav många honom rätt i kampen mot Böök.
I inledningen till den nya artikelserien noterar Lidforss den religiösa tonen i
rubriken till Bööks artikel ”Professor Lidforss i förhärdelsens tillstånd” i Svenska
Dagbladet av den 20 september. Han roar sig med att mönstra de aktiva i motståndarlägret och anknyter därvid en smula till det religiösa språkbruket. Han ﬁnner att artikeln, vilken ”fyller icke mindre än fem av kulturbladets spalter”, tydligen är
frukten av ett trofast och träget samarbete mellan de mera framstående representanterna för den gängse Levertinkulten: herr Böök har tillfälle att åberopa kompletterande upplysningar av docenten Ruben G:son Berg, muntliga meddelanden av professor Warburg, spaltlånga historietter, relaterade av förläggaren K. O. Bonnier och
ytterst härrörande från – den av hr Böök en gång all heder och ära fråndömde David
Sprengel. Det är en stor apparat, som satts igång, ett allmänt uppbåd in majorem
Levertini gloriam; men det måste erkännas, att hr Böök, trots allt främmande bistånd, dock förmått att forma sin artikel till ett aktstycke, som i koncentrerad form
ger ett prov på alla de utsökta själsegenskaper, som karaktärisera herr Böök, när han
står på höjden av sitt väsens branter.
Det är mig därför ett nöje att punkt för punkt genomgå den Böökska anklagelselistan, ty uppriktigt sagt har jag ännu aldrig påträﬀat ett dokument, som klarare belyst halten av hans journalistik än detta hans senaste inlägg i Strindbergsfejden. (Strf,
s. 680f )

Denna genomgång ”punkt för punkt” handlar i stort om upprepningar och variationer av tidigare redovisade synpunkter. Dessa förbigås här.
Återstår att redovisa något av turerna kring den olycksaliga recension som
Böök tydligen aldrig hade skrivit om Lidforss debutbok Fragment och miniatyrer.
Denna historia ägnas hela sex sidor i broschyren. Med låtsad nonchalans introduceras den genom att Lidforss ber om ursäkt för att han tar ”läsarens uppmärksamhet i anspråk för denna rent personliga aﬀär”, vilken dock kan bidraga till Bööks
karakteristik.
Lidforss ﬁck ta tillbaka sitt påstående att Levertin skulle ha beställt en negativ
recension, särskilt som Bööks invändningar bekräftades av K. O. Bonnier, vilken
åberopats av Lidforss, och sedan även av David Sprengel. Bakom kulisserna pågick emellertid ett tjuv- och rackarspel, som tydligen gick ut på att man skulle förmå Sprengel att ändå stödja Lidforss. I ett privat brev till Henning Berger berättar
Sprengel: ”Min f.d. vän docenten Lännart Ribbing har brutit med mig därför att
jag icke ville gå med på Lidforss’ lögner om Levertin. Erkänslan för Lidforss’ vackra recensioner om mina böcker skulle ju ha fordrat det! ’Vänskap’ är någonting så
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”Professor Lidforss klagar och gråter
förty att Bööken grälat på honom åter.
Han undrar hvad det är för exter
att han inte kan få vara i fred med sina växter.”
Så skaldar Waldeck (Thorgny WallbeckHallgren) till sin teckning i Stockholms Dagblad
1910-10-02 (Ur Harry Järv, Strindbergsfejden,
s. 726f ). Lidforss (med namnet felstavat) har
försetts med barbarens sneda ögon, och hans
herbarium innehåller bara ogräs. Bilden av den
känslige och gråtande botanikern Lid-forss som
fått välförtjänt aga hade odlats av Lidforss
motståndare ända sedan begreppet ”mimosan i
Lund” myntades i samband med Levertins
angrepp på den ”mimoseaktigt ömtåliga blomsjälen i Lund” (1900). Vi finner denna bild hos
Ossian-Nilsson och även hos Vetterlund, som i
Aftonbladet 1910-08-01 uppdaterade epitetet till
”sensitivan i Uppsala”.

besynnerligt.”200 I stället ﬁck Lidforss nöja sig med att skydda sin publicistiska
heder genom att låta ett par vänner skriftligen intyga att han skrivit i god tro och
inte hittat på historien långt senare. Det märkliga aktstycket trycktes i Arbetet
(Strf, s. 698) och också i Levertinkultens apologet (s. 33):
Att professor Bengt Lidforss, uppgivande förläggare K. O. Bonnier och skriftställaren D. Sprengel som sina sagesmän, redan före början av 1905 för oss relaterat historien om professor Levertins åtgöranden i fråga om en recension av hr F. Böök av
”Fragment och miniatyrer” fullkomligt på samma sätt som han nyligen framställt
saken i Arbetet, intygas härmed.
Lund 23 september 1910.
Hugo Ågren. Lännart Ribbing.
Fil. Lic.
Docent.

Böök var inte imponerad över Lidforss förklaringar och redan i artikeln ”Professor
Lidforss går ed på sin oskuld” (SvD 1910-08-02) menade han sig, genom att avslöja
Lidforss lilla historia som falsk, kunna avvisa allt tal om ”ett förmodat litterärt
kotteriväsen”, men viktigare ändå var att historien ”gaf tillfälle att få ett fast tag på
en journalistisk fribytare, som alltför länge fått härja ostraﬀadt”. I artikelns avslutning följer en karakteristik som måste ha glatt ett stort antal borgerliga skribenter
och läsare, som länge retat sig på motståndarens mångsidighet, kunnighet och elegans – men än mer på de hårda ord och de nedsättande epitet som han gärna be200

Citerat efter David Sprengel, Från sidan. Urval och inledning av Crister Enanader, Solna 1990,
s. 105.
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stod sina motståndare. Avslutningen citeras i sin helhet, eftersom den kan uppfattas som den borgerliga allmänhetens dom över sin vedersakare:
Professor Lidforss har länge åtnjutit det slags respekt, som farliga stigmän åtnjuta.
Han har alltid angripit och han har ytterst sällan blifvit angripen tillbaka. Man har
föredragit att gå ur vägen, ty en strid med honom har alltid varit obehaglig, icke blott
på grund av vapnens skärpa, utan också på grund af deras giftighet. Virtuosa öknamn, personliga skandaliseringar, moraliska insinuationer – dylikt har stått som ett
moln kring hans fejder. Han har beskyllt Viktor Rydberg för oärligt stridssätt, han
har berättat anekdoter ur sina motståndares privatlif, han har tagit sig på att undersöka förhållandet mellan personers oﬀentliga och enskilda uppträdande. Och vid
sidan af allt detta har han varit den förföljde martyren, ständigt utsatt för elaka
mänskors onda tungor.
Det har därför varit mig kärt att denna gång få ett fast grepp på professor Lidforss.
Han har i denna fejd begagnat de hänsynslösaste och småaktigaste medel, han har slagit ned på korrekturfel i Levertins skrifter som en skolpedant och han har smädat honom som yrkesnidskrifvare. Men i allt detta har han icke kunnat undgå att bli deﬁnitivt fastnaglad vid skampålen, och inga slingringar, inga förfärliga vredesutbrott kunna befria honom därifrån. Må han gärna fortsätta att smäda: han sitter där han sitter.
För att öfver hufvud kunna uppträda som oﬀentlig person kräfves det ett visst mått
af rent personlig vederhäftighet, af hållning och ryggrad som enskild människa. Det
är professor Lidforss’ eget fel att det nu är uppenbart, om han har det eller icke har
det, och det är följden af hans öfvermodiga uppträdande att allmänheten härmed
inbjudes till att anställa betraktelser öfver detta alternativ. (Strf, s. 429f )

I en dubbelrecension av Lidforss och Bööks broschyrer gav litteraturhistorikern
och kritikern i Aftonbladet Fredrik Vetterlund kollegan Böök rätt i det mesta. Vetterlunds inlägg i Strindbergsfejden är kanske inte tungt vägande i och för sig, men
med tanke på att han var nära allierad med den åldrade Carl David af Wirsén,
skulle man kunna uppfatta Vetterlund som talesman för de gamla oscarianerna,
även om han själv var betydligt yngre. Man noterar då först att Vetterlund ger Lidforss rätt i kritiken av Levertins språkbehandling, liksom åtminstone delvis i hans
angrepp på ”vårt litterära 90-tals stundom öfverdrifna reputation” (Strf, s. 773).
Men sedan kommer de vanliga utfallen. Här talas om polemikern Lidforss ”blodsprängda och frenetiska själsliga rabies”, och här ifrågasätter Vetterlund åter Lidforss kompetens som litteraturbedömare. Belägget för denna inkompetens blir,
som också annars hos Vetterlund men även hos Ossian-Nilsson, att Lidforss uppfattar Vilhelm Ekelund som en av landets största skalder. Lidforss verkar enligt
Vetterlund ”evigt novus homo” och sägs vara ”typiskt representerande det heliga
80-talets ohistoriska sinne och dess barbariska likgiltighet för allt, som låg bortom
Brandes och ’Röda rummet’”. Det har ”blifvit hr Lidforss’ öde att verka som barbar, som grottmänniska vid sidan af de högt kultiverade andar, mot hvilka han lyft
sin grofva påk, Viktor Rydberg, Oscar Levertin, äfven – om än ur annan synpunkt
– Vitalis Norström” (Strf, s. 774). Man bör här observera bilden av Lidforss som
grottmänniska svingande sin grova knölpåk.201 Den skulle slå an.
201

Vetterlund hade använt samma bild om Lidforss redan i recensionen av dennes debutbok
1904. (Beyer 1968, s. 286.)
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Lidforss inlägg i Strindbergsfejden var alltså omfattande och mycket uppmärksammade. Strindberg ville många inte ta riktigt på allvar, Hedén hade ännu inte
den tillräckliga tyngden och Landquist begränsade sig till den litterära striden.
Det är därför naturligt att tillmäta Lidforss en alldeles speciell betydelse som vänsterns talesman under Strindbergsfejden, både i politiskt och litterärt hänseende.
Det är inte utan orsak som Heidenstams språkrör Fredrik Böök slutligen utser
Lidforss till sin huvudmotståndare. Som Svante Nordin konstaterar ﬁck Böök genom Lidforss ”ett intyg på att vara Levertins sanne efterföljare. Inför Svenska
Dagbladets läsare hade han gjort sig till Levertins riddare och försvarare. Den dåliga relation Böök haft till Levertin under dennes livstid hade postumt tagit en
vändning till det bättre. För det kunde han tacka Lidforss.”202
Strindbergsfejden var också en Lidforssfejd – för att kunna detronisera Strindberg måste man först försöka krossa Lidforss. Denna koppling var också naturlig
för Heidenstam, när denne väl bestämde sig för att ingripa.

13. Heidenstam och ”proletärﬁlosoﬁen”
När Böök i artikeln ”Professor Lidforss går ed på sin oskuld” liknar Lidforss vid
”en journalistisk fribytare” och menar att han ”länge åtnjutit det slags respekt,
som farliga stigmän åtnjuta” (s. 429), och när Vetterlund talar om Lidforss som
barbar och grottmänniska pekar detta fram mot de tankar som Heidenstam ett
halvår senare gav uttryck för i artikelserien och broschyren Proletärﬁlosoﬁens upplösning och fall. Några ord vid det nya århundradets tröskel.203
Den första artikeln bär rubriken ”Odugliga folkpräster”. Här återger Heidenstam inledningsvis en uppskakande upplevelse, om självupplevd eller påhittad
kan man inte avgöra. Symboliskt menad är den dock i detta sammanhang.204
Överraskad av ett åskväder under en promenad på landsvägen tog han en gång
skydd under en utskjutande klippa. Alltför sent upptäckte han att platsen redan
intagits av en hop luﬀare. ”Och allihop hade påkar. Sällan har jag sett så lurviga
och ruskiga karlar.” Samtalet gick trögt, det låg osäkerhet i luften, och så ”mycket
mer tänkte jag på tidens sociala strider”. En av ”vandringsmännen” verkade mer
lärd än de andra, ”kanske någon urspårad student, som förr handskats med böcker och bläck”. Mannen tycktes läsa hans tankar och sade sakta: ”En gång kommer
den dag, då det heliga Ilion faller!” Heidenstam kopplar nu detta yttrande till arbetarrörelsens förmenta kulturhat. De ”sociala folkprästerna” gör sitt bästa för att
racka ned på kulturen och det är barbariet som kommer – om inget görs.
Föreställningarna om arbetarrörelsen som en barbarhär som hotade civilisationen hade föresvävat Heidenstam i ﬂera år. Redan i februari 1905 funderade han
202
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Nordin 1994, s. 113.
Verner von Heidenstam, Proletärﬁlosoﬁens upplösning och fall. Några ord vid det nya århundradets tröskel, Stockholm 1911. Broschyren och debatten kring den diskuteras i Björck 1946, s.
300ﬀ och Stenkvist 1982, s. 71ﬀ. Jag använder broschyren, eftersom Järv inte har tagit med alla
artiklarna i Strindbergsfejden.
Erik Norling återger i Mänskligt Heidenstams ord, när denne på nyårsdagens morgon fått
idén till artiklarnas uppläggning: ”När jag låg i min säng nyss och funderade, ﬁck jag med ens
de rätta greppen på den polemik jag ska starta. Jag vet nu precis, hur jag ska börja och hur det
hela bör läggas för att ta skruv.” Norling 1930, s. 139.

481

kring de revolutionära händelserna i Ryssland: ”Om nätterna, när jag ligger och
lyss på vågorna, tycker jag mig höra stora proletärhärar, som komma tågande.”205
Att arbetarna ofta höll möten ute på vägarna, oftast i vägkorsningar dit många
kunde ta sig, hängde ihop med att ingen ville upplåta lokal för deras möten. Att
mötena hölls på kvällen berodde i sin tur på de långa arbetsdagarna. Denna triviala bakgrund tänkte kanske inte en herreman som Heidenstam på, men dessa
möten i fackelsken har åtskilligt skrämt upp honom. I ett brev till Axel Lundegård, skrivet i oktober 1907 och citerat av Staﬀan Björck, skriver han: ”Medan jag
skrifver detta – klockan är 10 på kvällen – pågår ett rätt stormigt socialistmöte här
utanför vid vägkorsningen åt Ullevi till, allt i ﬂämtande lyktors sken.”206 Heidenstam säger sig kunna höra vart ord, han berömmer den ypperlige talaren, och då
och då hör han ”Arbetets söner” stämmas upp. Naturligt nog ﬁnner han situationen gruvlig. Alla utom han själv och hans unga hustru Greta har rusat iväg till
mötet. Han sitter övergiven i sitt stora hus och tänker på framtiden: ”Ja, det kan
komma en tid, då man får befästa ensamma landthus igen som förr eller se dem
brinna. Ett dylikt nattligt folktal på landsbygden värfvar säkert ﬂer hjärtan, än
man tror.”
Att Ossian-Nilssons roman Barbarskogen skulle göra stort intryck på Heidenstam måste under sådana omständigheter synas självklart. Jan Stenkvist menar att
så kan vara fallet och citerar ett brev till Mauritz Hellberg, skrivet i december 1909,
alltså efter storstrejken och Heidenstams kontrovers med Lidforss och efter Hedéns artikel ”De tigande diktarna”. Heidenstam skriver att han inte vill angripa de
praktiska ledarna, men sämre ledare än arbetarnas andliga ledare ﬁnns inte. Dem
borde arbetarna avsätta: ”I sitt kulturhat fostra de upp en barbarhär, en mörkrets
makt, som helst skulle vilja rycka omkull all vår mödosamt under årtusen tillkämpade odling. På det sättet stöta de ifrån sig alla kulturmänniskor.”207 I ett brev till
Böök, skrivet vid ungefär samma tid, ”yttrar sig H. kritiskt om Slätten, som han
anser snedvriden av partisinne, medan förf. sett friare i Barbarskogen”, refererar
Staﬀan Björck.208 Det senare tyder onekligen på att Heidenstam verkligen hade
läst romanen, och det vore också mycket märkligt annars, eftersom faktiskt ”alla”
läste den. Han kan heller knappast ha undgått debatten kring romanen, eftersom
den i hög grad fördes i hans egen tidning Svenska Dagbladet i slutet av 1908. Där
kunde han läsa Tor Hedbergs recension (22/11), ett referat av Lidforss nedgörande
artikel i Arbetet (2/12), Ossian-Nilssons försvar av sin roman (4/12), utdrag ur Lidforss svar till Ossian-Nilsson (11/12) samt slutligen signaturen Don Quijotes
(Fredrik Böök) elaka kåseri samma dag. Att ”barbarerna” är arbetarrörelsen och att
den utpekade busen är Bengt Lidforss bör också ha varit Heidenstams uppfattning. Det nya under Strindbergsfejden är sammankopplingen mellan arbetarrörelsen och Strindberg, och också här måste Heidenstam ha uppfattat Lidforss som
nyckelﬁgur, med tanke på höstens våldsamma batalj mellan denne och vännen
Fredrik Böök.
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Brev till Fredrik Böök 1905-02-11. Citerat efter Björck 1946, s. 283.
Citerat efter Björck 1946, s. 282f. Gäller även fortsättningen.
Stenkvist 1982, s. 56.
Björck 1946, s. 344, not 53. Att Heidenstam var mindre belåten med Slätten, som kritiserade
godsägarnas hårda hållning gentemot lantarbetarna, bör kunna bero på att han där kunnat
ﬁnna sig själv karrikerad. Att så är fallet påpekas av Jan Stenkvist 1982, s. 211, not 20, som i sin
tur funnit uppgiften i Lars Furuland, Statarna i litteraturen, Stockholm 1962, s. 299.
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Strindbergsfejden har ändrat umgängestonen i Författareföreningen, enligt Arvid Fougstedt
i Puck 1911-04-15. (Ur Michanek 1998, s. 122.)

När Heidenstam nu själv går in i Strindbergsfejden, i februari 1911, nämner han
inga namn, och samma fenomen präglar den följande fejden i hög grad. Strindberg nämns naturligtvis, men annars är det som om alla positioner nu är så självklara att man skulle verka mindre införstådd, om man nämnde de åsyftades namn.
Främst bland åsyftade ”odugliga folkpräster” bör naturligtvis Lidforss ha varit,
men Fredrik Ström och Erik Hedén är också tydligt angripna.209 En direkt allusion
har Heidenstam roat sig med att infoga i den fjärde artikeln, ”Vindstilla”. Där skriver han att för ”friska krafter står världen alltid mitt i vårspringet, men för kraftlösa
unga gubbar är den lika beständigt fylld av kvalm” (s. 32). Dessa ”unga gubbar”
syftar uppenbart på den radikala studentföreningen D.Y.G., Den Yngre Gubben, i
Lund, eller snarare på 1890-talets föregångare D.U.G., Den unga gubben. Lidforss
var ju ledande kraft i bägge, och under 1909 hade han porträtterats av Paul Rosenius i romanen De unge gubbarne, utgiven på Bonniers. Han uppträder där som den
radikale Åke Stålström, grupperingens centralgestalt, vilken drar sin revolver och
skjuter skarpt när han hör Viktor Rydbergs namn nämnas. I denna krets avfärdar
man i allmänhet Heidenstams Hans Alienus och hyllar i stället Strindberg.210
209

Angående angreppet på Ström på s. 7f, se Björck 1946, s. 300. På sidan 11 sägs att ”de otåligaste
ropa efter ’de tigande skalderna’”, vilket syftar på Hedén.
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Heidenstams första artikel bar alltså rubriken ”Odugliga folkpräster”, medan
den andra kallades ”Proletären som gudamänniska”. Eftersom dessa två artiklar
inte främst behandlar det litterära livet ﬁnns de inte med i Järvs redovisning av
Strindbergsfejden. Att den politiska aspekten ändå var den väsentligaste för Heidenstam framgår emellertid redan av den titel han valde för sin broschyr, Proletärﬁlosoﬁens upplösning och fall. Lidforss valde att inte svara på angreppet denna
gång, men hans talan i Arbetet fördes i stället av Erik Håkansson. Utan namns
nämnande då, naturligtvis.
Om nu någon ändå undrade vilka som avsågs, blev de bättre upplysta av den
mindre ﬁnkänslige Ossian-Nilsson. I sitt av tidningen beställda inlägg i Stockholms Dagblad 1911-03-09, diskuterar denne vilka arbetarledare det är som Heidenstam egentligen är ute efter.211 Efter att ha utmönstrat de egentliga politiska
och fackliga arbetarledarna ﬁnner han att det måste vara de socialdemokratiska litteraturrecensenterna som avses. Efter ytterligare resonemang återstår bara en
grupp bland dessa, vilken han nedlåtande kallar ”kåsörerna”. Dessa är ”de minst
sympatiska elementen, […], som misslyckats i litteraturen eller i pressen och nu
söka ta hämnd på allt, som haft bättre lycka” (Strf, s. 961). Det är därvid främst
arbetarrörelsens egna sympatisörer som angrips, hävdar Ossian-Nilsson. Lidforss
nämns visserligen inte heller här vid namn, men denne åsyftas uppenbart, när
Ossian-Nilsson förklarar att han själv är den oftast angripne: ”Undertecknad är
dock och har alltid varit den mest omkåserade; de stående epiteten för mig äro:
lycksökare och streber”.212 Annars kan noteras att den alltid självständige OssianNilsson inte ensidigt håller med någondera parten i den stora fejden, ganska naturligt för övrigt, eftersom han ju inte bara var bitter på Lidforss utan också på
Levertin och Böök. Han ﬁnner Heidenstams angrepp på Strindberg okunnigt
men ser annars både positiva och negativa sidor hos såväl Heidenstam som Strindberg. Han ﬁnner det meningslöst att försöka avgöra vem som är kung i litteraturens rike: ”Heidenstam eller Strindberg – det förblir en smaksak, en lynnessak,
som inte angår någon annan än den privata väljaren själf ” (Strf, s. 970). Men i själva verket ﬁnner Ossian-Nilsson, som ju hade en hög uppfattning om sin egen litterära storhet, hela frågeställningen felaktig: ”Jag vill helst tänka mig snillenas
värld som en republik, som en senat af idel konungar”, skriver han. Men eftersom
Strindberg har verkat längst och varit mest förbisedd, borde han mötas med vördnad ”äfven af sin lyckligare skaldebroder!”
Att Heidenstam verkligen syftar på socialdemokratiska litteraturkritiker framgår inte minst av ett avsnitt där han skriver att i ”händerna på dessa våra moderna
perukstockar bli också litteraturen och kritiken rätt och slätt litteraturpolitik med
generalorder från högkvarteret och agitation som kring en valurna” (s. 10). Här
ekar Gustaf Stridsbergs tidigare citerade ord från artikeln i Svenska Dagbladet den
30 oktober.
I mångt och mycket upprepade Heidenstam bara vad Böök och Hallström
redan hade sagt under sommaren och hösten 1910, vilket ju snarast bekräftade
Lidforss tal om en gemensam litterär reklamkampanj. Detta undgick inte en
210
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Paul Rosenius, De unge gubbarne, Stockholm 1909, s. 130ﬀ.
Att artikeln var beställd av tidningen tycks Ossiannilsson själv ha uppgivit till författarna av
introduktionerna i Litteratur och samhälle (Nr 38). Se s. 1856, not 5.
Se avdelning fem, passim.
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skarpögd kritiker som Erik Håkansson i Arbetet, vilken noterade att Heidenstam
för det mesta skrev ”samma saker som hrr von Heidenstams och Hallströms gårdvar i somras satte i skall i Sv. Dagbl:s spalter” (Strf, s. 884). Samma sak konstaterades i Afton-Tidningen av Bernt Holmstedt, som låtsades tycka synd om Fredrik
Böök:
”När man under ﬂerårig tjänst skött sina uppdrag nitiskt, villigt och diskret, är det
väl bra hårt att genom en sådan indiskretion av sin herre och mästare inför allas ögon
avslöjas som fonograf.
Redan den fullständiga kongruensen i sättet att se alla tidens politiska och litterära
fenomen verkar ju litet egendomlig och tyder på livlig inbördes rapport. (Strf,
s. 920).

Social-Demokraten noterade med glädje att socialdemokratin ”fått äran att ta
första törnen i detta ursinniga anlopp mot vårt största litterära namn” (Strf,
s. 889).
I Afton-Tidningen konstaterade Ludvig Nordström att ”ställningen [borde]
vara klar, Strindbergs rätt erkänd och Heidenstam mogen för den post han länge
bort intaga vid C.D.W:s och Per Hallströms sida i Svenska akademien” (Strf, s.
882). Dagens Nyheter talade om ”en föga sympatisk aktion” (Strf, s. 887). Såningsmannen noterade att Heidenstam till sitt organ ”utvalt – Aftonbladet. Därhän har
det gått med honom.” Tidningen talade vidare om Heidenstams ”literära arbete i
de samhällsbevarandes tjänst” (Strf, s. 917f ).
Varken Björck eller Stenkvist har uppfattningen att Heidenstams kampanj var
lyckad.213 Frågan är om den inte borde rubriceras som ett ﬁasko, nämligen om syftet var att återupprätta bilden av Heidenstam som en nationalskald över partigränserna. Tydligen trodde sig Heidenstam ännu kunna tala från en position över
partierna,214 men så inﬂammerat som det sociala, politiska och även kulturella läget hade blivit var det knappast längre möjligt att yttra sig i sådana frågor utan att
inordnas antingen till höger eller till vänster.215 Sydsvenska Dagbladet, som ju
publicerat artiklarna, skrev bekymrat att litteraturen ”har blifvit en tummelplats
för de politiska lidelserna […]. Heidenstam får prisa sig lycklig, om hans
författareskap hädanefter kommer att bedömas efter rent litterära synpunkter”
(Strf, s. 932). Han övertygade knappast någon av dem som under fejdens lopp
kommit att sympatisera med arbetarrörelsen eller Strindberg, och även en positivt
sinnad skribent som Karl Ek i Kalmar undrade ”huruvida Heidenstam i sitt själfförsvar icke betydligt skjutit öfver målet” (Strf, s. 947). Vännen Erik Norling skrev
i en osignerad recension att Heidenstam ”varit nog oklok att låta sina maskerade
hämndartiklar mot ’proletärﬁlosoﬁen’ och August Strindberg visa sig på nytt”
(Strf, s. 1021).
213
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Björck 1946, s. 305f. Stenkvist 1982, s. 71ﬀ.
Stenkvist 1982, s. 72.
Under dessa år pressades de liberala allt hårdare både från höger och från vänster. Bägge sidor
såg dem mer eller mindre som förrädare mot den gemensamma saken (jfr ﬁgur 3 i avdelning
två). Karl Staaﬀs position var ingalunda avundsvärd när han tillträdde som regeringschef 1911,
och efter högerns framstöt i samband med bondetåget och borggårdstalet 1914 tvingades han
avgå.
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Strindbergs artiklar i Afton-Tidningen med början den 29 april 1910 skapar till att börja med mest förvirring. Kommentarerna är få och mestadels skämtsamt förvånade. Högern tycks dock uppskatta de förtäckta angreppen på nittitalet, medan delar av vänstern kan sympatisera med angreppen på Karl XII och Svenska Akademien. Men nittitalisterna, och med dem stora delar av den liberala opinionen, drar tidigt öronen åt sig. Medan Strindberg talar i rebusform pekar Lidforss tidigt ut
fiendelägret i klartext (1/6). Den döde Levertin samt Heidenstam, Hallström, Österling och Böök har länge bedrivit ensidig reklam för nittitalet, hävdar han. Samtidigt har Strindberg men också Fröding, Ola Hansson och Vilhelm Ekelund utsatts antingen för ignorerande tystnad eller vidriga angrepp. Fredrik Böök framställs som
den som numera utför smutsjobbet i denna kampanj. De angripna nittitalisterna växlar upprörda brev inbördes men utåt väljer de ännu att tiga.
Nittitalisterna försvaras av Mauritz Hellberg i Karlstads-Tidningen (11/6). Liksom många andra frisinnade har Hellberg haft svårt att smälta Strindbergs angrepp på
Gustaf af Geijerstam och andra i romanen Svarta fanor (1907). Strindbergs artiklar i Social-Demokraten (fr o m den 29 juni) ignoreras i hög grad av de borgerliga men
väcker intresse inom arbetarrörelsen.
Strindberg får så småningom medhåll i den litterära striden av John Landquist – först i Afton-Tidningen (8/7) och senare i DN, där Landquist nu blir försterecensent. Nittitalet bryter samtidigt sin förnäma tystnad genom inlägg av Böök i Svenska Dagbladet (8/7). En klyfta uppstår på detta sätt inom vad många ännu uppfattar som den frisinnade delen av borgerligheten.
I och med angreppet på Sven Hedin (13/7) får Strindberg också högern definitivt mot sig, och fejden framstår nu allt mer som en fejd mellan arbetarrörelse och
borgerlighet. Erik Hedén stöder Strindberg i Social-Demokraten den 16 juli, och Lidforss startar sin stora artikelserie August Strindberg och den litterära nittiotalsreklamen den 18 samma månad. Att Strindberg har hamnat i socialisternas knä bekräftas i den borgerliga opinionens ögon ytterligare av att hans artiklar publiceras i
broschyrform av Socialdemokratiska ungdomsförbundets förlag Fram med början den 9 augusti. Några som inte vill följa den socialistiska opinionen för Strindberg är
Karl-Erik Forsslund och Ellen Key. Lidforss agerande kritiseras i ledande konservativa blad som Aftonbladet (Fredrik Vetterlund), Stockholms Dagblad (Thorgny Wallbeck-Hallgren) och Nya Dagligt Allehanda (Nils Erdmann).
Lidforss (25/7) och andras klarläggande att striden gäller Strindbergs storhet som skönlitterär författare och inte innebär ett stöd för hans eventuella förvillelser och
ibland orättvisa personangrepp öppnar för en vindkantring till Strindbergs förmån, åtminstone inom den mer frisinnade delen av opinionen. Detta så mycket lättare
som Hedins och Bööks inlägg inte står Strindbergs efter i hätskhet och överdrift. När Strindbergsinsamlingen börjar diskuteras på allvar finner Per Hallström för gott
att protestera med artikeln ”Monumentet” (SvD 30/7). Hans inlägg tolkas som Akademiens ställningstagande, och kopplingen mellan nittitalet och Akademien tycks
därmed bekräftad. I vänsteropinionens ögon hör hädanefter både Böök och Hallström till högern, liksom Hedin. Att nittitalet vandrat åt höger bekräftas slutgiltigt när
Heidenstam den 25 februari 1911 startar sin beramade kampanj mot Strindberg och ”proletärfilosofien”.

(Endast i avhandlingen viktiga positioner är medtagna. Personer inom parentes yttrar sig inte själva i fejden.)

Figur 6. Schematisk framställning av det litterära fältet i Sverige vid tiden för Strindbergsfejden

Många insåg att Heidenstam numera stod till höger.216 Mauritz Hellberg, som
själv hade försvarat nittitalisterna så tappert, fann ”att tystnaden var det värdigaste
svaret” från Heidenstams sida, medan de nu publicerade artiklarna ”knappast [ha]
berett ﬂertalet av hans vänner någon glädje” (Strf, s. 948). När Heidenstam yttrar
sig i den sociala frågan visar sig hans kunskaper alltför grunda och det blir tydligt
att den ”’upplysta despotismen’ är hans samhällsideal”, menar en bekymrad Hellberg (Strf, s. 950). Jan Stenkvist visar att Heidenstam blev mycket besviken och
arg över detta inlägg från Hellberg.217
Något riktigt entusiastiskt försvar av Heidenstam ﬁnner man inte bland mer
betydande skribenter, förutom Böök. När denne (Strf, s. 1031ﬀ) tog till orda gjorde han det för att diskutera med Hans Larsson (Strf, s. 1024). Bägges inlägg var
sansade jämfört med Heidenstams vildsinta framfart. Böök insåg kanske att det
nu kunde vara nog med invektiv och överdrifter. Vem som var Sveriges störste författare blev man ändå inte överens om.
Man spårar viss tillfredsställelse över Heidenstams inlägg i konservativa tidningar, som hos Nils Erdmann i Nya Dagligt Allehanda, men inte ens han håller
odelat med, eftersom Heidenstams kritik inte rör det väsentliga i Strindbergs verk
(Strf, s. 1048). Heidenstams överdrifter gentemot Strindberg har fått motsatt
eﬀekt, och Erdmann tillrättavisar Heidenstam genom att citera dennes egen hyllningsdikt till Strindberg på femtiårsdagen 1899.
Märkligast i Heidenstam broschyr är kanske ändå, att han nu själv gör sig till talesman för den syn på Strindberg som Böök på det bestämdaste hade förnekat att
Levertin hade. Lidforss kritik av Levertin och Böök är därmed också tillämplig på
Heidenstam. Skillnaden är främst att Heidenstam uttrycker sig betydligt grövre
än Levertin. Den litterära polemiken i Heidenstams artikelserie behandlas inte
hos Björck och Stenkvist och torde därför vara mindre känd.218 Enligt Heidenstam har produktionen blivit allt sämre med åren: ”för mig låter därför Strindbergs röst underligt avlägsen och bortdöende, som en röst ur något förgånget” (s.
29). Några citat ur broschyren kan illustrera den föraktfulla attityden:
Efter mitt förstånd är snille inte gas och ånga och ständiga detonationer, som förmörka luften med kringkastade sopor, utan klaraste och fastaste kristall. Snille är
något, som sammanför, skapar och bygger. (s. 16)
Strindberg är fullblodsbarbaren inom vår vitterhet, och allt barbariskt har fröjdats.
[– – –] Han är upplösare och inte byggherre, och allt faller sönder i hans händer och
mjölar sig. (s. 16f )
Det, som egentligen imponerar hos Strindberg, är själva den barbariska massan.
Men fast han fyllt hela hyllor med skådespel, minnas vi inte hans personer på det viset som vi komma ihåg ﬁgurerna hos Ibsen eller Holberg. (s. 24)
Det är isynnerhet de stora karaktärstyperna, som Strindberg inte rår med. De bli
inga heroer, utan gå omkring och småfnaska och yvas och peka ﬁnger. Det ﬁnns intet
216
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Jfr Stenkvist 1982, s. 75 och Björck 1946, s. 305f.
Stenkvist 1982, s. 74.
Bägge väljer uttalat att gå förbi den. Se Björck 1946, s. 302 och Stenkvist 1982, s. 73.
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strålande gudaväder över deras hjässor. Heroismen ligger i ett helt annat plan än
hans fantasi. Han diktar för trälar och har trälatag. Han är för liten. Han siktar för
lågt. Han tror, att det höga är lögn. (s. 25)

Strindberg lyckas bättre när han skildrar människor ur lägre klasser, ﬁnner Heidenstam. Något annat som han uppskattar är Strindbergs äktenskapsskildringar
med deras patriarkaliska syn på kvinnan och barnen (s. 26f ). Men riktigt bra utförda är inte heller dessa: ”Hans ord är den rasande patriarkens svar till kvinnan,
fast naturligtvis ensidigt och ofta oförnuftigt, aldrig fullgiltigt. Annars vore det
inte Strindberg.”
Liksom Levertin och så många andra har Heidenstam svårt att förstå Strindbergs nyskapande konst, och han har aldrig ens uppskattat Röda rummet (s. 17).
Liksom Fredrik Böök uppskattar han Hemsöborna, som ”är en berättelse i tidens
smak, men hur egendomligt är inte det lilla vackra stycket ’Påsk’” (s. 28). Heidenstam ser det nya som avvikande från den goda konsten. Strindbergs konst kan visserligen vara vacker ibland, men i grunden är den destruktiv och tecken på konstens förfall (s. 29). De som hyllar denna konst är föraktliga:
De åskådare, som i alla väder tjusas av Strindberg och begärligt andas in förstöringens dammskyar, för att få nysa, äro av ett särskilt slag. Nästan alltid är det något på
sned med dem. Det är partigängare och gnagare, som titta upp mot livet genom råtthål. Det är cyniska och grova naturer, trasiga sinnen, självförödare, missunnsamma,
misslyckade och förgrämda. Men det är inte de, som skola besitta jorden.
Inom svensk vitterhet har kanske aldrig ett namn blivit så måttlöst övervärderat
som Strindbergs på deras tunga. Det skulle då vara Almqvists. (s. 30)

Heidenstam bör ha väntat sig en reaktion också från Lidforss, och detta bekräftas
på ett lite egendomligt sätt. I sina ”indiskreta memoarer” berättar nämligen den
oberäknelige Erik Norling om den negativa recension av Heidenstams broschyr
som han skrivit och bett Spångberg att publicera anonymt som ett redaktionellt
uttalande i Afton-Tidningen. När Norling några veckor senare sammanträﬀade
med Heidenstam i Köpenhamn hänvisade skalden till den anonyma artikeln och
menade att den ”absolut säkert” var skriven av Lidforss. ”Jag kände genast igen
hans grälsjuka och morrande stil, på samma gång klar och skarp – den kan man
inte missta sig på.”219
Ett halvår senare skriver Fredrik Böök till Heidenstam att nu blir ”den stora frågan, om framtiden skall byggas på proletärﬁlosoﬁ och psykologisk anarkism eller
på en nationell kultur i klar luft och under sträfvan efter objektivitet och harmoni”. Detta var enligt Böök ”den djupast liggande motsättningen mellan åttiotal
och nittiotal, mellan dig och Strindberg”. Som man ser är litteratursyn och samhällssyn ett och samma för Böök, men samtidigt anses den konservativa ideologin
stå för ”objektivitet och harmoni”.220 Det är endast socialister och radikaler som
ständigt politiserar enligt detta betraktelsesätt, som också hade varit vanligt bland
konservativa oscarianer.
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Norling 1930, s. 148. Norlings artikel hade rubriken ”Heidenstam contra Strindberg”. Se
Strindbergsfejden, s. 896ﬀ.
Brevet citerat efter Nordin 1994, s. 112.
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7. Slutord

I och med den stora fejden blev positionerna i det litterära fältet delvis omdeﬁnierade, med nittitalets trupper markerat till höger och knappast längre i verklig
motsats till Akademien (se ﬁgur 6). Till vänster fanns en naturligtvis oenhetlig
opposition, bestående av Strindberg men därtill främst av socialdemokrater och
frisinnade Strindbergsbeundrare bland kritikerna samt tidiga arbetarförfattare
och även en eller annan borgerlig blivande tiotalist. Men alla kan inte passas in i
detta enkla mönster. Exempelvis var Hjalmar Söderbergs humoristiska inlägg i
Strindbergsfejden riktat både mot Strindberg och Akademien,1 medan OssianNilssons gravallvarliga utläggningar vände sig både mot Strindberg och Heidenstam – vilka han samtidigt delvis höll med.2 Opponenter mot de dominerande var
de dock bägge.
Ser man framåt en smula ﬁnner man att modernisterna skulle komma att ansluta sig till oppositionen, som i själva verket redan innefattade ett slags avantgarde (Ola Hansson, Vilhelm Ekelund m.ﬂ.). Men medan modernisterna skulle stå
ute i kylan under decennier framöver, skulle tiotalisterna snart komma att accepteras ganska allmänt, inte minst av den allt mer dominerande Fredrik Böök. Med
tiotalisterna ﬁck Böök något positivt att kämpa för inom den nya litteraturen. Det
småborgerliga blev modernt.
När Strindberg, Wirsén och Lidforss några år senare var borta togs positionerna delvis över av andra.3 Strindberg kunde visserligen ingen ersätta. Hans position
stod sig stark i kraft av det enorma livsverket. Men Heidenstam övertog Wirséns
stol i Akademien, och Hedén tog tämligen självklart över efter Lidforss. Bööks
position som Levertins arvtagare befästes, även om han inte i allo delade Levertins
smak. Han betraktades som landets mest inﬂytelserike kritiker, men därmed blev
han också utsatt för fortsatta angrepp. Den segslitna kampen mellan Böök och
John Landquist började redan under Strindbergsfejden. Böök hade dessutom
fortsatt mot sig ensamvargar som Hjalmar Söderberg och K. G. Ossian-Nilsson. I
själva verket hade Böök i fortsättningen ganska få meningsfränder bland svenska
kritiker, menar Svante Nordin. Böök stod stark, men därmed också ensam.4
Hur ska då Lidforss bestående insats beskrivas? Att den betytt mycket är väl helt
klart. Han stödde företrädesvis den unga litteraturen – med särskilt intresse för
1
2

3

4

Strindbergsfejden, s. 870ﬀ.
Strindbergsfejden, s. 955ﬀ, 966ﬀ. Bägge skribenterna blev ändå genast positionerade till höger i
fältet av den outtröttlige Erik Håkansson i Arbetet (s. 874f, 963ﬀ).
Strindberg dog i maj 1912, följd av vedersakaren Wirsén någon månad därefter. Lidforss avled i
september 1913.
Nordin 1994, s. 114f.
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poesin – och hjälpte fram författare som inte alla är lika ihågkomna numera men
som för kortare eller längre tid tillhörde de etablerade. Bland de något äldre kan
nämnas Anna Branting och Karl-Erik Forsslund. Bland de yngre K. G. OssianNilsson, Henning Berger, Algot Ruhe, Gustaf Hellström och Leon Larsson. Han
gav Ola Hansson och Vilhelm Ekelund deras rättmätiga plats bland de allra främsta, och han satte självklart Fröding före Levertin och Heidenstam. Men över dem
alla placerade han Strindberg. Man kunde frestas att tro att han såg in i framtiden,
så väl stämmer hans omdömen med en senare tids värderingar. Men om framtiden
gett honom rätt, så beror detta inte minst på att många med tiden inﬂytelserika
personer kommit att ta till sig hans synpunkter. Lidforss har möjligen mindre siat
om framtiden än påverkat den. Hur kraftfullt hans inlägg verkade på läsarna
framgår också på annat sätt. Även skribenter som hade beundrat Levertin och nittitalisterna så mycket att de till och med i sin stil hade blivit deras epigoner, kom
att ändra sitt skrivsätt. Det blev så gott som omöjligt att skriva som Levertin hade
gjort, och det var i stället Strindbergs och inte minst Lidforss eﬀektiva språkbehandling och polemiska konst som blev föredömen för framtidens svenska publicister. Det är därför vi fortfarande ﬁnner Lidforss så modern i sådana stycken.
Motståndare som Fredrik Böök och Rudolf Kjellén tycks ha lärt av honom, och
även andra skribenter av Bööks falang, exempelvis Anders Österling, ändrade stil
efter Lidforss angrepp i Strindbergsfejden.5
Beträﬀande Lidforss klarsyn vad gäller Strindbergs och Frödings storhet i förhållande till sina samtida, är det kanske svårare att avgöra om det verkligen är just
hans ställningstaganden som haft verkan, även om man ville uppfatta det så inom
arbetarrörelsen. Naturligtvis var det viktigt att det hela tiden fanns röster som talade sig varma för Strindberg, och naturligtvis påverkade Lidforss många, inte
minst genom att avslöja de kotteriförhållanden som rådde inom det litterära fältet, men minst lika viktigt var det att man efter Strindbergs död så småningom
kunde börja se dennes storhet också inom det forna motståndarlägret, en storhet
bortom alla vildsinta och i mångas tycke orättvisa angrepp. Selma Lagerlöfs funderingar vid underrättelsen om Strindbergs död kan utmärkt illustrera detta. I ett
svarsbrev till Karl Otto Bonnier skriver hon:
Ja, naturligtvis är det ett tomrum, som Strindberg efterlämnar. Jag minns knappt
den tid, då han inte som vår litteraturs främsta snille samlade kring sig så vänners
som ﬁenders stegrade uppmärksamhet. Men det har varit förfärliga härjningståg,
som han anställt bland våra vänner de sista åren. Han har åkt fram i sin stridsvagn
med ett svärd i varje hand och huggit blint åt alla sidor. Den, som inte har blivit
träffad, kan bara undra varför man har sluppit undan. – Men sedan hövdingen är
fallen, då tror jag alla vilja erkänna, att han var mäktig och väldig, och aldrig kan
glömmas.6

Samtidigt är det viktigt att påpeka att det i allmänhet var den tidige Strindberg
som verkligen uppskattades, både av socialister och borgerliga. Socialisterna framhöll gärna Röda rummet, Det nya riket, Tjänstekvinnans son och Svenska öden och
äventyr. För Heidenstam och Böök framstod däremot Hemsöborna som den abso5
6

Hägg 1978, s. 138. Se också avsnittet om Böök, s. 168.
Citerat efter K. O. Bonnier, Bonniers. En bokhandlarefamilj V, s. 78 not 2.
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luta höjdpunkten. Möjligen medvetet tillspetsat menar Sven Delblanc rent av att
det var först efter andra världskriget som man i Sverige mer allmänt skulle börja
uppfatta även de senare verkens storhet. Men samtidigt tenderade man att glömma varför Strindberg varit så omstridd: ”Han växte alltmer till nationaldiktare,
och en sådan måste förstås och förlåtas. Man började slåss en smula om det stora
liket. Det bisarra och atavistiska i hans tänkande tonades ned, även svaga nummer
i han produktion betraktades med respekt. I dag löper han risk att bli marmorbyst.”7
Något som kanske varit mindre känt är den mycket stora betydelse Lidforss hade
för det växande kulturella intresset inom den framstormande arbetarrörelsen. Inte
minst påverkade han den socialdemokratiska ungdomen, men därmed påverkade
han i förlängningen också det moderna projekt som dessa ungdomar skulle komma att genomföra eller åtminstone lägga grunden för. Man bör betänka att många
av dem innehade ledande positioner i samhället ända fram mot 1900-talets mitt.
Lidforss ville medverka till att skapa en ny publik och en ny livskraftig kultur med
förankring i det verkliga folket, inte bara överklassen. Alla som önskade skulle
kunna njuta av kulturens glädjeämnen, och alla som hade konstnärliga anlag skulle kunna utveckla dessa utan sociala eller ekonomiska hinder. Men borgerligheten
såg sin ombonade värld hotad. Omistliga kulturella värden tycktes satta i fråga.
Belackarna förfasade sig och talade om barbariets frammarsch, men detta berodde
inte bara på rädsla för det nya utan också på okunnighet om den idealitet som
numera genomsyrade arbetarrörelsen. Det var Lidforss och hans anhängares uttalade strävan att det bästa i den gamla kulturen inte alls skulle gå under utan tvärt
om införlivas och förädlas tillsammans med det nya som var på väg. Men motsättningarna bestod. De som innehade etablerade positioner ville naturligt nog inte
godvilligt underminera den grund som dessa positioner vilade på. Det nya som
trängde fram måste hejdas eller åtminstone ledas in i gamla beprövade fåror. Annars kunde olyckor inträﬀa. Motsättningarna mellan socialister och borgerliga
skulle inte komma att minska med den allmänna rösträtten och demokratiseringen. Liberaler och socialister hade i fortsättningen föga gemensamt, och rågången i
politiken sammanföll numera med klassintressena. Hädanefter talar man om ett
borgerligt block och ett socialistiskt. Efter ryska revolutionen 1917 betraktades socialismen heller inte bara som ett spöke utan som en skrämmande realitet.
Många år efter sin död skulle Lidforss hyllas av en av de unga studenter som
han mött i Göteborg på Första maj 1903, Zeth Höglund. Denne hade varit Ungdomsförbundets ledare under de stormiga Stormklockeåren. Senare blev han ledare för Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti och därefter för Sveriges Kommunistiska Parti. Men liksom många andra i sin generation kunde han inte foga
sig efter direktiven från Moskva, och efter några år hoppade han av och blev åter
socialdemokrat. I sina memoarer skriver han följande minnesvärda ord över sin
ungdoms gud:
Denne var i grunden borgardömets farligaste ﬁende därför att han representerade
den integrala, den allomfattande socialismen, kultursocialismen i djupare mening.
Borgardömet kan till nöds lida en socialist, som kämpat för politisk demokrati, eller
7

Sven Delblanc i Den Svenska Litteraturen IV. Den storsvenska generationen, s. 64.
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”B.L. in memoriam” är rubriken på detta romantiserande
träsnitt av signaturen ”G” i Majgreven 1916.

en som hjälpt de gamla till pension, ja t.o.m. den som hårt beskattat dem på deras
surt förvärvade slantar – dessa socialister kan till sist, trots sina vanstyrande åtgärder,
medges ha handlat av ideella bevekelsegrunder, vilket eljes är den borgerliga politikerns kännetecken. Men en socialist, som ville störta deras religiösa, patriotiska, litterära och vetenskapliga gudar, hela den andliga lögn, på vilken deras samhällsordning vilade, han var dock av djävulen och måste evigt förkastas. Därför har Bengt
Lidforss intet vackert eftermäle i den borgerliga historien. Men Sveriges framtid, så
vitt den kommer att representeras av arbetarklassen och socialdemokratin och hålla
den andliga friheten kär, skall trots hans mänskliga fel skänka honom en ärestod
bland sina stora andliga föregångsmän.8

Inläggen i Strindbergsfejden blev de sista signerade artiklar Lidforss publicerade i
litterära frågor, bortsett från det viktiga talet om Ola Hansson våren 1913. Han
blev alltmer trött och sjuk under sina sista fem år, och han vantrivdes som profes8

Zeth Höglund, Minnen i fackelsken II. Från Branting till Lenin 1912–1916, Sockholm 1953, s. 75.
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sor i Uppsala. Men han gav sig ingen ro, sin lediga tid ägnade han åt att förbereda
nästa stora kampanj, denna gång mot teologerna. Resultatet skulle bli den digra
boken Kristendomen förr och nu (1911). Efter publiceringen av denna råkade han
åter i våldsam polemik, bland annat med den blivande ärkebiskopen Nathan Söderblom. Resultatet blev ytterligare en broschyr, Modärna apologeter. Återbördad
till Lund samma år trivdes han åter bättre. Bidragen till Arbetet fortsatte att komma. Han fortfor att polemisera mot teologerna. Men det var främst den långa sviten naturvetenskapliga kåserier som ytterligare utökades – folkbildaren kämpade
in i det sista. Sammanlagt skulle det bli tre volymer av de berömda kåserierna.
Den sista artikeln, publicerad den 27 augusti 1913, blev en vädjan om skydd för
det Kullaberg, där han botaniserat så många gånger allt sedan barndomsåren. Nu
riskerade berget att skövlas och bebyggas med sommarhus. En knapp månad senare var Lidforss död, nyligen fyllda 45. Då var hans sista egenhändigt redigerade
bok redan på väg till tryckeriet. Han var stridbar in i det sista. I Polemiska inlägg
(1913), med originalomslag av vännen Gösta Adrian-Nilsson, hade han samlat kritiska betraktelser främst över sina teologiska motståndare men också över såväl
frasmakande anarkister som dito unghöger. Några polemiska artiklar med litterär
anknytning fanns också med, som ”Professor Warburgs älsklingsdikter” och ”Per
Hallström som kulturﬁlosof ”. Att notera är att han dessutom infogat ett par i
stort sett positiva artiklar om Verner von Heidenstam, skrivna i samband med
skaldens besök i Lund på hösten efter unionskrisen 1905. Sålunda ﬁck inte Strindbergsfejdens hårda ord stå ensamma kvar, och kanske ville han på detta sätt erkänna Heidenstams storhet, trots allt. Han ”är själsaristokrat, fast han är adelsman”,
sägs det, ”och en man, ehuru han är poet”. Som sista bidrag i Polemiska inlägg ﬁnner man det tal över Ola Hansson, vilket samma vår slutgiltigt hade övertygat Sveriges studenter om att Hansson vore en värdig innehavare av Frödingstipendiet.
På sista sidan i den sista boken läser man:
Varje växt är en harmonisk enhet, men samtidigt ett dubbelväsen; i jorden är den
rotad, ur jorden suger den sin näring, men ur jorden spirar också stammen upp mot
ljuset, som strömmar in i bladen och ger liv åt jordens tunga safter. Så synes också
Ola Hanssons diktning lik en planta, icke en av markens örter, men en rank och reslig ungbok, vilken med tusen rottrådar är fäst i den närande fosterjorden, och i vars
ﬁntskurna bladverk det bästa i hembygdens mylla träﬀas av strålarna från den europeiska kulturens sol.9

Med denna bild av den kämpande skalden, hämtad från sin egen vetenskaps värld,
botaniken, avslutade Bengt Lidforss sin litteraturkritiska verksamhet. Han var
mångsidig som få, skarpsinnig som få, hatad men framför allt älskad som få. Han
var skönhetsdyrkare, men han förmådde förena denna skönhetsdyrkan med sin
socialistiska övertygelse. Resultatet blev en litteraturkritisk gärning i polemikens
tecken. Denna gärning är inte omfattande sett till antalet renodlade litteraturartiklar, och den sköttes endast som bisyssla under ett kort men osannolikt intensivt
liv. Lidforss hade ändå skapat sig en mycket stark position – också inom det litterära fältet.
9

Polemiska inlägg, s. 266. För en utförlig genomgång av detta tal, se Månesköld-Öberg 1998,
s. 120ﬀ.
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Zusammenfassung

Der Titel der Dissertation, Skönhetsdyrkare och socialdemokrat. Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning (Anbeter der Schönheit und Sozialdemokrat. Studien des literaturkritischen Werkes Bengt Lidforss’), hebt das Paradoxale hervor,
dass Bengt Lidforss eine sozialistische Grundanschauung mit einem starken
Glauben an die Kunst kombinierte. Dieses Schönheitsanbeten bei Lidforss bedeutete jedoch nicht, dass er ein l’art pour l’art- Kritiker war, was in Nils Beyers
einﬂussreicher Biographie von 1968 behauptet wird. Für Lidforss war die Kunst
nicht von der Gesellschaft isoliert sondern im Gegenteil, sie konnte als bedeutender Faktor in der gesellschaftlichen Umwandlung wirken. Der neue sozialistische
Mensch sollte durch die Kunst geadelt anstatt durch die Religion verweichlicht
werden, meinte der Atheist Lidforss. Er erkannte, dass kämpferische Dichtung in
einem dazu geeigneten Zusammenhang nützlich sein konnte, aber dass die Qualität der Kunst oft herabgezogen wurde, wenn sie sich bewusst im Dienst der Politik
stellte.
Ausgesprochene Tendenz ist weniger wünschenswert, aber gute Dichtung
wirkt veredelnd. Wenn Dichtung wahrhaft ist, kann sie Menschen zur Einsicht
bringen, meinte Lidforss, der daher gern Gedichte in seiner eigenen sozialistischen Agitation benutzte. Er engagierte nicht zuletzt die sozialdemokratische Jugend in seinem Kampf für eine alternative Literaturauﬀassung. Die Anbetung der
Schönheit wurde damit modisch unter den Intellektuellen der Arbeiterbewegung
während der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts.
Mit Hilfe der Theorien des französischen Soziologen Pierre Bourdieu wird gezeigt, wie Lidforss nach der Jahrhundertwende sich und der sozialdemokratischen
Zeitung Arbetet eine immer stärkere Position innerhalb des publizistischen Feldes
schuf. Seine glänzend geschriebenen Artikel weckten Bewunderung, aber er stärkte auch seine Position dadurch, dass er führende Autoritäten angriﬀ. Das Entsetzen der Patrioten war erheblich, als er sich über Nationalsymbole wie Carl von
Linne’ und Karl XII. hermachte. Der Inhalt der Artikel war von verschiedener
Art, von den populär gehaltenen naturwissenschaftlichen Artikeln bis zu den anstößigen Plaudereien über verstockte Lunder Akademiker. Die Anhänger bewunderten seinen Mut und seine Geschicktheit und innerhalb der Sozialdemokratie
wurde er schnell eine Autorität ersten Ranges. Auch die Gegner wurden widerwillig dazu gezwungen, seine Qualität als Schriftsteller anzuerkennen, aber sie bekämpften seine Ansichten sowie auch seine oft herabsetzenden Urteile über die
von der Bürgerlichkeit geschätzten Personen. Lidforss stellte die bürgerliche Ideologie und deren Träger in Frage, und für viele Bürgerliche wurde er der vielleicht
beste Repräsentant der von Verner von Heidenstam während der Strindbergfehde
verächtlich genannten ”Proletenphilosophie”.
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Meine Untersuchungsweise ist von hermeneutischen und literatursoziologischen Traditionen geprägt. Auch wenn ich in erster Linie die Literaturkritik behandle, sehe ich Lidforss’ Produktion als ein Ganzes. Um ihn richtig zu verstehen
muss man außerdem auf das Publikum, an das er sich ursprünglich wandte,
Rücksicht nehmen. Spätere Leser riskieren es, ihn falsch zu interpretieren, falls sie
sich nicht in die Diskussionen und Denkweisen der damaligen Zeit versetzen.

1. Einleitung
Bengt Lidforss lebte zwischen 1868 und 1913. Er war Professor für Botanik in Uppsala 1910–11 und in Lund 1911–13. Lidforss wird als Bahnbrecher der Pﬂanzenphysiologie angesehen und er war der erste Forscher der die Erblehre Mendels in einer
ganzen Pﬂanzenfamilie bestätigte, nämlich Rubus (Brombeere). Er studierte
mehrmals in Deutschland, unter anderem bei Professor Ernst Stahl in Jena.
Lidforss wuchs in einem konservativen und literaturinteressierten Professorenhaus in Lund auf. Alle fünf Geschwister studierten an der Universität, aber es war
nur Bengt, der es zu einer akademischen Karriere brachte. Nach einem guten Anfang: Abitur schon mit sechzehn Jahren und ein breites und umfangreiches akademisches Examen schon mit neunzehn Jahren, wurde er allmählich in das Studentenleben hineingezogen. Es geschah im Zeichen des politischen Radikalismus. Er
führte ein unregelmäßiges Leben während der 1890er Jahre und litt an Syphilis,
einer damals noch unheilbaren Krankheit.
Sein Doktorexamen bereitete er mit Studien in Deutschland vor, nahm aber ab
und zu am Bohemienleben in der Weinstube ”Zum schwarzen Ferkel” in Berlin
teil. Strindberg kannte er schon von früher, wie auch Dagny Juel, zu der er eine
unglückliche Liebe hegte. Er lernte Künstler und Schriftsteller wie Edvard
Munch, Sigbjorn Obstfelder, Holger Drachmann, Christian und Oda Krohg,
Stanislaw Przybyszewski und Richard Dehmel kennen. Nach seiner Promovierung in Lund im Frühjahr 1894 kehrte er sofort nach Deutschland zurück, wo er
periodisch ein elendes Dasein führte und als Journalist für die Zeitung Dagens
Nyheter sich durchzubringen versuchte. Diese Artikel wurden die Grundtexte seines ersten Buches (abgesehen von seinen rein wissenschaftlichen Texten), Fragment och miniatyrer (1904), das von der Kritik hervorgehoben wurde.
Nach seiner Rückkehr nach Lund im Herbst 1896, wurde er bald Dozent für
Botanik, aber kurz danach wurde er wiederholt in die radikalen Kreise hineingezogen, und im Herbst 1902 wurde er der erste akademische Lehrer, der sich der sozialdemokratischen Partei anschloss. Dieser Schritt zusammen mit den Gerüchten über seine unregelmäßige Lebensführung und abweichende sexuelle Veranlagung hatte eine negative Einwirkung auf seine akademische Karriere. Viele arbeiteten gegen ihn, unter anderem der Bischof zu Lund, Gottfrid Billing, mitsamt
Prokanzler der Universität.
Als der Erste unter den Lunder Radikalen der 1890er Jahre war er Freund und
erster Biograph des Arbeiterführers und Zeitungsmannes Axel Danielsson. Lidforss trug zu der von Danielsson gegründeten sozialistischen Zeitung Arbetet in
Malmö bei. Nach dem Tod Danielssons um die Jahrhundertwende, wurde Lidforss selbstverständlich als Leitbild der südschwedischen Arbeiterbewegung gesehen. Er war künstlerisch begabt und ein hervorragender Stilist. Er wurde außerdem vielleicht sogar der bedeutendste Kritiker des Christentums in Schweden.
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Für die schwedische Sozialdemokratie zählt er durch seine Artikel als einer der
besten Förderer der Kultur aller Zeiten. Als Literaturkritiker für Arbetet war er der
eifrigste Beschützer der südschwedischen literarischen Schule, und sein Kampf
für Ola Hansson und Vilhelm Ekelund, sowie auch seine bedeutenden Einsätze
für August Strindberg und Gustaf Fröding, haben Spuren in der Literaturgeschichte hinterlassen.

2. Der genialste Literaturkritiker des Landes
Lidforss erzielte seinen Durchbruch als Kritiker daduch, dass er den jungen Poeten Vilhelm Ekelund entdeckte. Sie wurden Freunde, und im Sommer 1900 entstand eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Kritiker und dem Poeten. Lidforss nahm während dieses ersten Jahres als Kritiker Stellung zu einer Anzahl von
großen Persönlichkeiten innerhalb des literarischen Feldes. Zu diesen zählte der
Poet und Sekretär der schwedischen Akademie Carl David af Wirsén, dem 1895
verstorbenen Schriftsteller und Vorleser Viktor Rydberg und dessen Biograph
dem Literaturprofessor Karl Warburg. Desweiteren die Koryphäen der 90er Jahre
Verner von Heidenstam und Oscar Levertin, die er auf Kosten Strindbergs und
Frödings überschätzt fand. Er bewunderte auch sehr Ellen Key wegen ihres Mutes
und Radikalismus. Zum Schluss wird Lidforss’ etwas ambivalente Einstellung zu
einem sensationellen Neuling im literarischen Feld gezeigt, nämlich dem Poeten
K. G. Ossian-Nilsson. In ihrer Meldung für 1903 ernannte die Redaktion der Zeitung Arbetet Lidforss zum ”genialsten Literaturkritiker des Landes”. Dies zeigt
welch eine außerordentlich starke Position er in der Arbeiterbewegung erobert
hatte. In bürgerlichen Kreisen war seine Autorität natürlich in Frage gestellt. Aber
man konnte seine Einsätze nicht ignorieren.

3. Provinzialismus oder Avantgarde?
Bengt Lidforss setzte seinen Kampf für die südschwedische Literaturrichtung
fort. Diese Schule entstand während des Realismus der 80er Jahre, deren Repräsentant, Ola Hansson, sich bald für Symbolismus und Psychologie interessierte.
Er behielt jedoch gleichzeitig seine Achtung vor dem Realismus in der Einzelheit.
Diese Traditionen wurden von dem Lidforsschen Kreis in Lund weitergeführt.
Hier gab es auch Sympathien für dekadente Schilderungen, die als gesellschaftskritisch empfunden wurden, da sie ja das Unbehagen der Helden in einer immer
materialistischeren und unmenschlicheren Gesellschaft aufzeigten. Lidforss selbst
gab nach der Jahrhundertwende seine dekadente Lebenseinstellung auf und wurde kämpfender Sozialist, aber er war weiterhin von dekadenten Schilderungen in
der Literatur fasziniert, z. B. bei neuen schwedischen Schriftstellern wie Henning
Berger und Ode Balten (Per Freudenthal).
Lidforss behauptete, dass schwedische Literaturkritiker aus der Stockholmer
Gegend die südschwedische Schule konsequent abwerteten. Kultur und Rasse
waren für ihn in hohem Grad sich deckende Erscheinungen. Das waren Gedanken die zum Teil den Zeitgeist widerspiegelten. In Europa sah die Wissenschaft
die weiße Rasse als eine höhere als die farbige an, aber der Biologe Lidforss trieb es
noch weiter als er sogar innerhalb des schwedischen Teils des germanischen Volkstammes unterschiedliche Rassen sah. Süd- und Mittelschweden wären zwar ver497

schieden, aber Südschweden wären deswegen nicht unterlegener, meinte er. Die
südschwedische Kunst und Literatur müsse anerkannt werden, wenigstens als
gleichwertig und ihren berechtigten Platz in der schwedischen Literatur zuerkannt bekommen. Die Begründungen wurden komplizierter, da Oscar Levertin,
der leitende Kritiker, einer jüdischen Familie angehörte. Dies mache Levertin
grundsätzlich unfähig das echt Schwedische zu verstehen, behauptete Lidforss in
dem Aufsatz Judar och germaner (Juden und Germanen). Die Juden seien nicht
schlechter, aber sie seien anders, behauptete er in einer Auseinandersetzung, die
klare antisemitische Wendungen aufwies. Die jüdische Kultur habe ihre Werte,
wie auch die germanische, meinte er, aber einen allzu starken jüdischen Einﬂuss
auf die speziﬁsch schwedische Kultur wäre nicht wünschenswert, da die germanische Eigenart dadurch verloren ginge, mit kultureller Verarmung als Folge. Kulturelle Vielfalt war also das Ideal, und deswegen verdammte Lidforss soziale und
politische Verfolgung von Juden. Er konnte auch mit den zionistischen Bestrebungen, auf die er bei armen, aus Osteuropa eingewanderten, Juden in Lund
stieß, sympatisieren. Lidforss war von Herzen Pangermanist aber er missbilligte
den starken preußischen Einﬂuss auf Deutschland.
Die jungen südschwedischen Dichter und Publizisten Ola Hansson und Vilhelm Ekelund gehörten zu den besten in Schweden. Da sie aber mehr oder weniger von der bürgerlichen Kritik und auch von dem bürgerlichen Publikum kaltgestellt zu sein schienen, betrachtete sie die Arbeiterbewegung Dank der Lidforsschen Kampagne als die Dichter der Arbeiterbewegung. Mit der Zeit waren es sozialdemokratische Zeitungen und Verlage, die ihre Werke veröﬀentlichten.

4. Literaturkritiker und Sozialdemokrat
Bengt Lidforss war Volksbildner und behauptete, es gäbe einen starken Zusammenhang zwischen der Kulturarbeit und dem übrigen Kampf der Arbeiterbewegung. Die vielen ”Häuser des Volkes” (schw. Folkets Hus) die gegründet wurden,
sah er als eine Art Burgen, die als Stützpunkte für den Kampf für den Sozialismus
fungieren sollten. Nur einer engagierten und kulturell hervorragenden Arbeiterklasse würde es in der Zukunft gelingen, die Gesellschaft zu revolutionieren,
meinte Lidforss.
Bildung muss also der Revolution vorausgehen, und in diesem Sinne startete
Arbetet im Herbst 1904 die Sonntagsbeilage Framtiden (die Zukunft), wo oft bis
zu drei verschiedene Romane von anerkannter literarischer Qualität gleichzeitig
als Feuilletons zu lesen waren. Literarische Beiträge waren auch in der monatlichen Beilage von Arbetet, Lantarbetare-Bladet (das Landarbeiter-Blatt) (1908–13)
wichtig, aber da war man mehr auf soziale Schilderungen eingerichtet.
Der Sozialdemokrat Lidforss beurteilte oft die Kunst nach dem Inhalt und
dem Nutzen für die Arbeit am Fortschritt. Schriftsteller, die allzu deutlich ihre
bürgerlichen Einschätzungen durchscheinen ließen, konnten gerade deswegen
herabgewertet werden (Bo Bergman, Artur Möller und insbesondere Nils
Wohlin). Dagegen wurden Schriftsteller mit radikalen und, noch lieber, sozialistischen Einschätzungen in den Himmel gehoben (Karl Erik Forsslund, Algot Ruhe
und eine Zeitlang auch K. G. Ossian-Nilsson). Lidforss schlug sogar eine Art
Schriftstellerlohn für den jungsozialistischen Proletarierdichter Leon Larsson vor.
In Anna Brantings Roman Staden (die Stadt) (1901) meinte er ”ein weibliches
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Zukunftsideal” zu ﬁnden, und eine Analyse zeigt, dass die Hauptperson tatsächlich viele gemeinsame Züge mit der Idealfrau von Ellen Key hat. In dem Aufsatz
”Socialismen och konsten” (Der Sozialismus und die Kunst) diskutierte Lidforss die
Ausgegrenztheit der Künstler in der kapitalistischen Gesellschaft, und meinte,
dass es im Grossen und Ganzen anders sein würde in der sozialistischen Gesellschaft.
Lidforss brachte es auch zu einem bedeutsamen Einsatz in der Verlagswelt. Der
Verlag Framtiden, der eng mit Arbetet und Lidforss verknüpft war, setzte es auf die
südschwedische literarische Schule aber veröﬀentlichte auch Sammlungen von
Lidforss’ sozialistisch gefärbter Journalistik. Die belletristischen Schriftsteller des
Verlags wurden von der Arbeiterbewegung gehegt und ihnen viel Raum gegeben,
nicht zuletzt in den Zeitungen des sozialdemokratischen Jugendverbandes Fram
(Vorwärts) und Stormklockan (Die Sturmglocke)

5. Die Arbeiterbewegung – Kulturkreis oder Barbarenwald?
Der Schriftsteller Karl Gustaf Ossian-Nilsson (1875–1970) wurde mit der Zeit
Lidforss’ bitterster Feind. Er debütierte mit 25 Jahren als Poet und leitete alsbald
eine politische Karriere als Vorsitzender des sozialdemokratischen Jugendverbandes (1903–04) ein. Nach einer Auseinandersetzung mit Lidforss gab er jedoch diesen Posten auf. Im Frühjahr 1905 leitete er eine zum Teil neue Karriere innerhalb
der Arbeiterbewegung ein, diesmal als beachteter Mitarbeiter der Arbeiterzeitung
Ny Tid (Neue Zeit) in Göteborg. Von 1902 bis 1908 wurde er von den meisten als
der erste Dichter der Arbeiterbewegung angesehen. Sein Angriﬀ auf Lidforss und
die Arbeiterbewegung in dem Roman Barbarskogen. En berättelse i klasskampens
tecken (1908) erregte deswegen großes Aufsehen. Der Roman erschien schon 1909
in dänischer und russischer Sprache. Eine deutsche Übersetzung, Der Barbarenwald, mit einem Vorwort von Sven Hedin, erschien 1911 und wurde im Revolutionsjahr 1917 erneut gedruckt. Der Konﬂikt ging zum größten Teil während Lidforss’ aktiver Periode als Literaturkritiker weiter und ist außerordentlich wichtig,
wenn man seine Tätigkeit als sozialdemokratischer Literaturkritiker verstehen
will. Das komplizierte Verhältnis zwischen den beiden trug dazu bei, den Kritiker
Lidforss zu formen, aber auf eine unglückliche Art hat dieser Konﬂikt auch dazu
beigetragen, das spätere Bild seiner Kritik zu formen. Es war z.B. Ossian-Nilsson
der auf eine sehr erfolgreiche Art die falsche Auﬀassung verbreitete, Lidforss hätte
wider die junge sozialistische Literatur gearbeitet.
Der Streit zwischen Lidforss und Ossian-Nilsson ist früher als persönliche Fehde geschildert worden, er sollte aber eher als ein ideologischer, politischer aber
auch taktischer Kampf zwischen zwei Arbeiterführern mit ganz unterschiedlichen
politischen Idealen aufgefasst werden. Es war die Kritik eines einigermaßen konsequenten Sozialdemokraten gegenüber den politischen Gedanken eines Parteibruders. Dieser bekannte sich während der 20er Jahre zum Faschismus, aber seine
Ideologie wies schon früh in diese Richtung. Sein Herrscherideal war ein sozial
eingestellter Diktator, und es ist deutlich, dass er während seiner Zeit als Sozialdemokrat selber Träume hegte, solch ein Diktator zu werden. Es war dieser Traum
den Lidforss durch seine Kritik zunichte machte.
Dass Der Barbarenwald als ungerecht gegenüber Lidforss und der Arbeiterbewegung aufgefasst wurde, kam vor allem daher, dass man ihn als Wirklichkeits499

schilderung und als Schlüsselroman zugleich las. Der Roman spiegelt zwar die Erfahrungen Ossian-Nilssons innerhalb der Arbeiterbewegung, aber in einer ﬁktiven Form und außerdem aus der politischen Perspektive des Dichters. Es ist Ossian-Nilssons misslungene Karriere als Führer des Jugendverbandes, die man hinter
der Handlung des Romans ahnen kann. Diese Erfahrungen waren jedoch umgewandelt und in der Fiktion als eine schnelle aber schmählich abgebrochene Karriere eines Zeitungsmannes geschildert worden. Die Leser identiﬁzierten die Arbeiterzeitung Framåt in dem Roman mit der Zeitung Arbetet in Malmö, was auch
die Absicht des Verfassers war, aber Ossian-Nilssons eigene Erfahrungen stammten aus Ny Tid in Göteborg. Die Angriﬀe auf Lidforss und die anderen in der Redaktion von Arbetet sind lose aufgeklebt und ganz und gar unnötig für die Handlung. Aber es waren gerade diese Zerrbilder die nach Lidforss vernichtender Rezension die allgemeine Meinung wandte. Zuerst war der Roman von einigen Kritikern als ein neuer Röda rummet gepriesen worden. Jetzt wurde er dagegen als ein
Skandalroman aufgefasst und vor allem für politische Absichten angewandt.
Lidforss ging nicht unbeschädigt aus diesem Streit. Der Barbarenwald war ein
Schlag, der hart traf, obwohl er ihn elegant parierte. Die Broschüre Barbarskogens
skald, wo er seine Artikel über seinen Widersacher sammelte, konnte eine gewisse
Ehrenrettung bieten, aber ganz überzeugt war das Publikum jedoch nicht. Ossian-Nilssons Version hat gewissermaßen bis in die späten Jahre weitergelebt.
In der Dissertation gibt es eine Serie von sechs graphischen Figuren, die die Darstellung der Entwicklung des literarischen Feldes illustriert. Dabei ist es interessant zu notieren, dass in Schweden die Tendenz um die Jahrhundertwende und
sogar noch später die war, dass der politische und literarische Radikalismus zusammenfällt. Die dritte Figur zeigt das politische Feld. Die Sozialdemokratie und
die Liberalen gehörten zu den Linken und kämpften zusammen für Demokratie,
also das allgemeine Stimmrecht und den Parlamentarismus, während die Rechten
noch antidemokratisch waren. Aber die Allianz zwischen Sozialisten und Liberalen war zerbrechlich. Die ersteren hatten die Absicht die politische Macht für eine
radikale Gesellschaftsumwandlung im sozialistischen Sinn zu nutzen, während
die letzteren bürgerlichen Idealen huldigten. Die Liberalen arbeiteten gegen die
Gewerkschaftsbewegung und sie wollten natürlich nicht den Kapitalismus abschaﬀen. In Fragen die für die Arbeiterbewegung wesentlich waren, neigten die
Liberalen deswegen dazu, in den Schoss der Konservativen zu geraten, was von
vielen Sozialisten als Verrat an dem Radikalismus aufgefasst wurde. In dieser Hinsicht war es gar nicht inkonsequent, dass Lidforss ab und zu die Liberalen als Mitkämpfer pries, aber andermal sie wegen Kompromissbereitschaft oder politischen
Opportunismus angriﬀ.
Für Lidforss war die bürgerliche Ideologie ein Ganzes, das bekämpft werden
sollte. Auch wenn er gewissermaßen mit den Liberalen sympathisieren konnte,
bekämpfte er sie oft mit derselben Wut wie die Konservativen. Innerhalb des literarischen Feldes neigte er dazu, die politisch und literarisch konservative Schwedische Akademie seitwärts liegen zu lassen, um statt dessen die als modern und
frei aufgefassten Schriftsteller der 90er Jahre in Svenska Dagbladet und der Kulturzeitschrift Ord & Bild anzugreifen. Die Figuren 1–2 und 4–6 zeigen wie die Akademie und deren ständige Sekretär Carl David af Wirsén immer erfolgreicher von
diesen Schriftstellern herausgefordert wurden, in erster Linie von Oscar Levertin
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und Verner von Heidenstam. Levertin war Dichter und Literaturhistoriker aber
erschien auch schon um die Jahrhundertwende als der leitende Kritiker des Landes. Die Neunziger erschienen immer mehr als die leitende literarische Schule.
Gleichzeitig wuchs jedoch eine Opposition heran, also eine Gruppe links von den
Neunzigern. Diese Opposition wurde von Bengt Lidforss geleitet. Mit der Zeit
gelang es ihm fast, die südschwedische Schule und das literarische Teilfeld der Arbeiterbewegung zusammen zu bringen. Die Angriﬀe von der linken Seite wurden
intensiver, als die Neunziger anﬁngen Zutritt zu der Akademie zu ﬁnden.

6. Die Strindbergfehde
Nach Oscar Levertins Tod 1906 übernahm der junge Südschwede Fredrik Böök,
der sich früh mit dem Zentralgestalt der Neunziger, Verner von Heidenstam, liiert
hatte, Levertins Stellung als der erste Rezensent von Svenska Dagbladet. Die Entwicklung während dieser Jahre werden in Abteilung sechs geschildert. Böök, der
eine kurze Zeit zu Lidforss’ Kreis in Lund gehört hatte, war ein härterer Kritiker
als Levertin, und die Konfrontation innerhalb des Feldes wurde deshalb während
der folgenden Jahre immer härter. Die große Entladung zwischen Böök und Lidforss kam während der schwerüberblickbaren Strindbergfehde (1910–11). Strindberg, der sich lange vernachlässigt gefühlt hatte von den Dominierenden des literarischen Feldes, liierte sich nun mit der Arbeiterbewegung, und nach dieser Fehde erschienen die Neunziger deﬁnitiv als eine politische und literarische Rechte,
obwohl von einer anderen Art als die von Carl David af Wirsén verkörperlichten
Rechte. Die Neunziger hatten sich als dominierende Kraft innerhalb des literarischen Feldes etabliert aber erschienen gleichzeitig als eine bremsende Kraft. Die
neue Literatur ging ganz andere Wege.

7. Schlussworte
Lidforss unterstützte vor allem die junge Literatur und hatte ein besonderes Interesse für die Poesie. Er half Schriftstellern, an die man sich heutzutage oft kaum
mehr erinnert, die aber während kürzerer oder längerer Zeit zu den etablierten
gehörten. Unter den etwas älteren seien Anna Branting und Karl-Erik Forsslund
zu nennen. Unter den jüngeren K. G. Ossian-Nilsson, Henning Berger, Algot
Ruhe, Gustaf Hellström, und Leon Larsson. Er gab Ola Hansson und Vilhelm
Ekelund ihren berechtigten Platz unter den allerbesten, und er bevorzugte selbstverständlich Gustaf Fröding vor Oscar Levertin und Verner von Heidenstam.
Aber über alle setzte er August Strindberg.
Lidforss wollte dazu beitragen, ein neues Publikum und eine neue lebenskräftige
Kultur zu schaﬀen, mit einer Verankerung an dem wahren Volk, nicht nur an der
Oberschicht. Alle die es wünschten sollten die Freuden der Kultur genießen können und alle die künstlerische Veranlagungen besaßen sollten diese entwickeln
können ohne soziale oder wirtschaftliche Hindernisse. Er hatte eine sehr große Bedeutung für das heranwachsende kulturelle Interesse der heranstürmenden Arbeiterklasse. Nicht zuletzt beeinﬂusste er die sozialdemokratische Jugend, und dabei
beeinﬂusste er mit der Zeit auch das moderne Projekt, das diese Jugendliche durchführen würden oder wenigstens den Grund dafür legen würden. Viele von ihnen
hatten bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts leitende Positionen in der Gesellschaft.
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Lidforss war vielseitig wie nur wenige, scharfsinnig wie nur wenige, gehasst
aber vor allem geliebt wie nur wenige. Er war ein Schönheitsanbeter, aber er vermochte es dieses Schönheitsanbeten mit seiner sozialistischen Überzeugung zu
vereinigen. Das Ergebnis war ein literaturkritisches Werk im Zeichen der Polemik. Dieses Werk ist aus der Sicht der Anzahl rein literaturkritischen Artikeln
nicht umfassend und es wurde nur als Nebenbeschäftigung gehandhabt. Aber er
hatte sich trotzdem eine sehr starke Position geschaﬀen – auch innerhalb des literarischen Feldes.
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Bilaga: Förteckning över Bengt Lidforss
publicerade artiklar 1883–1913

Nyckel till artikelöversikten
Siffror efter tidningens namn anger antalet spalter för längre artiklar.
Osignerade artiklar försedda med frågetecken är sannolikt skrivna av Lidforss.
ursprunglig tidning, tidskrift,
ka l e n d e r e l l er f estsk r if t
AF
= Akademiska föreningen 1830–1911.
Festskrift
Arb
= Arbetet
Arb/lpl = Arbetets ledarplats
DN
= Dagens Nyheter
DUG = Den Unge Gubben
E-bl
= Ekstrabladet i Köpenhamn
FLoH = Från Lundagård och Helgonabacken
Frt
= Framtiden (Arbetets söndagsbilaga)
FT
= Folkets Tidning
Karb = Karbasen (soc.dem. skämttidning)
LDagbl = Lunds Dagblad
LWbl = Lunds Weckoblad
Majgr = Majgrefven/Majgreven
Mgnbl = Morgonbladet
NoRe = Nordisk Revy
NST = Ny Svensk Tidskrift
O o B = Ord och Bild
SocD = Social-Demokraten
Ssv maj = (Sydsvenska) Första Maj-Bladet
1900
UNT = Upsala Nya Tidning
Verd
= Verdandis småskrifter 27–28
Vårb = Vårboken

1907
1908A
1908B
1908C
1909A
1909B
1910A
1910B
1910C
1911
1912A
1912B
1913A
1913B
1915A
1915B
1916
1917A
1917B
1917C
1919A
1921
1922
1923

omtryckt i bok
1890 = Växternas skyddsmedel emot
yttervärlden
1904 = Fragment och miniatyrer

1968
1972

= Socialistisk journalistik
= Urval ur Axel Danielssons skrifter
= Naturvetenskapliga kåserier
= Barbarskogens skald
= Onda makter och goda
= Utkast och silhuetter
= August Strindberg och den litterära
nittiotalsreklamen
= Levertinkultens apologet
= August Strindberg… 2:a uppl
= Modärna apologeter
= Fragment och miniatyrer 2:a uppl
= Naturvetenskapliga kåserier II
= Naturvetenskapliga kåserier III
= Polemiska inlägg
= Ur växternas liv
= Utrikespolitiska vyer
= Litteraturkritik
= Dagsbilder
= Vetenskap och världsåskådning
= Vetenskap och världsåskådning, 2:a
förändr. uppl.
= Naturvetenskapliga kåserier 1, 2:a
uppl.
= Socialistisk journalistik 1, 2:a
förändr. uppl.
= Utkast och silhuetter, 2:a utökade
uppl.
= Socialistisk journalistik III. Från
universitetslivet och lärdomsstaden
= Harry Järv, Strindbergsfejden
= Alsterdal/Sandell, Det stod i Arbetet
1887–1972: ett urval
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Areschough: Charles Darwin. Ett minnesblad
Betraktelser öfver "Giftas"
Svahnesång, tillegnad Filosofie doktor John Elf [dikt]
En hjelte [dikt]
Den helige Laurentius [dikt]
Naturens lagar i andens värld af Henry Drummond
Spörsmål af Emil Svensén. I Qvinnofrågan
Edvin Arnold: Asiens ljus eller den stora försakelsen
Växternas skyddsmedel emot yttervärlden
Karl XII contra prof. Koch / inför Lunds Studentkårs tribunal
Koch-demonstrationen i Lund [Del av artikeln av B.L.]
Nordiskt forntidslif af A.U. Bååth
Daniel Fallström Chrysantemum. Sånger och dikter
Dikter af Axel Åkerblom
Ned med vapnen! En lefnadshistoria af Bertha v Suttner
Bref från Lund
Diskussionen mellan herr Lennstrand och pastor Meijer
Samuel Laing: Vår tids vetande och tänkande
Bref från Lund
Nordiska festen [B.L:s tal ingår]
Myror och träd såsom bundsförvandter (ur Växternas…)
Bref från Lund (Om Lunda-liberalismen, dess progressus, culmen o regressus)
Dvärgastriden. Efter Arthur Fitger [dikt][= Dvärgar. Till Axel Danielsson]
Prof. Hertwigs Tuberkulin-teori
Om kärleken, döden och det eviga lifvet jemte några ord om fullkomligheten
Jordfästning
Werner von Heidenstam: Hans Alienus
Läsning för folket, utgifven af sällskapet för nyttiga kunskapers spridande
Lars Åkerlund: Något om Guds enhet och treenighet […]
Du var ej den, som lifvets lycka stal! Efter Lermontov [dikt]
Mitt fosterland. Efter Lermontov [dikt]
Från Berlin. (Bref till Dagens Nyheter). Den 30 januari [= Bismarck i Berlin]
Berliner-bref. Herr Stöckers tankar om Bismarck och tyska riket
Från ölets och vetenskapens land […] På Brocken i novemberstorm
Bref från Berlin. Publikens tjenare. Arbetslöse och millionärer. Kejserlig vältalighet
Skandinaviska författare i Berlin. (Brefkort till Dagens Nyheter)

dec 1883
1884-11-22
april 1887
april 1887
april 1887
1888-11-20
1889-01-03
1889-01-21
1890 nov
1890-11-27
1890-12-06
1890-12-20
1890-12-22
1890-12-22
1890-12-27
1890-12-29
1891-01-10
1891-01-12
1891-02-11
1891-03-04
1891-04-08
1891-12-09
1892-01-18
1892-03-28
1892 maj
1892 maj
1892-05-30
1892-11-07
1892-11-21
1893
1894
1894-02-03
1994-02-08
1894-02-09
1894-02-23
1894-03-03

NST
B.L.
LWbl
Bgt.
DUG
osign
DUG
osign
DUG
osign ?
Mgnbl
osign
Mgnbl
osign
Mgnbl
osign
Verd
Bengt Lidforss
Arb
B.L.
UNT
osign
UNT
osign ?
UNT
B.L.
UNT
B.L.
UNT
osign ??
UNT
Botvid
UNT
Botvid
UNT
B.L.
UNT
Botvid
FT
UNT
B. Lidforss
UNT
Botvid
Arb/lpl
B.L.
Arb/lpl 2½ B.L.
FLoH
Bengt Lidforss
FLoH
Bengt Lidforss
UNT
osign ?
UNT
B.L.
UNT
osign ?
O o B
Bengt Lidforss
O o B
Bengt Lidforss
DN
B.L.
Arb/lpl
Botvid
DN
B.L-ss
Arb/lpl
Botvid
DN
B.L-ss

1904

1904

1904

1892

1890
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Tiggare i Berlin […] Berlin i februari [= Del av "Från det mörkaste Berlin"]
Darwin och Geologien [Ska vara Darwin och Astronomien]
En antisemitisk jubelfest. Berlin den 11 mars 1894 [= Antisemitiska …]
Darwin och Geologien [forts]
Strindberg contra naturvetenskapen
Från Berlins litterära utkanter (Bref till DN) [= Del av "Från nittiotalets Berlin"]
Rixdorfboycottningen och tunnbindarnes strejk. (Berlinbref till DN)
Två kulturspridare (Berlinbref till DN)
Ola Hansson: Tolke og Seere [Senare hälften av "Från nittiotalets Berlin"]
Från Berlins konstutställningar. Den stora konstutställningen
Tyska antisemiter på krigsstråt. (Berlin den 6 juli) Från DN:s korrespondent
Från ölets och vetenskapens land. En mensur på schläger. Bref till DN
Ölkriget i Berlin (Bref till DN)
Sedandagen i Tyskland. Den 3 september [= Sedandagen]
En ståtlig klädnad åt Germanias diktning […]
En söndag hos Berlins fritänkarförsamling. Berlin Gustaf Adolfdagen 1894
Från det mörkaste Berlin (Bref till Arbetet)
Bref från Berlin
I socialdemokraternas högqvarter (Berlinbref till Dagens Nyheter)
Bref från Berlin
På rundresa i Berlin (Resebref till Dagens Nyheter)
Storstadsnatur (Berlinstämningar upptecknade för Dagens Nyheter)
De arbetslöse i Berlin (Bref till Dagens Nyheter) [= Hos de arbetslöse]
Bref från Berlin
Bref från Berlin
Bismarcksdagen i Berlin (Bref till Dagens Nyheter) Den 1 april
Strindberg som naturforskare [På tyska i Das Magasin für Litteratur 1895]
Organismernas energikällor [= Lifvets källor]
Underbarn
Dehmelska dikter försvenskade af Bengt Lidforss: Det var en gång
Jungfruvår
Kring träsken
Kinesisk dryckesvisa
Idealet
Farväl!
Socialism och modärn vetenskap

1894-03-07
1894-03-14
1894-03-16
1894-03-19
1894-04-13
1894-04-28
1894-05-28
1894-06-23
1894-06-25
1894-07-07
1894-07-11
1894-07-18
1894-08-02
1894-09-08
1894-12-07
1894-12-13
1894-12-24
1895-01-02
1895-01-04
1895-01-19
1895-01-22
1895-02-04
1895-02-06
1895-03-05
1895-03-23
1895-04-06
1895
1995
1895-05-01?
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895-10-16

DN
FT
Arb
FT
DN
DN
DN
DN
UNT
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
Arb
Arb/lpl
DN
Arb
DN
DN
DN
Arb
Arb
DN
NoRe
NoRe
?
FLoH
FLoH
FLoH
FLoH
FLoH
FLoH
SocD

B.L-ss
osign
B.L.
osign
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
Botvid
Botvid
B.L.
Botvid
B.L.
B.L.
B.L.
Botvid
B.L.
B.L.
Bengt Lidforss
Bengt Lidforss
?
Bengt Lidforss
Bengt Lidforss
Bengt Lidforss
Bengt Lidforss
Bengt Lidforss
Bengt Lidforss
B.L.

1904

1904
1904
1904
1904

1904
1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904

1904
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73
74
75
76
77
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Jensen, A; Nya dikter Sthlm 1895
En akademisk idyll
Nyårsnatten i Tyskland
I duellernas förlovade land
På klassisk mark
Tyska silhouetter. En selv-made man
Kämmer-Carolus
Från Lunds studenters fest för professor Charlier (9 oktober 1897)
Tjäckisk patriotism [= Tzeckisk patriotism]
Bref från Berlin
Italienska kåserier
Lundakåseri Den 8 oktober
Lunda-kåseri
Sorg (30 december 1899) [dikt] [omtryckt 1909-12-30]
Nordiska festen i Lund. Bref till DN
Lundakåseri [= Framgångens skola]
Den nya studentkalendern [= En vårkalender] [förk. 1904; fullst. 1912A]
I Elsterdalen
Ola Hansson
Spetälska [dikt]
Vårbris. En skånsk diktsamling
Nya böcker. Dikter af Lennart Hennings
Nyskandinavismens fördärflighet
I sommarvärmen [= Karneval i Lund]
Kristi fullhet
Gustaf Björklund: Om döden och uppståndelsen från cellärans ståndpunkt
Nya böcker. Sanct Göran och Draken. Berättelser af Werner von Heidenstam
Viktor Rydberg som filosof
C.D.W. contra Ellen Key
Victor Rydbergs vapendragare
Blå dunster
Än en gång Viktor Rydberg
Våra framstående män och professor Pontus Fahlbeck
Idealism och realpolitik [= Ett "aktivistiskt" alliansprogram]
Nationella ideal
Masker En diktsamling af K.G. Ossian-Nilsson

1895-11-11
1895-11-20
1896-01-11
1896-04-29
1896-10-28
1896-12-14
1896
1897-10- ?
1897-12- ?
1897-12-14
1898-01-12
1899-10-09
1899-11-08
1900-01-02
1900-03-12
1900-03-17
1900-04-04
1900-05-01
1900-05-01
1900-05-01
1900-05-08
1900-05-17
1900-05-22
1900-06-25
1900-06-28
1900-06-30
1900-08-01
1900-08-13
1900-08-30
1900-09-06
1900-09-12
1900-09-22
1900-10-22
1900-12-01
1900-12-10
1900-12-17

UNT
DN
DN
DN
DN
DN
?
?
?
DN
DN
Arb
Arb
Arb
DN
Arb
Arb
Ssv maj
Ssv maj
Ssv maj
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb

B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
?
?
?
B.L.
B.L.
Georg Jonathan
Georg Jonathan
B.L.
B.L.
Georg Jonathan
B.L.
B.L.
B.L.
osign
Truls Skåneson
B.L.
B.L.
Georg Jonathan
osign
Bengt Lidforss
3 B.L.
3½ B.L.
Georg Jonathan
B.L.
3½ B.L.
3½ B.L.
3 B.L.
B.L.
B.L.
B.L.

1916
1915B
1923
1923
1917B
1916
1917B
1923
1917B
1917B
1917B
1917B
1915B
1904
1908C

1923
1904
1904

1904
1923
1923
1923

1904
1923
1904

1904
1904
1904
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Praktisk skandinavism
Ärkebiskopens herdabrev
"Ett afbrott i Lundabornas lefnad" [= Bjerröd]
En skökoriddare
Tyskfiendtliga fördomar [Rec av Fritz Henrikssons Tysklandsbok] [förkortad 1904]
Tyska sympatier och tyskfiendtliga fördomar [Replikväxling]
Skandinavismen historisk fremstillet af Julius Clausen [= Sk.s tidigare skeden]
Arternas uppkomst
Svensk nationalkänsla
Filosofi och naturvetenskap
Essay-ynglingar
Professor Norström och naturvetenskapen
Fallet Wicksell
En prokanslär i sin prydno
Växternas själslif [Kort referat av gårdagens föreläsning]
Växternas själslif [föreläsning]
Från Lundajournalistikens värld
Aftonbladet kontra Darwinismen
Aftonbladets försvar
Nya böcker. Hedningar. Af K.G. Ossian-Nilsson
Vidskepelse och religion
Instinktens liberalism
Darwinism och socialism [ref av föredrag hållet av B.L.]
Två grafvar
Ett gästspel
Ellen Key och den anonyme [Sign. "B.L." 1902 04 28 är Arthur Möller!]
Judar och germaner. Ett fragment [= Judar och germaner]
Böhmiska bagateller [I Bodenbach]
Demonstrationerna [Med Lidforss tal vid rösträttsdemonstration i Malmö]
Stadsfullmäktigevalet i Lund
Smidiga vapen
Einar Ekstam: Hur afskaffas prostitutionen? [Ekstam är Arthur Möller]
Växternas sinnen I [= Växternas känsel I-II, publicerad i Arbetet i mars 1913]
Växternas sinnen II
Växternas sinnen III
Herr Albert Engström som folkuppfostrare

Arb
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
LDagbl
LDagbl
Majgr
Vårb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl

1900-12-20
1901-02-06
1901-07-30
1901-08-01
1901-08-13
1901-09-03
1901-09-06
1901-09-14
1901-09-18
1901-09-24
1901-09-27
1901-10-14
1901-10-23
1901-10-28
1901-11-28
1901-12-07
1902-01-27
1902-02-03
1902-02-03
1902-02-22
1902-03-05
1902-03-06
1902-03-27
1902-04-26
1902-04-29
1902-05-01
1902-05-12
1902-05-12
1902-05-28
1902-05-30
1902-06-10
1902-06-19
1902-06-20
1902-06-21
1902-07-01

B.L.
osign
B.L.
B.L.
Bengt Lidforss
osign ?
osign ?
2 B.L.
2½ B.L.
1½ B.L.
B.L.
4½ Bengt Lidforss

2

2

1923

1917B

1917B

1915B

1904

1923

1923

1913A
1913A
1913A
1923

1916
1904

1904
Georg Jonathan 1923
B.L.
B.L.
B.L.
1908C
osign ?
osign

Georg Jonathan
osign ?
Georg Jonathan
Georg Jonathan
5½ B.L.
5 B.L.
3½ B.L.
3 B.L.
2 B.L.
3 B.L.
Schmn. ??
4 B.L.
osign ?
2½ osign
osign
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145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Kristendomens bankrutt
Gustaf Cassel: Socialpolitik
Nya böcker. David Sprengel: De nya poeterna
Ur äfventyrens värld
Det liberala Lund
Efter segern [Efter valsegern 1902]
Nya böcker. Wilhelm Ekelund: Melodier i skymning
Det eviga lifvet
Verdandi
Nya böcker. John af Klercker: Människokroppen
Georg Brandes i Lund
Kristendomstvånget
Från naturens verkstäder I.
Från naturens verkstäder II.
Nya böcker. Örnar. En diktsamling af K.G. Ossian-Nilsson
Ossian-Nilssons uppläsning
Nya böcker. Anna Branting: Staden
En prisbelönt skald [Erik Brogren: Medusa]
Lifstro [dikt]
Akademiska undantagsgubbar
Professor Schmoller om lönerörelsen…I [Sex hundra års lönerörelse]
Professor Schmoller om lönerörelsen... II [Sex hundra års lönerörelse]
Lidforss kontra Stille [Lidforss stämningsansökan mot Stille återges]
De unga I
Adolf Harnack: Die Mission und Ausbreitung des Christenthum..
Adolf Harnack: Die Mission und Ausbreitung des Christenthum..
De unga II
Adolf Harnack: Die Mission und Ausbreitung des Christenthum..
Adolf Harnack: Die Mission und Ausbreitung des Christenthum..
Naturvetenskapliga kåserier (Senfödda arter)
Vetenskap och gudstro [Referat av anförande i Studenter och arbetare 28/3]
Vetenskap och gudstro (forts)
Vetenskap och gudstro (forts)
Naturvetenskapliga kåserier II
Axel Danielsson och Lund
Ja och nej [dikt] [omtryckt i Stormklockan 4 okt 1913)

1902-07-08
1902-07-23
1902-07-28
1902-09-03
1902-09-05
1902-10-01
1902-10-11
1902-10-20
1902-11-01
1902-11-10
1902-11-15
1902-12-02
1902-12-10
1902-12-11
1902-12-16
1902-12-19
1902-12-22
1902-12-23
1903-01-02
1903-01-21
1903-01-27
1903-01-28
1903-03-09
1903-03-05
1903-03-07
1903-03-09
1903-03-09
1903-03-16
1903-03-18
1903-03-23
1903-03-30
1903-03-31
1903-04-01
1903-04-04
maj 1903
1903

Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Fram
Fram

1917A
1916

1916
1916

1908C

?

?

1907
1907
1907
1917C
1917C
1917C

1907
1907

Jonathan
Jonathan 1923
1907
1907

?

1917C
Jonathan 1923
1917A

1923
Jonathan 1923
1904
1917B

Bengt Lidforss

B.L.

2½ osign
4 B.L.
2 B.L.
Botvid
B.L.
Georg
2 B.L.
2 B.L.
B.L.
B.L.
Georg
2½ B.L.
3 B.L.
3½ B.L.
2 B.L.
osign
2 B.L.
2½ B.L.
Georg
2 Georg
2½ B.L.
2½ B.L.
osign
osign
2 B.L.
2 B.L.
osign
2 B.L.
2 B.L.
2 B.L.
2
2
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181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

Gårdagens demonstration [B.L.:s tal på första maj i Göteborg refereras]
Axel Danielsson och Lund (Ur en otryckt karaktäristik)
Nils Sjösteen: Trustväsendet och det ekonomiska framåtskridandet …
Arbetare och studenter [B.L:s första-majtal i Göteborg ingår i urval]
Från Skåne. Ett häfte diktning och konst
Intryck från Göteborg
I Borås
Algot Ruhe: Svaga herrar
Kulturidealism. Allen Vannérus: Till kritiken af den religiösa kunskapen m.fl.
Skånsk kultur I
Skånsk kultur II
Ultramodärn naturfilosofi. Prof. Rydbergs promotionsprogram
Nya böcker. Bo Bergman: Marionetterna. Dikter
Nya böcker. Oro. Dikter af Nils Wohlin
Johan Jacob Borelius
Från det mörkaste Ryssland [= Sachalin]
Från det mörkaste Ryssland II [= Sachalin]
Ernst Häckel: Världsgåtorna
En bok om Amerika. Henning Berger: Där ute
Fria ord från tyranniets land
Professor Norströms sista bedrift [Norström–Dennert contra Häckel I]
Professor Norströms sista bedrift II [Norström–Dennert contra Häckel II]
Professor Norströms undanflykter [Norström–Dennert contra Häckel III]
Docent Lidforss´ tal vid Invigningen af Folkets hus i Lund
Bland judar och germaner [= I synagogan]
Naturvetenskapliga kåserier IV
Herbert Spencer [kort nekrolog]
Nya böcker. Vilhelm Ekelund. Elegier
Darwinism och socialvetenskap I
Oscar II
Darwinism och socialvetenskap II
Darwinism och socialvetenskp III [= Människans rasförädling]
Ett gif akt!
Magnus Blix [nekrolog]
Rysslands vänner
En "partivän"

1903-05-02
1903-05-04
1903-05-05
1903-05-06
1903-05-09
1903-05-09
1903-05-11
1903-05-23
1903-06-02
1903-06-04
1903-06-05
1903-06-10
1903-07-03
1903-07-08
1903-07-21
1903-07-28
1903-07-29
1903-07-30
1903-08-18
1903-08-21
1903-08-28
1903-08-29
1903-09-08
1903-09-14
1903-09-21
1903-10-05
1903-12-08
1903-12-09
1903-12-11
1904-01-21
1904-01-23
1904-01-27
1904-02-05
1904-02-16
1904-02-19
1904-02-19

Ny Tid
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
B.L.
Georg
Georg
B.L.
3 B.L.
3 B.L.
2 B.L.
2½ Georg
B.L.
B.L.
Bengt
2 B.L.
2 B.L.
B.L.
3 B.L.
B.L.
3½ Bengt
3 B.L.
3½ Bengt
2
B.L.
B.L.
osign
2 B.L.
2 B.L.
osign
3 B.L.
2½ B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.

B.L.

1908C

?

Lidforss

Lidforss

1909B

1907
1908B

1904
1907

1913B
1913B
1913B
1917A
1904

1908C
1908C
Jonathan 1923
1916
1916
Lidforss 1904
1907
1907
1908B
1916

Jonathan
Jonathan

1917A
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217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

En nödfallsåtgärd
Skydd åt naturen
Vetenskap och gudstro i Japan
En läsvärd broschyr. Henrik Petrini: Naturvetenskaperna som grundläggande uppfostringsämne
Naturvetenskapliga kåserier V [= Blidare tider]
Naturvetenskapliga kåserier V [forts] [= Blidare tider]
Enrico Ferri: Socialism och modärn vetenskap [= En akademisk socialist]
Akademiskt tartufferi
Naturvetenskapliga kåserier. Obefläckad avelse
Nya böcker. Linné. Lefnadsteckning af Th.M.Fries [= En Linnébiografi]
Akademisk reaktion
Den sista Wicksellaffären
Vetenskapens evangelium I
Vetenskapens evangelium II
Naturvetenskapliga kåserier VIII
Naturvetenskapliga kåserier IX
Ungdomstankar
Paul Fischer: Marx värdeteori
Professor Hjärne i sin prydno
Uppfostran
Erotik
Bikt
En hemställan till allmänheten
Nya böcker. Ödeår. Dikter af Nils Wohlin
Nya böcker. Preludier. Dikter af Anders Österling
Lyrik [Insändare av sign "L.B.", samt svar på denna]
En kulturbild
Nya böcker. Vestkust. Dikter af Gustaf Ullman. Ungt folk. Noveller af Gustaf Ullman
Nya böcker. "Det heliga äkta ståndet". En belysning af Fritof Palmér
Nättrabyskandalerna och galizierimporten [Med ref. av B.L:s anförande på möte]
Agitationens abc
Ur växternas lif [Tre föreläsningar vid årets sommarkurser]
Ur växternas lif. Af docent B. Lidforss [forts]
Ur växternas lif. Af docent B. Lidforss [forts]
Redaktör Ljunglund och herrarne Asp
Ur växternas lif. Af docent B. Lidforss [forts]

1904-02-25
1904-02-27
1904-02-29
1904-03-15
1904-03-19
1904-03-20
1904-03-24
1904-03-26
1904-03-28
1904-04-06
1904-04-12
1904-04-15
1904-04-16
1904-04-21
1904-04-23
1904-04-26
maj 1904
1904-05-21
1904-05-21
1904-06-10
1904-06-11
1904-06-13
1904-06-15
1904-06-16
1904-06-25
1904-07-01
1904-07-11
1904-07-13
1904-07-16
1904-08-11
1904-08-13
1904-08-25
1904-08-26
1904-08-27
1904-08-27
1904-08-29

Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Fram
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
2

1907
1907

1907
1908B

1907
1907
1907

1907

Jonathan

Jonathan

1915A

1907
1915A
1915A
1915A

1916

1916
1916

Jonathan 1923

Lidforss

Bengt Lidforss

2 B.L.
2½ osign
2

B.L.
B.L.
B.L.
2 B.L.
B.L.
B.L.
2 B.L.
osign
B.L.
3½ Bengt
osign
2 B.L.
2 B.L.
2½ B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
osign
Georg
B.L.
Georg
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
Georg
2½ B.L.
B.L.
2
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253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

Ur växternas lif. Af docent B. Lidforss [forts]
Ur växternas lif. Af docent B. Lidforss [forts]
Entusiasmens karrikatyr
Axel Danielsson och framtiden
En apologi och en apologet. Hr C.O. Dalin i elden
Ljus och färg (Populärvetenskapligt kåseri)
Akademikerna och socialdemokratin [E. Sommarins anförande och B.L:s replik]
Arbetarne och fosterlandet
Vetenskap och religion [Referat av B.L:s anförande i Stockholms Folkets hus]
BL:s dikt om Fredrik Vetterlund [Avtryckt i Arbetet samma dag]
Goddag - yxskaft
Nya böcker. Svart och hvitt. Dikter af K.G. Ossian-Nilsson
Fattigdomens följder [Ref. av anförande i Malmö Socd. Ungdomsklubb]
En stridande löjtnant
Nya böcker. Gustaf Hellström: Ungkarlar […] Arthur Möller: Sena tiders barn
Amerikanska kvinnor
Ernst Abbe [Nekrolog]
Nya böcker. David Sprengel: Från det modärna Danmark
Revolutionen [Om situationen i Ryssland]
Läsvärda broschyrer
Axel Herrlin: Tillräknelighet och själssjukdom I [= Brott och straff I]
Axel Herrlin: Tillräknelighet och själssjukdom II [= Brott och straff II]
I kemiens förgårdar. En inledning till naturvetenskapen […] af W. Ostwald
Paradiset [Dikt]
Mörka utsikter [= Avskräckande tecken]
Seved Ribbing [på 60-årsdagen]
Det akademiska frisinnet [= Akademiskt frisinne]
Fattigdomens följder [Föredrag 1905-01-10]
Nya böcker. Vilhelm Ekelund: In Candidum
Versmakeri
Professor Fahlbeck om arbetarefrågan
Den uppriktige och Gud eller äpplet och trädet [= Uppriktighetens lov]
Tyska paralleller
Algot Ruhe
En prästerlig opinionsyttring
Allmänheten och poesin

1904-09-02
1904-09-06
1904-09-09
1904-10-02
1904-10-17
1904-10-30
1904-11-08
1904-12-07
1904-12-21
1904-12-24
1904-12-31
1905-01-04
1905-01-11
1905-01-12
1905-01-14
1905-01-16
1905-01-18
1905-01-21
1905-01-26
1905-02-02
1905-02-04
1905-02-09
1905-02-11
1905-02-12
1905-02-15
1905-02-17
1905-02-28
mars 1905
1905-03-01
1905-03-03
1905-03-04
1905-03-06
1905-03-09
1905-03-28
1905-03-28
1905-03-31

Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Frt
Arb/lpl
Frt
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Karb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Frt
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Fram
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
2

2

2

2
3

2

1908C

1908A

1915A
1915A

B.L.
1913B
B.L.
1916
Georg Jonathan
B.L.
B.L.
1916
osign ?
B.L.
B.L.
1907
B.L.
1907
B.L.
B.L.
B.L.
1915B
osign
B.L.
1907
1917A
B.L.
1916
B.L.
B.L.
Georg Jonathan [1913B]
B.L.
1907
B.L.
B.L.
1907
Georg Jonathan

B.L.
B.L.

2
3
2½ B.L.
B.L.
osign
B.L.
2
2 B.L.
3
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289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

Ett känsligt förhållande
Två vårkalendrar
Onaturligt urval
Unionskrisen
Harald Hjärne: Östanifrån. Minnen och utkast. […] Unionsfaran [= Harald Hjärne]
Sven Hedin: Sverge och den stora Östern [= Faran österifrån]
D:r Karl Hildebrand som socialpolitiker
Fosterländsk idiotism
Social färgblindhet
D:r Lidforss förstamajtal
Professor Fahlbeck om arbetarefrågan II [En ståndsmässig lösning af den sociala frågan]
I självmordssäsongen
Biskop Billings prästinvigningstal [= Andlig vältalighet I]
Den ryska reaktionen i vårt fädernesland
En själs afveckling
Pedagogiskt elände
Onda rådgifvare - eller hvad?
Raseriet (i högerpressen… )
Det blåser upp
Glädjande tecken
Radikala illusioner
Öfverklassens bistånd
Storstadsdokument
Chauvinisterna och unions-afvecklingen
Konservativ öppenhet
En romersk filosof om Herrans heliga nattvard
Doktor Hildebrands föredrag
Lunds arbetarkommuns… [B.L:s tal om Krapotkin refereras helt kort.]
Valrörelsen i Lund. Räntmästare Eklundhs möte
Ett griftetal af biskop Billing [= Andlig vältalighet II]
Valet i Lund
Valet i Lund. Hvad gäller striden i morgon?
Vid Åkarparens graf
Segern i Lund
En fredens triumf
En kristligt-fosterländsk ackvisition

1905-04-01
1905-04-10
1905-04-12
1905-04-13
1905-04-15
1905-04-17
1905-04-20
1905-04-27
1905-04-29
1905-05-06
1905-05-09
1905-05-27
1905-05-30
1905-06-02
1905-06-03
1905-06-14
1905-06-15
1905-06-27
1905-06-29
1905-08-04
1905-08-09
1905-08-15
1905-08-19
1905-08-22
1905-08-23
1905-08-25
1905-08-28
1905-09-02
1905-09-07
1905-09-08
1905-09-13
1905-09-15
1905-09-18
1905-09-18
1905-09-25
1905-09-25

Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb

1917A
1907
1917A
1921

1917A

1917A
1907
1907
1909A

1917A
1915B
1909A

1907

Georg Jonathan
B.L.
1909A
osign
osign
osign
osign
osign ?
Georg Jonathan

B.L.
B.L.
B.L.
osign ?
2½ B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
2
B.L.
B.L.
B.L.
osign ?
B.L.
2 B.L.
osign ?
osign ?
osign ?
B.L.
2 B.L.
B.L.
B.L.
osign ?
osign ?
B.L.
B.L.
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325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

Tegnérsfesten [= En Tegnérsfest i svenskhetens tecken I]
Ett sorgligt intermezzo [= En Tegnérsfest i svenskhetens tecken II]
Det Wicksellska missödet [= En Tegnérsfest i svenskhetens tecken III]
Ett efterföljansvärt exempel eller hvad?
Inför slutet
Professor Fahlbecks lösning af arbetarefrågan [=En ståndsmässig … II]
Semitisk nationalism [Storsvenska semiter]
Slut
De oäkta
Hvad menar Danmark?
Mr Rockefeller & Co.
Danmark och "Hakon den syvende"
Bojkottad svindel
Ungsocialistiska protester
Prof. Wicksells socialpolitiska program
En studentafton
Svar till Kata Dalström [Redaktionens kommentar trol. av BL]
Pedagogiskt elände [Brev till red. Samt BL:s svar]
Konservativ rättskänsla
De hårda domar… [BL:s tal vid protestmöte ang Höglunds "Ned med vapnen"]
Diktargage
Socialdemokrati och nationalism [= Socialdemokrati och fosterlandskärlek]
En hyllning
Herbert Spencer om den monarkiska styrelseformen
Fosterländska sanningsvittnen
Nya böcker. Anders Österling. Offerkransar
Det patriotiska idealet
Protestmötet i Lund [Ref. av Wicksells tal samt replik av BL]
Mörker som prålar
Årets nobelpristagare [Koch, Beyer, Lenard]
Den märkliga utnämning … [Om doc. Widells utn. till chef för Statistiska Centralbyrån]
Filosofi och fackvetenskap af Axel Herrlin [---]. De sju världsgåtorna af Hj. Öhrwall
Brottslig slyngelaktighet [= Reaktionens skötebarn]
Socialdemokratins syndaregister [=Socialdemokratins försyndelser]
Efteråt [kåseri]
Reaktionära tokerier [= Reaktionens skötebarn II]

1905-10-04
1905-10-05
1905-10-07
1905-10-10
1905-10-10
1905-10-11
1905-10-14
1905-10-14
1905-10-16
1905-10-17
1905-10-20
1905-10-21
1905-10-24
1905-10-26
1905-10-30
1905-11-06
1905-11-07
1905-11-11
1905-11-18
1905-11-20
1905-11-24
1905-11-25
1905-11-27
1905-11-29
1905-11-29
1905-12-02
1905-12-05
1905-12-06
1905-12-07
1905-12-11
1905-12-12
1905-12-20
1905-12-22
1905-12-29
1905?
1906-01-03
Arb/lpl

Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
?

?
?
?

?

1907
1923

1907

1907
1913B

1913B
1913B
1913B

2

2

Georg Jonathan
B.L.
osign
B.L.
B.L.
1913B
B.L.
1917A
B.L.
B.L.
1913B

B.L.
B.L.
1907
Georg Jonathan
osign
Georg Jonathan
2½ B.L.
1916
osign

B.L.
B.L.
B.L.
osign
osign
2½ B.L.
B.L.
osign
osign
osign
3
osign
osign
B.L.
3 B.L.
B.L.
osign
B.L.
osign
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361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

Fichte. Tankar i urval
Ur Fichte´s skrifter [Citaturval av B.L.]
Hvem bär ansvaret?
Hvad som gör skillnaden
Slutpåminnelser [= Reaktionens skötebarn III]
En epokgörande upptäckt. Konstgjord ägghvita
Partilitteratur
Det är en skam för Europa
Ryska förhållanden I. Dr Lidforss´ föredrag på årsdagen af ryska rev utbrott [21 jan]
Ryska förhållanden II.
Ryska förhållanden III.
Diskussionen om "Gula Faran" [Ref av muntl inlägg i debatt med Schröder]
Hvart vägen bär
Rofdrift och kapital
Ur svenska sången. Ett urval... [=Professor Warburgs älsklingsdikter]
Rysslands tsar
Dyrköpt skenhelighet
Missbrukad vetenskap I.
Missbrukad vetenskap II.
Sancta simplicitas
Vägen till spöpålen
Nya böcker. Gustaf af Geijerstam: Farliga makter
För dagen. Prof. Høffding i Lund
En chikan för Sverge
Absolut majoritet. - Omval
På moraliska kryckor
Agitationen mot Danmark [= Ny kulturskandinavism]
Algot Ruhe
Driftskoncentration och kapitalsplittring
Kulturtiteln inför riksdagen
Ministers ansvarighet och partifanatism
För dagen. De tokiga smålandsprästernas (taktik att …)
Nya böcker: Ysaïl af Henning Berger
Statens rofdrift
Antimilitarismen
Oklara linjer

1906-01-05
1906-01-05
1906-01-08
1906-01-09
1906-01-10
1906-01-12
1906-01-13
1906-01-19
1906-01-23
1906-01-24
1906-01-25
1906-01-30
1906-01-31
1906-02-01
1906-02-05
1906-02-08
1906-02-13
1906-02-22
1906-02-23
1906-03-05
1906-03-08
1906-03-10
1906-03-19
1906-03-20
1906-03-22
1906-03-27
1906-03-28
1906 april
1906-04-02
1906-04-03
1906-04-05
1906-04-06
1906-04-07
1906-04-09
1906-04-12
1906-04-14

Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Fram
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
B.L.
osign
osign
osign
B.L.
osign
osign
B.L.

osign ?
B.L.
B.L.
2½ B.L.
osign ?
2 B.L.
2 B.L.
osign
osign
2 B.L.
osign
osign
osign ?
osign
B.L.

2

2

2

B.L.
(Fichte 1813)
osign
osign
B.L.
B.L.
B.L.
osign

1907

1916

1915B
1916
1907

1916

1917A
1917A

1917A
1913B

1907
1907
1907

1913B
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397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

De akademiska medborgarnes rösträttsmöte
För dagen. Försvarsnihilistisk agitation
Fosterländska fräckheter. Ett à propos för dagen
För dagen. Den sämsta högerpressen
Vän eller fiende [Insänd av sign. Nemo. Redaktionens inledning trol. av B.L.]
D:r Lidforss´ förstamajtal
Hvarför riksdagsupplösning?
Spännande dagar
Hångrinarnas svar
Hvad nu?
Henrik Ibsen
Handsken är kastad
Herremaktens regering. Som skall draga olyckorna över landet
För dagen. En afsevärd vinst…
Dynastin politiserar
Högerlogik
Orienteringar
Järnvägsbyråkratisk halsstarrighet. En olämplig chef
Hinke Bergegren
En bedrövlig kommitté
En spänd förväntans upplösning i intet
Tyska feriebrev. Söndagsliv i Leipzig
För dagen. Vi anhålla mjukast…
I egen sak
Tyska feriebrev [=Tysk expansion]
Pereat!
Tyska feriebrev [=En förolyckad filosof]
Nya böcker. Unga poeter. Ett urval av Sverges yngsta lyrik
Liberalernas rösträttspolitik
En döende religion [Ur Vårt Land . Den redaktionella inledningen bör vara av B.L.]
För dagen. Var finns ansvarskänslan?
Ingenting lärt
Nationalliberaler och höger. Några paralleler [Jämförelser mellan uttalanden]
Politisk bedräglighet
Frihet och frihet
Liberala tröstegrunder

1906-04-24
1906-04-26
1906-04-27
1906-04-28
1906-04-30
1906-05-03
1906-05-07
1906-05-14
1906-05-15
1906-05-17
1906-05-25
1906-05-26
1906-05-30
1906-06-01
1906-06-02
1906-06-16
1906-06-27
1906-07-10
1906-07-11
1906-07-20
1906-07-23
1906-07-28
1906-07-30
1906-08-03
1906-08-04
1906-08-06
1906-08-11
1906-08-16
1906-08-23
1906-08-23
1906 08 25
1906-08-25
1906-08-29
1906-09-03
1906-09-04
1906-09-05

Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl 2
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
?

Lidforss

?

?

?

?

osign
osign
osign ?
osign ?
osign
osign

osign
osign
osign
osign
B.L.
osign
osign
osign
osign
osign
osign
osign
osign
osign
osign
B.L.
osign
Bengt
B.L.
osign
B.L.
[B.L.]
osign

osign
osign
osign
osign

1907
1916

1915B

1907

1916

1917A
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433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

Lund. Den hotande vattenbristen
För dagen. Prästmötet i Lund
Nietzsche och kristendomen [Citat. Inledningen bör vara av B.L.]
En döende religion II
Järnvägarnas gulingar. Ett giv akt till järnvägsmännen
Malmfrågan än en gång. Skandalen tillspetsar sig
Professorsinstallation
Oscar Levertin
Memento
En skändlig dom. Staafflagarna i verksamhet
Statskyrkan och religionen
Den sist fällda domen och partiets ställning till militärfrågan
Den sociala revolutionens förlopp
Kvinnornas rösträttsfråga. Statsministern krumbuktar
För dagen. En smålandsdomstol mindre barbarisk än Norrköpings rådhusrätt!
Nya böcker. Ur djupet. Dikter av Leon Larsson
Professors Kjelléns föredrag om nykonservatismen
För dagen. Med anledning av kanslerskrisen
För dagen. Kanslärskrisen
Högern, "ärlighet" och "politiska karaktärer"
Ungkarlsskatt. A propos Lundalärarnes lönefråga
Kampen för religionsfrihet
D.Y.G. om militarismen
För dagen. Universitetskanslär Boström
Socialismens syndaregister
Nya böcker. Världarnas utveckling av Svante Arrhenius
För dagen. Åter en dom
En socialfilosof
Riksdagsmannavalet
Patriotism och ekonomi
Det liberala raseriet
I nådens år 1906
Självalstring eller panspermi
Valsituationen klar. Rena linjer
Ett efterblivet föregångsland
Uralstring eller panspermi? [Replik av Svante Arrhenius samt B.L:s svar]

1906-09-06
1906-09-12
1906-09-13
1906-09-14
1906-09-15
1906-09-18
1906-09-18
1906-09-24
1906-09-27
1906-09-28
1906-09-29
1906-10-05
1906-10-06
1906-10-09
1906-10-10
1906-10-11
1906-10-15
1906-10-16
1906-10-17
1906-10-18
1906-10-19
1906-10-24
1906-10-25
1906-10-27
1906-10-29
1906-11-05
1906-11-06
1906-11-15
1906-11-20
1906-11-20
1906-11-21
1906-11-24
1906-11-26
1906-11-30
1906 nov
1906-12-11

Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl 2
Arb/lpl 2
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl 2½
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl 2
Arb/lpl 3
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
2½
Arb
Julfacklan
Arb
osign
osign
osign
Georg
B.L.
osign
osign
B.L.
osign
B.L.
osign
osign
B.L.
Georg
osign
osign
osign
osign
B.L.
osign
osign
B.L.
B.L.
osign
B.L.
osign
osign
osign
osign
B.L.
osign
B.L.
B.L.

osign
osign

?

?

?

?

Jonathan

?

Jonathan

1907
1917B

1917B

1909A

1917A
1917B

1917A

1916

1917A

1917A

1909B
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469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

Nya böcker. Ett verksamt lif. Tankar i sociala frågor av Theodore Roosevelt
Högerns fräckhet
Malmö. En hjälpare i nöden
Valet och julhälgen
R.F. Bergs kandidatur
Efter slaget
Lund. De unga krafterna i verksamhet
Dynastin har lönerörelse. H.K.H. Kronprinsen
Giv oss socialismen
Vårt dyra kungahus
Ett föga uppsnyggat Påboda
I en internationell skandal…
Kompromissutskottet
Affären Tscharniach och dess konsekvenser
Hur man blir chauvinist
De råa och de fega
Ett kungahus. Giv oss republiken!
Den andra rösträttsdagen
Apanagefrågan
Det första livstecknet
Statsministerns tal
Egendomliga begrepp
Nya böcker. Ernst Liljedahl: Svenska livsfrågor
Naturvetenskapliga kåserier [=Solljusets pännningvärde]
Postrånet
Nya val
Postrånet och politiken
Häckel, Ostwald, Chwolson och - Vitalis Norström
Naturvetenskapliga kåserier XI. Värmeproduktion i växtriket
Underliga festpreludier
Naturvetenskapliga kåserier XII. Värmeproduktion i växtriket (forts.)
Emil Kléen
Det bör sägas
Första maj
Raka ryggar
Nya högerintriger. Skall man förhindra en riksdagsupplösning i tid?

1906-12-18
1906-12-19
1906-12-19
1906-12-24
1906-12-27
1906-12-31
1907-01-04
1907-01-12
1907-01-14
1907-01-28
1907-02-04
1907-02-05
1907-02-08
1907-02-09
1907-02-21
1907-03-11
1907-03-12
1907-03-13
1907-03-15
1907-03-20
1907-03-28
1907-04-02
1907-04-04
1907-04-06
1907-04-08
1907-04-09
1907-04-09
1907-04-11
1907-04-12
1907-04-12
1907-04-15
1907-04-20
1907-04-22
1907-04-30
1907-05-03
1907-05-04

Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/s.1
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl

B.L.
osign
osign
osign
osign
osign
osign
osign
osign
osign
osign
osign
osign
osign
B.L.
osign
osign
osign
osign
osign
osign
osign
2½ B.L.
B.L.
osign
osign
osign
3 B.L.
B.L.
2 Bengt
B.L.
2½ B.L.
osign
osign
osign
osign
?
?
?
?

Lidforss

?

?
?
?
?
?

?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

?

1908B
1908B
1917B
1908B
1909B

1908B

518

505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

Idag (har drabbningen börjat)
Varför dir. Schmitz ej kunde gå med på ett löneavtal
Den stora köpslagan (i rösträttsfrågan)
En svensk tacksamhetsskuld
Carl von Linné. På tvåhundraårsdagen av hans födelse
Carl von Linné II.
Vår livsåskådning. En replik till docent B. Lidforss [av Ernst Liljedal]. Med B.L:s svar
K.G. Ossian-Nilssons martyrium
Populär Linnélitteratur
Alkoholism, religion, konst I.
Vår livsåskådning än en gång. Svar till docent B. Lidforss. Med B.L:s svar
Alkoholism, religion, konst II.
Alkoholism, religion, konst III.
Nya Böcker. Ernst Häckel: Naturlig skapelsehistoria[…] Hugo de Vries: Uppkomster av arter och bastarder
Tyska feriebrev. En liten tragedi [=Avslutningen av "Proletärpsykologi"]
Den förföljda oskulden. En efterskrift. Berlin den 1 juli 1907
Socialismen och konsten
Tyska feriebrev. Storstadens psykologi. Berlin [=Början av "Proletärpsykologi"]
Tyska brev I.
Barbariska lagar
"Världarnes utveckling" bedömd av en teolog [= En modärn präst I]
Antimilitarism och politik
Upplösningstendenser inom ryska armén
Journalistiskt straffarbete
Förtydligande
Modärna teologer [En modärn präst II]
Skördestrejken
Ögonen öppnas
Från Stuttgartkongressen I. Måndag [I boken anges året felaktigt som 1908]
Antimilitarismen på Stuttgartkongressen. Stuttgart 22 aug
Antimilitarismen på Stuttgartkongressen (forts)
Notiser från Stuttgartkongressen. Den 23 augusti
Från Stuttgartkongressen. Den 24 augusti
En återblick på Stuttgartkongressen
Från allmänheten. Inlägg från Björck & Börjesson. Med svar av B.L.
Hr Hammarskjöld

1907-05-10
1907-05-14
1907-05-15
1907-05-22
1907-05-23
1907-05-24
1907-06-04
1907-06-06
1907-06-11
1907-06-13
1907-06-17
1907-06-18
1907-06-19
1907-06-25
1907-07-04
1907-07-06
1907-07-10
1907-07-15
1907 juli ?
1907-07-17
1907-07-23
1907-07-29
1907-08-02
1907-08-06
1907-08-10
1907-08-13
1907-08-14
1907-08-16
1907-08-23
1907-08-24
1907-08-26
1907-08-26
1907-08-28
1907-09-02
1907-09-05
1907-09-11

Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
?
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
4

3

2

osign
B.L.
B.L.
osign
B.L.
B.L.
B.L.
osign
osign
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
osign

?
?

?

?

osign ?
osign ?
osign ?
B.L.
2 B.L.
2½ B.L.
B.L.
3 B.L.
B.L.
2½ B.L.
B.L.
2 B.L.
2 B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
2 B.L.
3 B.L.

1909A
1909A

1909A
1909A
1909A

1913B

1913B
1909A

1909A
1909A
1917B
1921
1908C
1909A
1921
1921

1908C
1917B
1909A

1908B
1908B

519

541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576

D:r Paul Rosenius och den svenska socialdemokratin I.
D.r Paul Rosenius och den svenska socialdemokratin II.
D:r Paul Rosenius och den svenska socialdemokatin III.
Rustningskommissionen
Valgeometri
Svar till Docenten Lidforss [av Paul Rosenius]. Med B.L:s svar
Skandinaviska grälmakare. Hållen upphetsarne i styr!
Den sociala generalstrejken
Naturvetenskapliga kåserier [=Altruister och förbrytare i växtvärlden]
Fanvigning och årsfest [B.L:s tal i Lunds socialdemokratiska ungdomsklubb]
Anarkister och polisspioner
För dagen. Ett par apologeter
Hyperpyramidal enfald
Anarkister och polisspioner [av Hinke Bergegren]. Med B.L:s svar
Pastor Spak
Sveriges nationallitteratur 1500-1900
Arisk världsåskådning. Med anl. av H. St. Chamberlains "Arische Weltanschauung"
Nya böcker. Svenskar:Peter Wieselgren. […] Oscar Levertin av David Sprengel
Naturvetenskapliga kåserier I [=Blodsförvantskap]
Prof. Wicksell och kung Oscar
Natruvetenskapliga kåserier II [= Blodsförvantskap II]
Naturvetenskapliga kåserier. Ärftlighets- och fortplantningsmysterier
Naturvetenskapliga kåserier. Alkoholproduktion i naturen I
En bondeskald. Högern förfalskar hans ord [Om Carl Larsson i By]
Naturvetenskapliga kåserier. Alkoholproduktion i naturen II
Kristendom och moral I
Naturvetenskapliga kåserier. Underliga näringskällor
Kristendom och moral II
Professor Cassel och socialismen
Kapitalismen som racefördärvare
Populärvetenskaplig litteratur: Francé: Växternas sinnesliv - Växternas kärleksliv
[Forts. av föreg.] Torsten Thunberg: Vår kropps byggnad och förrättningar
Ett vetenskapligt jubileum [Om botaniska föreningen i Lund]
Könsregleringen i djur- och växtriket I.
Könsregleringen i djur- och växtriket II.
Råa polisövergrepp. Lundapolisen drar blankt mot hemvandrande, fredliga studenter

1907-09-24
1907-09-27
1907-09-28
1907-10-02
1907-10-03
1907-10-11
1907-10-15
1907-10-19
1907-10-21
1907-10-28
1907-10-29
1907-11-04
1907-11-05
1907-11-06
1907-11-14
1907-11-22
1907 nov
1907-11-29
1907-12-18
1907-12-18
1907-12-19
1907-12-23
1908-01-02
1908-01-02
1908-01-03
1908-01-07
1908-01-09
1908-01-21
1908-02-15
1908-03-30
1908-04-01
1908-04-01
1908-04-04
1908-04-09
1908-04-10
1908-05-03

Arb/lpl 2½
Arb/lpl 5
Arb/lpl 2½
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Julfacklan
Arb/lpl
Arb/lpl 2
Arb
Arb
Arb/lpl 2
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl 2
Arb/lpl 2
Arb/lpl 2
Arb/lpl 2
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl 2
Arb
Arb
B.L.
osign
B.L.
Bengt Lidforss
B.L.
B.L.
Bengt Lidforss
B.L.
B.L.
osign
B.L.
B.L.
B.L.
osign
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
osign

B.L.
B.L.
B.L.
osign ?
osign ?
B.L.
osign ?
B.L.
B.L.

1909A
1917B
1917B
1923
1908B
1908B

1908B

1908B

1916
1909B
1916
1908B
1917A
1908B
1908B
1908B

1909A

1908B

1917A
1917A
1917A

520

577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

Gatukravallerna i Lund
Polisövergreppet i Lund
De lundensiska polisinteriörerna. Poliskommissarien inför rätta för fylleri
Knodden
Ett antingen eller?
Polisövervåldet i Lund. Magistratsförhören i går
Högerns programskoj
Naturvetenskapliga kåserier. Våra sinnens erövringar
Axel Danielsson. Levnadsteckning och karaktäristik [Inledn. till Urval av skrifter ]
Alltid densamme! [Ur B.L:s levnadsteckning]
Naturvetenskapliga kåserier. Våra sinnens erövringar II
Väderleken och vår arbetskraft
Naturvetenskapliga kåserier. Demeters hämnd
Brev från Berlin. Den 22 juni [=Kejsarens jubileum]
Naturvetenskapliga kåserier. Osynliga makter
Brev från Berlin. Den 1 juli [=Tyska brev II]
Nyare åsikter om Jesus av Nazareth I [föreläsning till förmån för de arbetslösa]
Nyare åsikter om Jesus av Nazareth II
Nyare åsikter om Jesus av Nazareth III
Nyare åsikter om Jesus av Nazareth IV
Brev från Berlin. En hovintrig - Akademisk frihet i Preussen [Tyska brev III]
Samhällsbevarande journalistik. Hur "Vårt Land" hyllar tyske kejsaren
En botanisk raritet
Folkets Tidning och den Lamarckska fackelblomman
Naturvetenskapliga kåserier. Ett väckande rus
För dagen. Valrörelsen i Lund
En högerseger i Lund
Andlig vältalighet III.
Billing-Lindskogs kandidat
Valmötet i Lund. En tolerant höger
Ett förtydligande
David Bergendal
Lunda-valet
Nya Böcker. Hans Larsson: Idéer och makter
Viktor Larssons jordafärd [Med B.L:s tal: "Vid Viktor Larssons grav"]
Naturvetenskapliga kåserier. Giftverkan och vana I

1908-05-04
1908-05-05
1908-05-05
1908-05-07
1908-05-11
1908-05-13
1908-05-15
1908-05-18
1908 maj
1908-05-29
1908-06-03
1908-06-15
1908-06-26
1908-06-29
1908-06-30
1908-07-04
1908-07-06
1908-07-09
1908-07-11
1908-07-14
1908-07-15
1908-08-03
1908-08-22
1908-08-26
1908-08-29
1908-09-02
1908-09-02
1908-09-03
1908-09-07
1908-09-16
1908-09-21
1908-09-24
1908-09-29
1908-10-03
1908-10-14
1908-10-12

Arb
osign
Arb
osign
Arb
osign
Arb
Georg Jonathan 1923
Arb/lpl 2 osign
Arb
osign
Arb/lpl
osign
Arb/lpl 2½ B.L.
1908B
80 s.
1908A
Arb/lpl
B.L.
Arb
2½ B.L.
1908B
Arb/lpl
B.L.
1908B
Arb/lpl 3½ B.L.
1908B
Arb/lpl
B.L.
1909A
Arb/lpl 2 B.L.
1908B
Arb/lpl 2 B.L.
1921
Arb/lpl 3 B.L.
Arb/lpl 3 B.L.
Arb/lpl
B.L.
Arb/lpl 2½ B.L.
Arb/lpl 2 B.L.
1921
Arb
B.L.
Arb
osign
Arb
B.L.
Arb/lpl
B.L.
1908B
Arb
osign
Arb
osign
?
1909A
Arb
osign
1923
Arb
2 osign
Arb/lpl 2 B.L.
Arb
B.L.
1909B
Arb
osign
Arb/lpl 2 B.L.
1909B
Arb
1909B
Arb/lpl
B.L.
1908B

521

613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648

Naturvetenskapliga kåserier. Giftverkan och vana II
En recentiorsfest i D.Y.G.
Riksdagsmannavalet i Lund. Socialdemokratisk kandidat
Lunda-valet. Rätta svaret på förföljelserna mot Jacob Larsson
Varför bör Lund välja åt vänster?
Anders Österling (Norrlandsresan - Döden inkognito)
En riktig trollkarl (måtte professor Johan Thyrén vara)
En modern apologet
Nya högermanövrer i Lund
Ställningen klar i Lund. Prof. Björling avsäger sig utan provval
För dagen. Lunda-högerns springpojke
Med två tungor
Lundavalet
Nya böcker. K-E Forsslund [---] Leon Larsson [---] Bo Bergman
Nya böcker. Fr. Weis: Livet og dets love
K.G. Ossian-Nilsson: Barbarskogen. En berättelse i klasskampens tecken
En efterskrift [angående Österling]
Socialistpressens frihet
Barbarskogens skald
Årets Nobel-pristagare. Elias Metchnikoff, Paul Ehrlich, Ernest Rutherford [med bilder]
Barbarskogen susar [= Fosterländsk nietzscheanism]
Öppet brev till Svenska Dagbladets Don Quixote
Hos danska ungsocialister. Köpenhamn den 17 december
F W C Areschoug
Ur unghögerns tankevärld
De hedniska elementen i kristendomen
De hedniska elementen i kristendomen II
Varför hyllade ej Lunds studenter August Strindberg?
Lunds studentkår och Strindberg
Charles Darwin
Brev från Berlin. Häckeliana (Tyska brev IV]
Berlintyper. Ludwig Plate
Kristlig utvecklingslära I.
Naturvetenskapliga kåserier. Växterna och kölden
Kristlig utvecklingslära. Svar till d:r S.A. Fries
Kristlig utvecklingslära. Svar till d:r S.A. Fries [forts.]

1908-10-13
1908-10-17
1908-11-09
1908-11-13
1908-11-16
1908-11-17
1908-11-17
1908-11-18
1908-11-18
1908-11-19
1908-11-19
1908-11-19
1908-11-23
1908-11-25
1908-11-28
1908-11-30
1908-12-02
1908-12-03
1908-12-09
1908-12-10
1908-12-12
1908-12-14
1908-12-19
1908-12-22
1908-12-23
1909-01-04
1909-01-05
1909-01-26
1909-01-27
1909-02-12
1909-02-27
1909-03-02
1909-03-05
1909-03-09
1909-03-17
1909-03-18

Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
4
2½
3

4
2½

2½
2½
2

4
?

3½

2½

2

B.L.
osign
osign
osign
osign
B.L.
osign
B.L.
osign
osign
osign
osign
osign
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
osign
osign
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
?

?

?

?

1909A
1912B
1909A
1909A

1909B
1921

1909A
1909B
1909A

1916
1917B
1908C
1916
1917A
1908C
1917B
1909A

1909A

1916

1908B

522

649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684

Karl Marx´ livsverk bedömt av Werner Sombart
Brev från Berlin. Den 29 mars [=Ovädret nalkas]
Berlinkrönika. Berlin den 1 april [Tyska brev V]
Pressens förnedring
Ekon och förebilder
Högerpressens ton
Opposition med guds nåde
Ur den utländska bokvärlden. En Bebelbiografi
Nya böcker. Svenskar. Verner von Heidenstam av John Landquist. En Essay
Djävulsstriden våren 1909
Nya böcker. Verner von Heidenstam: Dagar och händelser
Nya böcker : Hjalmar Öhrwall: Populärvetenskapliga uppsatser
Konstens okränkbarhet
[Kort kommentar till Paul Rosenius inlägg "Den kränkta konsten"]
Sociala framtidsfrågor
En efterskrift [förtydligande till "Konstens okränkbarhet"]
Gammal radikalism och ny. (Tal vid D.Y.G:s recentiorsfest). Av Bengt Lidforss I
Gammal radikalism och ny II
Gammal radikalism och ny III
Naturvetenskapliga kåserier. Högerhänthetens mysterium
Barbariets renässans I
Barbariets renässans II
En omvänd optimist I
En omvänd optimist [II]
Nya böcker. Lännart Ribbing: Dagsmeja
Axel Danielsson. (Ur Bengt Lidforss´ karaktäristik och levnadseckning…)
Sorg [Dikten från 1900-01-02. Utan rubrik denna gång.]
Modärna teologer I
Modärna teologer II
Indiska legender och bibliska sagor
Modärna teologer III
Modärna teologer IV
Ostraka och papyrus I
Ostraka och papyrus II
Professor Bengt Lidforss… [Kort referat av tal om intryck från Schweiz]
Akademisk urbanitet

1909-03-19
1909-04-01
1909-04-03
1909-06-30
1909-07-03
1909-07-09
1909-07-14
1909-07-15
1909-07-22
1909-07-23
1909-07-24
1909-07-31
1909-08-04
1909-08-09
1909-09-07
1909-09-07
1909-10-05
1909-10-06
1909-10-07
1909-10-18
1909-11-06
1909-11-08
1909-11-26
1909-11-29
1909-12-13
1909-12-30
1909-12-30
1910-01-31
1910-02-01
1910-02-07
1910-02-25
1910-02-28
1910-03-15
1910-03-16
1910-03-24
1910-05-10

Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl

1913B

B.L.

B.L.
B.L.
3 B.L.
3 B.L.
2½ B.L.
2 B.L.
2 B.L.
B.L.
3

1909B

3
2½ B.L.
4 B.L.
B.L.
2½ B.L.
B.L.
2 B.L.

B.L.
B.L.

B.L.

1916
1917B

1916

1909B
1915B
1921
1917A
1917A
1917A

1909B
1909B
1909B
1912B
1909B
1909B
1909B
1909B
1916
1908A
1923

3

2

2½ B.L.
B.L.
2 B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
2 B.L.

523

685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

Per Hallström som kulturfilosof. Några radanmärkningar till "Skepnader och tankar"
Schweizisk socialpolitik
August Strindberg och den litterära nittitalsreklamen I
August Strindberg och den litterära nittitalsreklamen II
August Strindberg och den litterära nittitalsreklamen III
Den stor-store upptäcktsresaren
August Strindberg och den litterära nittitalsreklamen IV
Opdager [I köpenhamnska Ekstrabladet ]
Docenten Böök som apologet
Upptäcktsresanden. Strindberg mot Hedin [Bearbetad version av "Opdager" 07-25]
Per Hallström på krigsstigen
Herr Bonniers vittnesmål
Levertinkultens apologet I
Levertinkultens apologet II
Docenten Böök som hypotesmakare
Filosofisk Levertinkult
Till 50-årsdagen [Den första av fleras hyllningar av Hjalmar Branting]
En Verdandi-diskussion om Kristusproblemet. Prof Lidforss håller inledningsföredraget
Helgon och dåre [Vid Tolstojs död]
Diskussionsföreningarne inom Akademiska föreningen
Växten och människoögat [ur UNT ]
Socialdemokrati och rashygien [Referat av föredrag "efter en platstidning"]
Ett samtal med prof. Bengt Lidforss. Lund är lämpligare än Upsala för hans vetenskapliga experiment
Unghögern och vetenskapen I
Unghögern och vetenskapen II
Högerhänthetens mysterium (ur Odontologisk Tidskrift ) [=Högerhänhet]
Filantropi och brottslighet
Modärna apologeter. Professor Nathan Söderblom I
Modärna apologeter. Professor Nathan Söderblom II
Modärna apologeter. Professor Nathan Söderblom III
Modärna apologeter IV [=Kyrkoherde S.A. Fries och konsorter]
Modärna apologeter IV (forts.)
Modärna apologeter. Professor Magnus Pfannenstill
Modärna apologeter. Professor Magnus Pfannenstill II
Modärna apologeter. Professor Magnus Pfannenstill III
Modärna apologeter. D:r Paul Rosenius I
1911-01-09
1911-04-09
1911-04-22
1911-06-12
1911-06-13
1911-07-19
1911-08-02
1911-10-05
1911-10-06
1911-10-07
1911-10-23
1911-10-24
1911-11-16
1911-11-20
1911-11-22
1911-11-29

1910-06-01
1910-06-04
1910-07-18
1910-07-19
1910-07-22
1910-07-23
1910-07-25
1910-07-25
1910-07-30
1910-07-31
1910-08-02
1910-08-04
1910-09-26
1910-09-27
1910-10-01
1910-10-27
1910-11-23
1910-11-26
1910-11-27

Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Frt
Arb/lpl
E-bl
Arb/lpl
Frt
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Frt
AF
Arb
Frt
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl

1912B

1913B
1913B
1912B
1917A
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911

[intervju]
2½ Bengt Lidforss
2½ ?
Bengt Lidforss
2 B.L.
3 Bengt Lidforss
2½ Bengt Lidforss
2 Bengt Lidforss
3 B.L.
2 Bengt Lidforss
4 Bengt Lidforss
2 Bengt Lidforss
3 Bengt Lidforss
2 Bengt Lidforss

1910A
1968
1968
1968
1916
1968
1910B
1910B
1910B
1910C

1913B
1917A
1910A
1910A
1910A

B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
osign
4 B.L.
osign
2½ B.L.
osign
2 B.L.
B.L.
5 B.L.
4½ Bengt Lidforss
B.L.
2 Bengt Lidforss
Bengt Lidforss
[efter G.H.T. ]
osign ?
Bengt Lidforss
B.L.

3
2
3
2
4

524

721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756

Modärna apologeter. D:r Paul Rosenius I (forts.)
Modärna apologeter. D:r Paul Rosenius II
Ett blad ur växternas ekonomi
Näringsbrist och fortplantning
Varför äro växterna gröna
Den modärna ärftlighetsforskningens sociala innebörd [ref. av föredrag]
Den känsliga tiden
Växtchimärer I
Växtchimärer II
Växternas vattenförbrukning I
Växternas vattenförbrukning II
Individen, släktet och miljön I
Individen, släktet och miljön II
Till Hans Larssons femtioårsdag
Gregor Mendels upptäckt
Gregor Mendels upptäckt II
En objektiv unghögerapostel I [= Unghögern och vetenskapen II]
En objektiv unghögerapostel II
Ympning i djurriket I
Ympning i djurriket II
Frömjölsstoft och rosendoft som sjukdomsalstrare
Carl David af Wirsén
Svenska akademiens modernisering. Vem skall upptaga C.D. af Wirséns mantel?
Ur den utländska bokvärlden. August Bebel: Aus meinem Leben. Del 1 och 2.
Blixtens favoriter
Blåsyra och formalin
Fackelblommans gåta I
Fackelblommans gåta II
Biskop Billing - återvunnen åt kyrkan
Sömnens problem
I avmattningens tecken I
I avmattningens tecken II
Ola Holmström triumferar [notis]
Den Segerstedtska befordringsfrågan
Lunds studentkår och den Segerstedtska befordringsfrågan
Mörkrets riddare [Kristen religionshistoria och profan]

1911-11-30
1911-12-01
1911-12-05
1911-12-20
1911-12-23
1911-12-23
1911-12-28
1912-01-12
1912-01-15
1912-01-17
1912-01-18
1912-01-29
1912-01-30
1912-02-17
1912-02-21
1912-02-24
1912-02-27
1912-02-28
1912-05-04
1912-05-07
1912-06-03
1912-06-17
1912-06-29
1912-07-22
1912-08-02
1912-08-03
1912-08-05
1912-08-08
1912-08-26
1912-08-27
1912-09-18
1912-09-19
1912-10-08
1912-10-10
1912-10-18
1912-10-23

Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Frt
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
3
2
2

2½
2
2½
3

3
3
2
2

2

2½
2½
2
3

2
2

2

2½
2½
2½
3½
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
Bengt
Bengt
B.L.
B.L.
B.L.
osign
osign
Bengt
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
B.L.
osign
B.L.
osign
B.L.

?

?
?
Lidforss

Lidforss
Lidforss

Bengt Lidforss
Bengt Lidforss
B.L.
B.L.
B.L.

1913B

1923

1913A
1912B
1912B
1912B
1913B
1913A
1912A
1912A

1912B
1912B
1912B
1912B
1912B
1912B
1912B
1923
1912B
1912B
1913B
1913B
1912B
1912B
1912B

1911
1911
1912B
1912B
1912B

525

757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788

Det vidunderliga
D.Y.G:s novitiefest [Med kort ref. av tal: "Schopenhauer som naturforskare]
Den kristna kyrkan och sanningen
Henri Bergsons filosofi bedömd i Sverge [Henri Bergsons filosofi]
Svampodlande växter I
Svampodlande växter II
Växternas känsel I [= Växternas sinnen 19-21 juni 1902]
Växternas känsel II
Ola Hansson [Kort referat av Lidforss tal på Akademiska Föreningen]
Överkultiverade bakterier I
Överkultiverade bakterier II
Specialiseringens faror I
Specialiseringens faror II
Ola Hansson
Gosse eller flicka? I
Gosse eller flicka? II
Gammal och ny magi
Livets ursprung
Livets ursprung [forts]
Livets ursprung [forts]
Livets ursprung [forts]
Livets ursprung [forts]
Apologetisk litteratur. Nutida stridsfrågor: Materialism och vetenskap. Av C.G. Santesson
Protestantism och tolerans I
Protestantism och tolerans II
Protestantism och tolerans. En replik till lektor Lönborg [= En religiös frihetshjälte I]
Protestantism och tolerans […]. En erinran [= En religiös frihetshjälte II]
En religiös frihetshjälte. Några ord […] [= En religiös frihetshjälte III]
"Ärftlighetslagarna och deras betydelse för samhälle och rashygien" av Ernst Almqvist, professor
Alkoholfrågan ur medicinsk synpunkt. Studier över alkoholismens patologi av Ulrik Quensel
Alkohol och ädelfett
Skydd åt Kullaberg

1912-10-24
1912-10-28
1912-11-02
1913-01-04
1913-01-29
1913-01-30
1913-03-01
1913-03-03
1913-03-14
1913-04-02
1913-04-03
1913-04-25
1913-04-26
1913 maj
1913-05-23
1913-06-07
1913-06-10
1913-06-14
1913-06-16
1913-06-18
1913-06-21
1913-06-25
1913-07-02
1913-07-08
1913-07-09
1913-07-17
1913-07-26
1913-08-12
1913-08-16
1913-08-19
1913-08-20
1913-08-27

Arb
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Majgr
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl
Arb/lpl

1913A
1913A
1913A
1913A
1913B
1913A
1913A
1913A
1913A
1913A
1913A
1913A
1913A
1917C
1913B
1913B
1913B
1913B
1913B
1917C
1917C
1913A
1972

2
2
3
2½

3½ B.L.
3 B.L.
2 B.L.
B.L.
2½ B.L.
B.L.
B.L.
2 B.L.
2½ B.L.
2½ B.L.
B.L.
3 B.L.
B.L.
3 B.L.
2½ B.L.
B.L.
3 B.L.
3 B.L.

B.L.
B.L.
B.L.
B.L.

1913B
1917B
1913A
1913A
1913A
1913A

3 B.L.
2½ B.L.
2 B.L.
B.L.
B.L.
B.L.

osign
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Källor och litteratur

Otryckt material
arbetarrörelsens ar kiv i lund [lunds stadsarkiv]
Protokoll Bok. Lunds Soc[ialistiska] Ungdomsklubb (3/12 1903–5/4 1906)

arbetarrörelsens arkiv i malmö
Papper efter A.B. Framtidens bokförlag (Arkiverat under rubriken Arbetet)

k u n g l i g a b i b l i ot e k e t ( k . b. )
Brev till August Strindberg
Oscar Levertins papper
Samling Albert Engström

lu n d s u n i ve r s i t e t s b i b l i ot e k ( lu b )
Lidforsska papperen
Manuskript till Nils Beyer, Bengt Lidforss. En levnadsteckning
Samling Lidforss, Bengt
Samling Ossiannilsson

i av h a n d l i n g s f ö r fat ta re n s ä g o
Brev från Nils Beyer till Lennart Leopold 1989-11-09

Tryckt material
Ahlberg, Alf, ”Bengt Lidforss – legend och verklighet”, Årsbok för kristen humanism 1969
– , Filosoﬁns historia. Från den äldsta grekiska antiken till våra dagar, (femte omarbetade upplagan)
Stockholm 1967
– , ”Lidforss och marxismen I och II”, Studiekamraten 1936, s. 5ﬀ och 29ﬀ. Ahlbergs svar på Nils
Beyers polemik, s. 89ﬀ samt 138ﬀ
Ahlmo-Nilsson, Birgitta, Recension av Lehtilä-Olsson, Mayre: K G Ossiannilsson och arbetarrörelsen. En studie i en ideologisk konfrontation, Samlaren 1983
Ahlstrand, Jan Torsten, GAN Gösta Adrian-Nilsson. Modernistpionjären från Lund 1884–1920,
Lund 1985
Ahlström, Gunnar, Det moderna genombrottet i Nordens litteratur, Stockholm 1947
Ahlund, Claes, Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa, Uppsala 1994
Algulin, Ingemar, Den orﬁska reträtten. Studier i svensk 40-talslyrik och dess litterära bakgrund,
Kristianstad 1977
Alsterdal, Alvar, Sandell, Ove, Det stod i Arbetet 1887–1972: ett urval, Stockholm 1972
Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle
1880–1930, Stockholm 1995
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– , Mansmyter Liten guide till manlighetens paradoxer, Södertälje 1991
– , Samhällsmodern. Ellen Keys kvinnouppfattning till och med 1896, diss., Göteborg 1974
Andersen, Per Thomas, Dekadanse i nordisk litteratur 1880–1900, Oslo 1992
Anderson, Ivar, Svenska Dagbladets historia. Del II. Litteratur, konst, teater och musik i SvD 1897–
1940, Stockholm 1965
Andersson, Lars M, En jude är en jude är en jude… Representationer av ”juden” i svensk skämtpress
omkring 1900–1930, diss., Lund 2000
Andersson, Ragnar, Svenska Dagbladet och det politiska livet 1897–1918, diss., Uppsala och Stockholm 1952
Andreæ, Daniel, ”Åttiotalet. August Strindberg”, Den svenska historien 9, Stockholm 1968
Antonsson, Birgit, Efterklang och särprägel. En studie i Per Freudenthals – pseudonymen Ode Baltens – tidiga prosa till och med romanen I lustgården, diss., Uppsala 1972
Arbetets söner. Malmö arbetarekommun 50 år, redigerad av Eric Holmqvist, Gotth. Sjölander och
Gösta Netzén. Malmö 1951
Arvidsson, Stefan, Ariska idoler. Den indoeuropeiska mytologin som ideologi och vetenskap, diss.,
Stockholm/Stehag 2000
”Apropos Ossian-Nilssons ’Jörgen Kock’”, Arbetet 1904-12-05
Aspelin, Gunnar, Lek och allvar. Minnesbilder från pojkåren, Lund 1968
Aspelin, Kurt, ”Den deformerade rabulisten”, Aftonbladet 1968-12-16. Omtryckt i Vägval. Kritik
och presentationer i urval av Inga-Lill Aspelin och Tomas Forser, Stockholm 1980
Back, Pär-Erik, ”Sekelskiftets tidning som kampanjorgan”, En verklig folktidning. Arbetet 1887–
1962, Malmö 1962
Beltzén, Nils och Lars, Arthur Engberg – publicist och politiker. Arbetarrörelsens årsbok 1973, Stockholm 1973
Bengtsson, Håkan, Konfrontation och försoning. En studie i Fredrik Ströms romanserie Rebellerna,
diss., Göteborg 1992
Berg, Ruben G:son [sign. Lennart Hennings], ”I skilda färger [—].Vårbris [—], Upsala Nya Tidning 1900-08-11
Berger, Henning, Där ute. Skisser, Stockholm 1901
– , ”Medel mot spleen I-III”, Svenska Dagbladet, 1906-01-27, -01-28 och -02-03
– , Ysaïl. En berättelse från Chicago, Stockholm 1905
Berggren, Henrik, Seklets ungdom. Retorik, politik och modernitet 1900–1939, diss., Stockholm 1995
Bergom-Larsson, Maria, red., Svensk socialistisk litteraturkritik, Weilin+Göös, Finland, 1972
– , ”’Om du tar alla äggen till puddingen, har du inga kvar till pannkakan’. Ellen Key och kvinnorna”, Kvinnornas LitteraturHistoria, Stockholm 1981
Beyer, Edvard, Utsyn over norsk litteratur, Lund 1969
Beyer, Nils, Bengt Lidforss. En levnadsteckning, Stockholm 1968
– , ”Den unge Bengt Lidforss”, Stockholms-Tidningen 1962-12-15
– , ”En snillrik man av folket”, Stockholms-Tidningen 1963-12-23
– , ”Han lärde arbetarna kunskapens vapen”, Arbetet 1968-09-15
– , ”Lidforss och marxismen” (polemik med Alf Ahlberg), Studiekamraten 1936 s. 87ﬀ, 136ﬀ samt
190ﬀ
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Björck, Staﬀan, Heidenstam och sekelskiftets Sverige. Studier i hans nationella och sociala författarskap, diss., Stockholm 1946
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Björk, Kaj, Livet är kort. Om en man och hans tid, Stockholm 1988
Björk, Nina, Under det rosa täcket. Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, pocketupplagan, Stockholm 1997
Blidfors, Johannes, Lejoninnan från Lund. Ett livsöde kring sekelskiftet, Malmö 1982
Blomqvist, Göran, Elfenbenstorn eller statsskepp? Stat, universitet och akademisk frihet i vardag och

528

vision från Agardh till Schück, diss., Lund 1992
Bokförlagsaktiebolaget Tiden 1912–1937, Stockholm 1937
Bonnier, Karl Otto, Bonniers. En bokhandlarefamilj. Anteckningar ur gamla papper och ur minnet
V. Firman Albert Bonnier under det nya seklet, Stockholm 1956
Bourdieu, Pierre, Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur, (förord av Donald Broady), Stockholm/Stehag 2000
– , Kultur och kritik. Anföranden av Pierre Bourdieu (förord Bengt Gesser), Göteborg 1992
– , Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris 1992
– , Texter om de intellektuella, (förord Donald Broady), Stockholm/Stehag 1992
Branting, Anna, Kultur och alkohol, Stockholm 1902
– , Staden. En sedeskildring ur Stockholmslifvet, Stockholm 1901
Branting, Hjalmar, ”‘Barbarskogen’. En dom över Ossian-Nilssons senaste bok från dess egen
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revolutionärt arbetarpartis uppkomst, Stockholm 1971
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– , ”Anna Branting: Staden, en sedeskildring ur Stockholmslifvet”, Ord och Bild 1902
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