
1 
 

 

TORGNY SEGERSTEDT OCH KARLSTAD,  

en artikel skriven av Erik Bengtson  

”De fria fåglarna plöja sin väg genom rymden. Många av dem nå kanske inte sitt fjärran mål. 

Stor sak i det. De dö fria.”  

Så här formulerade sig Torgny Segerstedt som chefredaktör för sin tidning Göteborgs 

Handels- och Sjöfartstidning (GHT) den 9 oktober 1940, ett nummer som kom att beslagtas 

efter regeringsingripande; ytterligare sju nummer skulle komma att drabbas av samma öde.  

Citatet är signifikativt för Segerstedt själv. Under kriget förde han en i sitt slag förbehållslös 

och ensam kamp mot Hitler och nazismen men också mot de krafter inom landet som 

manade till försiktighet – i Segerstedts ögon var det fråga om feg undfallenhet – gentemot 

tyskarna, bland annat när det gällde dessas krav på transitering av trupper genom Sverige. 

Han visste att han stod högt på nazisternas dödslista om Sverige skulle komma att dela 

Norges och Danmarks öde och bli ockuperat. Citatet finns nu på sockeln till det tio meter 

höga monument som på tioårsdagen av Segerstedts död den 31 mars 1955 avtäcktes på 

Vasaplatsen i Göteborg.  

Torgny Segerstedt föddes i Karlstad den 1 november 1876. Hela hans barndoms- och 

ungdomstid förflöt här. Hemmet upplöstes några månader efter hans studentexamen 1894.  

Segerstedt var livet igenom en grubblare. Vad betydde en människas sociala bakgrund? Vilka 

upplevelser i barndomen är avgörande? Och framför allt: Vilken betydelse har vårt biologiska 

arv?  

Ja, hur griper våra förfäder in i våra liv? Vilken dolsk kamp mellan olika anlag är vårt eget 

väsen slagfält för? ”Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust...” låter Goethe Faust utropa. 

Som en själsfrände till Faust upplevde sig Segerstedt ofta.  

Så blev han då återigen sittande med familjeporträtten och släktkrönikorna framför sig. Vem 

var han egentligen?  

Gång efter annan sökte han svaret här. Det var ett pussel. Han visste att han aldrig skulle 

kunna lägga det.  

Men så här såg det ut.  

Fadern - respekterad men knappast älskad 

Torgny Segerstedts släkt stammar på både fars- och morssidan från Södermanland. I flera 

generationer hade man på faderns sida varit präster. Den mest bemärkte torde ha varit 

farfarsfar, Albrekt Julius Segerstedt, som förutom att vara präst en tid även var riksdagsman. 

Han var emellertid också skriftställare. Hans mest kända utgåva - märkligt nog - torde vara en 
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skrift om husbehovsbränning. Den kom ut i två upplagor, den senare till och med utvidgad.  

Så enkel är väl inte verkligheten att det kan slås fast att hans son Carl, Torgnys farfar, även 

han präst, fick alkoholproblem genom att alltför ivrigt ha studerat sin fars skrift; under tre år 

var han emellertid suspenderad för fylleri. Han var en orolig själ som hade svårt att hantera 

tillvaron i sitt ringa prästtjäll. Jordbruk hörde till och någon dräng hade han inte råd med. 

Som sådan fick sonen Albrekt fungera.  

Albrekt Segerstedt kom alltså ur små omständigheter. Med hjälp av bidrag ur fattigbössan 

och ett par smärre stipendier kunde han emellertid ta sin studentexamen – dessutom med 

mycket goda betyg - i Nyköping 1865.  

Segerstedt beskrivs som en stram, martialisk mansperson med stora knävelborrar. Han kom 

att uppfattas som auktoritär och konservativ, kanhända influerad av egna studier vid tyska 

seminarier, och han utstrålade en air av otillgänglighet och stor men självvald ensamhet. Till 

Karlstad kom han 1869 som adjunkt i matematik och naturkunnighet vid folkskoleseminariet, 

från början ”respekterad men knappast älskad” av sina elever. I cirka tio år höll man till i en 

trång, osund lägenhet på Östra Torggatan, sedan i ett nytt seminarium vid Grevgatan. 

Mittemot detta uppfördes något senare Tjäderskolan.  

Den byggnad som vi känner som ”Semis” och som idag är Värmlandsarkiv stod invigningsklar 

1924. Man blir påmind om Segerstedts gärning som seminarielärare när man kommer 

Långövägen fram och ser skylten Segerstedtsgatan / Segerstedtsplan, alltså inte långt från 

”Semis”, som väl byggnaden fortfarande oftast kallas.  

Segerstedt ägde inte sitt liv. Han var ständigt intensivt verksam men också ständigt förföljd 

av ekonomiska bekymmer till följd av en hart när omöjlig försörjningsbörda: han medverkade 

vid flickskolans tillkomst, upprättade en teknisk aftonskola, ordnade kurser som blev ett 

embryo till handelsgymnasiet, stiftade Karlstads arbetareförening och var medlem av 

styrelsen för det som då hette ”Idiotskolan”.  

Han bedrev journalistik först i Wermlands Läns Tidning, föregångare till Karlstads - Tidningen, 

och sedan i närmare tjugo år i NWT. Samtidigt redigerade han ”Weckoblad för 

folkundervisningen” liksom tidskriften ”Hemmet”. Vidare sammanställde han svenska 

folksagor och legender – sonen Torgny fick sitt namn efter Torgny lagman - och gav ut egna 

barntidningar som han själv illustrerade.  

Synnerligen intresserad av finnbygden som han var, vandrade han omkring i norra Värmland: 

antecknade, intervjuade, ritade. Sitt material överlämnade han i två av varandra något 

avvikande exemplar dels till Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, dels till 

Universitetsbiblioteket i Helsingfors. Som tack fick han en ansenlig gratifikation – och en 

briljantring! – av ryske tsaren; Finland var ju ryskt storfurstendöme.  

Albrekt Segerstedt framstår idag, låt vara bara för de invigda, som en betydande 
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folklivsskildrare och etnolog; hans handskrivna källsamling har för övrigt - långt över hundra 

år senare - tämligen nyligen ( 2006) tryckts och kommit ut i en kommenterad utgåva.  

Segerstedt föreslog för övrigt att ett värmländskt fornminnes- och folklivsmuseum borde 

inrättas i Hybelejens kvarn.  

Segerstedt arbetade, vilket Karlstadborna sedan länge misstänkt och i vissa fall fruktat, 

bokstavligen ihjäl sig. Sommaren 1890 drabbades han ombord på ångfartyget Kinnekulle av 

slaganfall, som gjorde att han kom att släpa ena benet och hade svårt att lyfta ena armen. 

Två år senare fick han en hjärnblödning. I oktober 1893 segnade han så ner under en 

matematiklektion; för ekonomins skull måste han emellertid efter en kort konvalescens 

fortsätta att arbeta. Han var utmärglad och vithårig redan vid 38 års ålder och dog vid 50, 

dagarna efter sonen Torgnys studentexamen.  

Modern - en främmande fågel 

Fredrika (Frederique) ”Dicken” Segerstedt beskrevs som intelligent, elegant, spirituell, livlig 

men också som något teatralisk. Hon skrev sig för övrigt alltid Dicken, så småningom även i 

moderns dödsannons.  

Modern, Hilda Carolina Lindberg, var gift med bruksförvaltare C. F. Bohman från Virå bruk 

utanför Nyköping. Hon flyttade efter makens död med Dicken och en något äldre syster till 

denna till Stockholm, där Dicken började på seminarium, studier som hon senare avbröt för 

att bli guvernant. En tid undervisade hon sedan i Franska skolan.  

Mitt emot seminariet bodde Fredrika Bremer, som ibland besökte eleverna och präntade in 

sin mening: ”En ny tid skall komma då kvinnan – danad för en plats i samhället lika väl som 

mannen – skall slippa att leva tillbakaträngd i förnedring, halvt kvävd av brist på luft, ty 

släktets upphöjelse förutsätter henne”.  

Detta var ord som planterade sig i Dicken och skulle komma att göra det svårt för henne att 

etablera sig i småstaden Karlstad, dit hon kom att flytta sedan hon som 23 – åring gift sig 

med Albrekt Segerstedt; med makarna flyttade för övrigt också Dickens mor Hilda och en 

syster till Dicken. Makarna Segerstedt kom att få fem barn, varför husfadern hade många att 

försörja. Till slut blev det honom alltså en övermäktig uppgift och han stupade bokstavligen 

på sin post.  

Dicken Segerstedt stämplades tämligen omgående som ”blåstrumpa” och sådana 

uppskattades inte i kälkborgerlighetens Karlstad.  

”Hon var en för Karlstadsförhållanden ovanlig typ, därför blev hon inte vidare omtyckt här”, 

yttrade sig decennier senare en ledande borgarfru. Att visa sig ute utan hårkorg och utan att 

ha håret uppsatt bar sig till exempel inte men det gjorde Dicken gärna: självmedveten släppte 

hon loss sitt långa, självlockiga hår. Dessutom sminkade hon sig och flirtade öppet med de 
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ogifta herrarna som hade för vana att sitta och pokulera i ”Fästmanssoffan” på Frimurarlogen, 

bland andra Karlstads verklige he – man, den svartskäggige, storvuxne adjunkten Per 

Andersson, ”Pelle Fysik” kallad.  

Herrarna tyckte utan vidare att hon klädde sig bättre än Karlstadsdamerna i allmänhet, var 

behaglig, lätt och fin och såg litet spansk ut. En spännande dam!  

För de unga flickorna i den skola som hon en tid bedrev i bagare Vendels hus på 

Drottninggatan framstod Dicken som ”en enastående lärarinna, så skicklig och begåvad. Vi 

beundrade henne i högsta grad, också som människa”.  

Men andra och sämre tider skulle komma. Barnen i äktenskapet blev fler: till slut alltså fem, 

tre söner och två döttrar, bland annat då Torgny, född 1876. Det var emellertid väl känt att 

adjunkt Segerstedt var mycket olycklig i sitt äktenskap.  

Hans situation blev i det närmaste omöjlig, särskilt när hustrun för en tid vad man menade 

förlöpte hemmet och barnen lämnades vind för våg. Ett omaka par, tyckte man: han 

strukturerad och pliktuppfyllande, hon slarvig och ansvarslös.  

Det noterades att barnen Segerstedt var illa klädda. Iskalla vinterdagar kunde man se 

bröderna komma springande över torget i sina urvuxna rockar med de rödfrusna armarna 

nedstuckna i byxorna.  

Ett sent foto av Dicken avslöjar att livet vänt och allt pekar neråt: ett slappt, apatiskt ansikte 

under en gloria av – nu – kortklippt lockigt hår. Från början psykiskt och fysisk skör blev hon 

nu sängliggande i en stor, ödslig våning i det så kallade Ahlmarkshuset – hörnet 

Tingvallagatan/Järnvägsgatan – dit familjen hade flyttat, retlig, stundtals förvirrad. Hon 

skyllde på magplågor men i Karlstad visste till och med skolpojkarna att fru Segerstedt 

använde narkotika.  

Man visste också att fadern blivit förtjust i en fin dam i staden, fröken Anna Schröderheim. Till 

sin ännu inte tonåriga dotter Clary hade Dicken sista sommaren sagt: ”Pappa tycker om 

fröken Schröderheim. Därför ska du hata henne.”  

I augusti 1884 tog så Dicken Segerstedt sitt liv, även om dödsattesten säger ”encephalitis”, 

det vill säga hjärninflammation. Läkaren hade inte funnit något kroppsligt fel. Trots makens 

ofantliga flit och inte oväsentliga biinkomster uppgick dödsboets skulder till nära 18 000 

kronor medan tillgångarna belöpte sig till 6 000 kronor.  

Följande vers beledsagade Dicken Segerstedts dödsannons:  

”Ljuft det är att få verlden glömma  

Med dess äflan, qval och strid, 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Orofyllda hjertat gömma  

Under gröna kullens frid,  

Låta anden renad ila  

Uti Herrans öppna famn   

Att få hvila, saligt hvila  

Uti Jesu Kristi namn.”  

Efter hustruns död gifte Albrekt Segerstedt om sig med en fröken Schröderheim, men 

obegripligt nog inte med den vackra, musikaliska, behagliga, av alla beundrade Anna, utan av 

plikt och medkänsla med hennes syster Hilda, som var sjuk, hade ledgångsreumatism och 

som av sin Basedowska sjukdom var förfulad med sjukligt stora, framträngande ögon.  

”Innerst inne är kultur alltid individuell förfining, något som på sätt och vis är oberoende av 

yttre levnadsvillkor. Det förnämsta är det virke som viljelivet bjuder på”, skulle den vuxne 

sonen komma att skriva.  

Han och fadern korresponderade ingalunda i allt – han karaktäriserade någon gång sin far 

som ”en tråkig fan” - men faderns – och Anna Schröderheims - offerhandling och ådagalagda 

viljestyrka tilltalade sonens sinne för det upphöjda och heroiska.  

På Karlstadbornas näthinnor förbleknade först långt senare bilden av hur den unge 

gymnasisten Torgny Segerstedt hjälpte fram sin svårt handikappade fader och sjuka 

styvmoder på stadens trottoarer.  

I nio år bodde Anna i familjen – man kan tänka sig under vilka känslomässigt sönderslitande 

förhållanden - och tog hand om den i den svaga systerns ställe. 40 år gammal flyttade hon 

sedan, efter makarna Segerstedts död, till Stockholm utan att kunna se att hon hade någon 

uppgift kvar i livet. På 15 år hade hon förlorat modern och två bröder, en 20 – årig syster 

liksom systern Anna och – kanske svårast av allt, sin, vågar man tro, stora kärlek – svågern 

Albrekt.  

Anna Schröderheim, Torgnys ”goda fe”, kom att dö i cancer. Under hennes sista månader 

kom han en gång i veckan upp till Stockholm från Göteborg för att besöka henne. Med 

hennes urna kom han så i tidernas fullbordan resande till den gamla kyrkogården i Karlstad.  

Om han samtidigt besökte sin mors grav vet vi inte. Som barn – han var sju år vid hennes 

bortgång - hade han ofta besökt hennes grav och tyckt sig uppleva en mystisk återförening 

med henne. Senare, däremot, kom han att skygga för hennes öde, frukta för den lekamliga 

döden och med fasa bli påmind om alla begravningar av nära och kära här – inte minst som 

fyraåring av den bara ettårige lillebrodern Bengt . Till slut hade han vid besök i Karlstad helt 
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avstått ifrån att besöka kyrkogården.  

Så har även hans barn gjort, professorn och rektorn vid Uppsala universitet Torgny T:son 

Segerstedt och hans dotter, journalisten Ingrid Segerstedt Wiberg. Farmoderns gravplats 

med den gröna kullen föll i glömska eller ignorerades av skäl vi inte känner. Kullen 

nivellerades, spåren av gravplats utplånades och snart gick en anonym grusgång fram över 

den.  

Räddad - och markerad som den kulturgrav den helt enkelt måste anses vara - har den blivit, 

alls inte av släktingar men av Kyrkogårdsnämnden i Karlstad som genom en låg 

häckplantering återgivit den dess status som gravplats.  

Henning Hamilton  

Det är inte otroligt att brytpunkten i Dicken Segerstedts liv kom tre år före hennes död, året 

1881. För vem var hon nu?  

”Alla” i Karlstad visste från början. Dicken visste att alla visste. Kanske ökade det på hennes 

självmedvetenhet och den då och då ögonblickligen närvarande önskan att markera sin 

aristokratiska överlägsenhetskänsla gentemot den provinsiellt förnäma småborgerligheten i 

Karlstad. För: hon var inte dotter till någon simpel bruksförvaltare Bohman. Hon var hemlig 

dotter till Sveriges främste adelsman, greve Henning Hamilton, född i Stockholm 1814, död i 

exil 1886 i det sydfranska departementet Pyrénées- oriental.  

Hamilton hade bland annat varit kammarherre hos prinsarna Karl och Gustaf och följt med de 

kungliga på deras resor. Han blev konsultativt statsråd, så ecklesiastikminister, lantmarskalk - 

alltså riksdagens och adelns främste representant -  talman i första kammaren och därefter 

landshövding i Östergötland. Han var ständig sekreterare i Svenska Akademien, tillhörde 

ensam sex av landets sju lärda och vittra akademier och bar landets främsta ordnar. Vidare 

var han kansler för både Lunds och Uppsalas universitet, styrelseordförande i Stockholms 

Enskilda Bank. Och så vidare. Han var till och med på förslag till ärkebiskop. På inte mindre än 

18 ställen fanns hans namn 1880 i Statskalendern. Han var gift men hade inga barn i 

äktenskapet.  

Men att han hade ”barn på bygden” visste man på sina håll borta i Södermanland och den 

stilige greven beskrevs som ”orsaken till många ledsamheter”. Mellan skål och vägg tillstod 

han också inför goda vänner att han var ”road av kvinnor”.  

Få – om ens någon ämbetsman – har gjort en mera grandios karriär. Han var utåt en lysande 

symbol för det bestående samhället, en ädel och pålitlig garant för samma värden som kyrka 

och kungahus stod för.  

I mars månad 1881 briserade då bomben. Det visade sig att Hamilton hade förfalskat 

skuldförbindelser på ofattbart stora belopp. Det gällde bland annat en revers på 285 000 
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kronor där han förfalskat sin brorson Wathiers namn, särskilt klandervärt, kan man tycka, 

eftersom bedrägerierna börjat under den tid som han var den faderlöse släktingens 

förmyndare.  

Han hade vidare förskingrat enorma summor ur Svenska Akademiens kassa och Uppsala 

universitets jubileumsfond liksom han hade lurat pengar av släktingar och av personer som 

hade beundrat honom över allt på jorden, bland annat  en änka efter en överste som han 

genom sitt rykte och sin charm lätt hade fått att låna honom 195 000 kronor.  

Totalt hade 800 000 kronor försvunnit, i dagens mynt cirka 80 miljoner. Detta var en total 

metamorfos: den ädle och ryktbare greven framstod plötsligt i en ny och mycket sjaskig 

dager. Han var en förskingrare och en tjuv, helt enkelt en simpel bedragare.  

Det som i ännu högre grad kom att uppröra många var det som nu hände – eller inte hände. 

Enligt förra hovrättsrådet C.E. Palmgren, som skrivit en inträngande, postumt utgiven bok om 

händelsen, borde Hamilton ha fått ett fängelsestraff på åtta år. Men inget hände. Han fick 

visserligen retirera från sina lysande positioner, lämna ifrån sig sina insignier och gå i exil, 

men han ställdes aldrig juridiskt till svars. Han kom att leva ett behagligt och ekonomiskt 

bekymmersfritt liv i södra Frankrike på pengar bland annat från nära vännen, kung Oscar II, 

och med bibehållen pension både från utrikesdepartementet och från Serafimerordens kassa.  

Omvärlden hade drabbats av en mäktig chock som inte blev mindre när det blev känt vad 

orsaken till det hela var: Hamilton var morfinist och hasardspelare och hade genom 

återkommande, hemliga resor till Tyskland spelat bort pengarna på olika kurhotell, bland 

annat i Baden – Baden. Misslyckade spekulationer fanns också med i bilden.  

Oscar II, Viktor Rydberg och andra gjorde allt för att pressen inte skulle skriva om skandalen. 

Helt lyckades man inte men intresset för historien avtog tämligen snabbt, varför Hamilton – 

affären i våra dagar i princip är okänd.  

August Strindberg tystade man naturligtvis inte. I ”Det nya riket”, som kom ut året efter 

avslöjandet, angriper han hänsynslöst alla som kallar sig ”idealister” – som en sådan hade 

Hamilton velat framstå.  

”Vänd på vilken social komposthög som helst”, skriver Strindberg, ”och idealisterna skola 

kräla som metmaskar för att gömma sig nere i jorden.” Han hade för övrigt siktat in sig på 

Hamilton ett par år tidigare i ”Röda rummet”, där Hamilton tjänar som modell för ett härligt 

infamt porträtt av den bedräglige styrelseordföranden i sjöförsäkringsbolaget Triton.  

Hur kunde då Strindberg förutse vad som skulle ske två år senare?  

- Jag kände på mig att han var sån och såg ut så, lär Strindberg ha svarat.  

Nu avslöjades det också för en större allmänhet att den i äktenskapet barnlöse Hamilton 
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utanför detsamma varit vad man kallar ”vidlyftig”. Förutom till Dicken Segerstedt torde 

Hamilton vara far också bland annat till författaren Henning Berger. Dennes ”officielle” far 

hade varit betjänt hos greve Hamilton.  

Reaktioner i Karlstad då, som fyra år senare skulle tvingas uppleva något liknande i samband 

med bankdirektören Fritz Clarholms fallissemang och självmord?  

Dickens mor, fru Hilda Bohman som ju levde med dotter och måg på Järnvägsgatan, blev 

alldeles förtvivlad. Djupt bedrövad satt hon långa tider på en stol och stirrade i golvet.  

Torgny Segerstedt, då? Henning Hamilton var ju hans – låt vara hemlige – morfar.  

Saken gick honom naturligtvis helt och hållet förbi då. Han var ju ännu inte fem år gammal.  

Senare skulle han sällan tala om denne sin morfar, och då bara med de allra närmaste. Själv 

var han emellertid helt på det klara med hur saker och ting låg till.  

 

Det kan kanske vara av intresse att ta del av vad dottern Ingrid Segerstedt Wiberg i sin bok 

”Torgny Segerstedt: en dotters skildring” skriver om faderskapsproblematiken. Hon styr 

undan genom att konstatera:  

”Om ryktet var sant eller inte är väl svårt att fastslå, eftersom ett barns börd alltid förblir varje 

mors hemlighet.”  

Tonläget när det gäller en beundrad, på avstånd rent av älskad far kan väl inte bli så mycket 

annorlunda: nu är det sagt som behöver sägas i ärendet. Nu vänder vi blad, menar hon.  

Det kunde aldrig Torgny Segerstedt göra. Ständigt grubblade han, som vi sett tidigare, över 

sitt biologiska arv och aldrig kunde han upphöra med att försöka lösa den omöjliga gåtan 

hur de sedan länge döda påverkat och fortfarande påverkar våra liv.  

Den unge Torgny Segerstedt  

Om Torgny Segerstedts unga år har Holter Hultman berättat; Hultman kom för övrigt att så 

småningom etablera sig som tandläkare i sin barndomsstad. Han var i tidiga år lekkamrat 

med Torgny och hans ett år äldre bror Albrekt i Ahlmarkshuset i hörnet Tingvallagatan/ 

Järnvägsgatan. Segerstedts bodde på andra våningen med utsikt mot Järnvägsgatan. 

Bröderna delade ett rum som låg något avsides i den stora våningen. Värmen var dålig varför 

de kalla vintermorgnar hade att knacka sönder en tunn ishinna i handfatet.  

Men isen i handfatet var ett tillfälligt problem. I evighetens perspektiv saknade det betydelse, 

i varje fall för Torgny.  
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Det är nämligen detta perspektiv som tidigt bryter fram i en ung, unik personlighet. Så här 

skriver Segerstedt långt senare i livet:  

”Mystiken får lämna det vanliga förnimmandets sfär och vika av från tankens vägar. När han 

famlar sig fram i mörkret kan det hända att han plötsligt bländas av ett översinnligt sken. Han 

upplever verkligheten med stort V. Ord kunna aldrig återgiva vad han då upplever. Det 

övergår allt förstånd.”  

Torgny Segerstedt levde i hela sitt liv i övertygelsen om en annan värld. Han är skeptiker i 

mycket men i än högre grad mystiker och romantiker.  

Den här upplevelsen övergav honom till exempel aldrig. Han kommer ut i solen på 

Järnvägsgatan från den mörka innergården plötsligt överfallen av lycka.  

”Jag gick över gatan”, skriver han senare när han beskriver sexåringens upplevelse. ”Medan 

jag passerade den bars jag av en lyckokänsla som jag sedan aldrig erfarit. Den räckte precis 

så lång tid som det tog att komma över från den ena trottoaren till den andra. Jag minns att 

jag nu reflekterade över att den nu var förbi. Det var inte någon känsla av gemenskap med 

något, bara en lyckokänsla över allt förnuft.”  

Tillsammans med brodern Albrekt samlade han fågelägg. Ett lomägg blev den käraste 

skatten: stort, brunt och med svarta fläckar. Han skriver senare: ”Aldrig har naturens hemliga 

rikedom gripit mig starkare än när jag bytte till mig mina pojkårs lomägg.”  

”Barns sinnen äro känsliga plåtar. De bevarar vad som en gång ristats på dem”, konstaterar 

han vidare.  

Den allra sista gången som Segerstedt skulle komma till Karlstad torde ha varit hösten 1937. 

Hans far hade alltså tagit initiativet till bildandet av Karlstads arbetareförening. Nu var sonen 

inbjuden hit för att i läroverkets aula hålla ett tal om demokrati och diktatur. Efteråt iakttogs 

han när han gick in på den gamla gården i Ahlmarkshuset och eftertänksamt strök med 

handen över en mur och liksom klappade den.  

Torgny Segerstedt levde hela sitt liv i övertygelsen om ”denna andra värld, vars anspråk på 

tillvaron vi förnekar”.  

Barndomskamraten Holter Hultman upplevde Albrekt som barn är mest, medan Torgny var 

allvarligare och mera höll sig för sig själv. Han befann sig dock inte alltid i en översinnlig 

idévärld. Den krassa sinnevärlden trängde på och det gällde att värja sig. Det kunde han. Han 

var lång och kraftig och kunde bli plötsligt och våldsamt arg om någon kommenterade hans 

röda hår. Och inte bad han om ursäkt för sina utbrott: ”Det rår jag inte för! Jag har ju rött 

hår!”  

I huset bodde också den myndige översten och regementschefen Helmer Falk. Torgny 
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Segerstedt kritiserade man alltså inte ostraffat. Överste Falk hade vid ett tillfälle blivit irriterad, 

öppnat fönstret och rutit: ”Skrik inte så, barn!”  

Torgny, kanske 10 år, hade tagit åt sig personligt och borstat ur sig: ”När översten skriker, 

skriker jag med!”  

Är detta en perspektivmarkör för framtiden? Det tror jag . Torgny Segerstedt var en mycket 

sammansatt person, som man skulle akta sig för att komma på kant med. Då kunde man bli 

totalt ignorerad eller – verbalt – brutalt attackerad. Hade man som journalist på hans tidning 

GHT lämnat ett i Segerstedts ögon undermåligt artikelmanus kom den store personligen från 

sitt arbetsrum genom redaktionslokalen, knycklade ihop det utan att säga ett ord, betraktade 

en med kalla ögon och släppte ner det på ens bord. Allt blev dödstyst och en 

domedagsstämning dröjde sig kvar en lång stund.  

Torgny och hans bror tyckte om djur. På gården fanns överste Falks stall och den hygglige 

kusken Johannesson. Här höll man gärna till. I Göteborg skulle Segerstedt hålla sig med 

hundar av utställningsklass, bland annat blodhundar, av vilka en för övrigt hette Garm och en 

bulldogg som övrigt hette Winston, ett lämpligt namn under krigsåren. I Karlstad fick 

bröderna nöja sig med kaniner i bur och ekorrar, varav en var ganska trogen gäst på 

läroverket i Torgnys ficka.  

Annars besökte man badhusets ”spjälbassäng” i Klara, metade löjor som nappade på deg på 

klappbryggorna efter älvkanten på Älvgatan och snarade gäddor i den grunda Garvarådran.  

Andra, sällsynta nöjen var att vara åskådare vid ”tattarslagsmålen” i samband med 

höstmarknaderna och när det var dags för sprutmönstring. De storartade snöbollsbataljerna 

som utkämpades på skolgården talade Segerstedt om ännu på sjukbädden i slutet av sitt liv. 

Skolgården var före det så kallade annexets tillkomst 1913 så stort att det till och med 

lämnade rum för den lokala skytteföreningen som här kunde sätta upp sina tavlor och öva 

eldexercis. Det var spännande att se på. Men på det stora hela upplevde Torgny Segerstedt 

livet i sin barndomsstad som ödsligt och trist.  

Latingymnasist  

Valet av linje på gymnasiet avgjorde fadern utan att tillfråga sonen. Bara latinlinjen kunde 

komma ifråga. Själv lockades Torgny mer av de naturvetenskapliga ämnena.  

Fadern ansåg emellertid, mitt i sitt eget elände, att man inte borde bli lärare men präst. Utan 

ett alltför långt dröjsmål kunde man få ett någorlunda gott pastorat. Att bli präst skulle ge en 

bättre ställning socialt och en bättre lön än det underbetalda läraryrket.  

Segerstedt kom att avlägga teologie kandidatexamen sju år efter sin studentexamen och blev 

slutligen professor. Han hade haft planer på att prästviga sig, men sedan hans 

doktorsavhandling blivit underkänd på grund av påstådd avsaknad av ”en kristligt teologisk 
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grundval” beslöt han sig för att avstå och det i affekt och bitterhet.  

Studier av Kierkegaards skrifter hade tidigt lett honom fram till en liberalteologisk syn: det är 

den enskildes samvete snarare än kyrkans dogmer som skall visa människan hennes väg 

genom livet.  

Men tillbaka. Latinlinjen: så fick det alltså bli. Torgny Segerstedt var den ende i klassen som 

skulle bli präst. Han kallades därför Teologen. Betygsmässigt var det tämligen slätt om det nu 

inte gällde kristendom och naturalhistoria, vissa terminer även grekiska och hebreiska. Det 

klasskamraterna mest kom ihåg om sin klasskamrat var Segerstedts ifrågasättande av många 

av lärarnas synpunkter liksom hans krav på förtydliganden. Detta var inte populärt och 

Segerstedt märkte att han hade ”mothåll” från flera av lärarna.  

De obligatoriska timmarna i domkyrkan under söndagens högmässa upplevde han som 

påfrestande. Enda förströelsen tyckte han var solreflexerna i den svärmiskt lagde domprosten 

Jakobssons guldring, när denne ivrigt gestikulerande ”simmade omkring i det himmelska 

kristallhavet”.  

Torgny Segerstedt såg i och för sig bra ut men var inte populär bland flickorna, till skillnad 

från den mörklockige brodern Albrekt. Där gick han för sig själv och såg förvuxen ut i en 

urvuxen kavaj.  

Social var han inte det minsta, skojade gjorde han aldrig och det som kallas charm hade han 

ingenting av. Dansa kunde han inte, tondöv var han och några ungdomstillställningar eller 

baler gick han därför aldrig på. Blyghet, det som på värmländska kallas stönighet, lättretlighet 

och fattigdom bestämde hans unga år. Men det är omvittnat av de få som kände honom 

närmare att han alltid var ärlig, rättrådig och pålitlig.  

Som alltid smög han sig undan för att få vara för sig själv. Bara då var han hemma i sig själv, 

bara då kunde han känna sina vingar växa. Favoritstället var vindstrappans fönster på 

Järnvägsgatan där han satt och studerade stjärnorna.  

Långt senare skulle han skriva: ”Den lilla staden sov i sin döda obetydlighet”. Han tillägger: 

”Jorden var liten, vi själva intet, lärare, läxor och andra vedermödor krympte ihop till något 

högst obetydligt inför universum”.  

Lärarna har han i olika sammanhang beskrivit som ”bisarra original” – hit räknade han bland 

andra kristendomslektorn, den allom bekante John Börjeson, ”Skinnet” kallad.  

Andra beskrev han som ”snusmumrikar”,” oförargliga kufar”,” hederliga stofiler” och 

”försupna ungkarlar”.  

En avgången elev hade i en vers avfärdat dem alla så här: ”Regeln lyder: Hälften träbeläten 
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och den andra hälften, dä ä svin 

Och för bägge typer fram i täten 

står den jubelsuggan F. Wallin.”  

I sin dikt ”En gammal magister” ger för övrigt Gustaf Fröding en bild av den illustra del av 

kollegiet vid Karlstads Högre Allmänna läroverk i slutet av 1800 – talet som, i egenskap av 

insuttna stamgäster, till och med hade ett särskilt hörn reserverat för sig på Frimurarlogens 

café.  

Biskop Rundgren och rektor Säve  

Två personer utgjorde emellertid lysande undantag i i en skolvärld som nog kunde upplevas 

som medioker och själlös: eforus och medlemmen av Svenska Akademien Claes Herman 

Rundgren och rektorn, filosofie doktorn i historia därtill förstakammarledamoten Teofron 

Säve.  

Den vuxne Segerstedt skriver: ”Det var icke i den lilla residensstadens miljö som de andligen 

levde, rörde sig och hade hela sin varelse. Vi pojkar kände instinktmässigt att de där två 

nådde upp över allt som vi annars kommo i beröring med.”  

Eforatet markerade ända till 1958 läroverkens från början mycket starka koppling till kyrkan. 

Eforus – den siste i Karlstad kom att bli Gert Borgenstierna - hade att bland annat se till att 

läroplanerna följdes, att disciplinen upprätthölls och att vederbörlig tågordning bevakades 

när det gällde tillsättande av lärartjänster. Han skulle också så långt hans tid tillät övervara 

lektioner, vara närvarande vid kollegiesammanträden och vara vittne vid examinationer. 

Biskopen skulle även kontrollera lärarnas vandel och varje deras åliggande.  

Så skedde också, särskilt dagen efter den solenna Oscarsbalen, då timmen blev sen och 

punschtutingarna många. Han väckte en ibland till fruktan gränsande respekt för sin hart när 

påvliga framtoning, sin retoriska briljans – det var den som renderat honom en stol i Svenska 

Akademien - , för sin lärdom, för sin ironi och för sina väl turnerade, precist inprickade, 

kraftfullt träffande sarkasmer.  

Andra Karlstadbor gick på stadens gator. Den prelatensiske Claes Herman Rundgren skred. 

Femton meter efter kom hans lilla hustru trippande.  

För personer med den ”egna, stora kraften” kom Torgny Segerstedt att från början hysa 

beundran.  

Den andre personen som imponerade på gymnasisten Segerstedt var hans egen rektor 

Teofron Säve, sannolikt den ryktbaraste i den positionen någonsin vid läroverket.  

Säve var historiker, riksdagsman i första kammaren och intog en förgrundsställning också i 
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det kommunala och politiska livet, bland annat som ordförande en tid i stadsfullmäktige.  

Säve var en grandios rektor. Han imponerade kanske mindre när han kom skyndande med sin 

litet sneda kroppshållning över skolgården, men han växte till en jätte bakom talarstolen i 

aulan och bakom katedern i klassrummet.  

Säves lektioner var i regel inga förhörslektioner men briljanta föredrag. Forna elever vittnar 

om att hans blick kunde bli glänsande när han med sin sonora stämma talade om ärorika 

bragder på slagfältet men också om stormän i fredens tjänst. Det var de stora 

personligheterna, särskilt i den svenska historien, som intresserade Säve.  

Men också han fanns till i sinnevärlden. Plötsligt glänste det till tjuvpojksaktigt bakom 

brillorna: ”Nu ska vi kasta bomber!” Det betydde en stunds hejdundrande förhör. Ve den som 

inte hade läst på sin läxa då!  

Till ämbetsplikterna hörde även att straffa syndare. Detta skedde med en briljans i 

rottingföringen som paradoxalt nog motvilligt beundrades även av delinkventerna.  

Estrid Ancker var Segerstedts sekreterare på Handelstidningen under hans sex sista år. Hon 

kommer med en, som jag tycker, intressant synpunkt i sin omfångsrika, djuplodande och 

påfallande välskrivna bok ”Torgny Segerstedt” (1962). Hon frågar sig om Säve – och för all del 

indirekt även Rundgren – ”vattnat ett ogräsfrö av arten övermänniskomentalitet”. De båda var 

de yppersta av dåtidens vältalare och som ämbetsutövare självhärliga och i sin 

lärdomsaristokratiska syn benhårt konservativa. Även Segerstedt, understryker författarinnan, 

kunde visa yttringar – det kanske redan har framskymtat – av despoti, intolerans, 

självrådighet och kylig överlägsenhet.  

I det Segerstedska hemmet lästes den konservativa NWT. Rabulisttidningen Karlstads – 

Tidningen studerade pojkarna i familjen i smyg. Gustaf Fröding skulle med tiden bli en stor 

idol för Torgny Segerstedt, som noterade att borgerskapet i staden vägrade besvara Frödings 

hälsning när han spritpåverkad, tung, närsynt och världsfrånvarande kom på gatan. 

Segerstedt beundrade hans ofta skarpa krönikor i Karlstads – Tidningen. Några år framåt i 

tiden skulle han slå fast: ”Det rymmes mer verklig religiositet i en av Frödings dikter än i hela 

vår teologiska litteratur.”  

Jag har tidigare varit inne på att Segerstedt ingalunda var något klart skinande skolljus, ett 

fåtal ämnen undantagna. Det sista läsåret sjönk betygen, säkerligen mycket beroende på 

besvärliga familjeförhållanden.  

Riktigt illa höll det också på att gå i det muntliga studentförhöret. Den 17-årige abiturienten 

verkade frånvarande och svarade virrigt. Som tur var hade han en censor, domprosten och 

professorn Pehr Eklund från Lund, som var underkunnig om pojkens besvärliga situation med 

dålig ekonomi och som också visste att han hade en far som låg döende i hemmet. Han 

övertog förhöret från den ordinarie läraren John Börjeson och svarade med vänliga leenden 
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på pojkens konstiga svar. Och han kunde se långt - mycket, mycket längre - än 

medlemmarna i det kollegium som efter förhöret fick höra domprosten yttra:  

- Förstår ni inte att den gossen är mer begåvad än de andra tillsammans?  

Mot detta kan ställas det som Segerstedt – ”Europas samvete” kallad – uppgivet yttrade kort 

före sin död:  

- Jag begriper ingenting och allra minst begriper jag mig på mig själv.  

Segerstedts kamp mot nazismen har liknats vid St. Görans kamp mot draken. Nu hade striden 

förts till sitt slut och draken var besegrad och döende. Kampen var över för St. Göran och 

livet hade plötsligt förlorat sin mening. Den misantropi och den skepsis mot sig själv och den 

egna förmågan som mer eller mindre latent följt honom genom hela livet bröt nu igenom 

med full kraft.  

Han kunde inte längre värja sig. Segerstedt tacklade av både mentalt och kroppsligt och 

förloppet var hastigt. Det han åstadkommit upplevde han som ingenting: han menade sig ha 

skrivit i sand. Att eftervärlden skulle komma att betrakta honom som ett monument var han 

helt omedveten om.  

Gustaf Fröding hade sin Signe Trotzig. Torgny Segerstedt hade Estrid Ancker, ”Trixie” kallad, 

den unga sekreteraren som stannade vid hans sida till slutet. Hon hade varit hans informella 

samtalspartner i oändligt många timmar och var säkerligen förälskad i honom. Hon kände 

honom, hon visste vad han behövde och refererade ofta för honom på hans sjukbädd de 

sista dagarna vad han så många gånger hade berättat om sin barndom i Karlstad.  

Hans ansiktsuttryck registrerade vanligen ingenting. Allt var förbi, all glädje död. Men så sade 

hon:  

- Torgny, kommer du ihåg de där snöbollskrigen på skolgården i Karlstad?  

Hon och dottern Ingrid stod vid sängen. Nu blev de varse något de inte hade sett på mycket, 

mycket länge: ett svagt leende. 

ERIK BENGTSON  

 


