
UR ”MIN MORMOR, LYDIA LINDMAN,  
 f. Andrén, 1860–1936”   
Av Gösta Wennberg 
 
Del 1 
 
 

Jag minns min mormor Lydia från 20–talet, då hon bodde i Värnamo tillsammans med sin 
äldre syster Ellen Berg, som var änka efter en präst. De hade en liten lägenhet, de vita möblerna 
som fanns i stugan på Skeda (och finns än) kom därifrån (den vita bokhyllan).   
 

Jag minns henne som en rakryggad (eldgaffelrak) smärt 
och vacker äldre dam med stramt ansikte. Stina1 berättar 
att hon som liten ville kela med sin mormor, som bryskt 
avvisade henne. Jag minns från den tiden mest hennes 
goda kakor, en sort som kallades pojkar, en annan sort 
skuren i sneda bitar med syltrand i mitten, som jag 
älskade. Bryskheten hade ingenting att göra med att hon 
annars var ovänlig, men hon var (enligt mamma) totalt 
humorfri och därför mycket lättstött. Av hennes dagbok 
framgår att hon var djupt och gammaldags religiös – hon 
var ju också prästdotter. […] 
 
Dagboken börjar 15 juni 1888, då hon bara varit gift en 
månad, och slutar 25 januari 1936, då hennes dotter 
Kerstin med tre av sina barn kommit till Sverige och oss i 
Värnamo från Kanada där mannen var arbetslös på grund 

av depressionen2. Det är en dagbok som berättar om ett ganska svårt liv och om en plågad 
människa som ändå reder upp tillvaron för sig och sina fyra döttrar – men knappast kontakten 
och uppfostran av dem. Hon var en pliktmänniska påverkad däri av sin 1800-talsreligiositet. 
Men det framgår bättre av dagboken. […] 
 
UR DEN STÖRRE DAGBOKEN: 
 
15 Juni 1888. Vi hava nu varit gifta en månad i dag. Salomon har haft tålamod med mig många 
gånger. Han är verkligen beundransvärd, då jag ibland är sådan jag ej bör vara. Han är ädel, 
uppriktig och sann, värd att älskas trofast och varmt. Han är mig också mycket kär. Hjälp mig 
Fader i himmelen att kunna styra mitt sinne. Hjälp mig för varje dag. Jag undrar om han börjar 
hålla av mig mindre efter denna ledsamma stunden i dag, men varför kastar han bort min arm 
så där hastigt, då vi möta någon av hans bekanta. O det mörka förflutna som ibland gör så ont 
att tänka på. Ibland tror jag att jag ej passar för S. men så ibland känner jag mig så lycklig och så 
tacksam mot Gud, som givit mig så mycket gott. Så beder jag ofta att Gud måtte taga mig hem 
till sig snart, medan vi ännu äro så lyckliga. Hans vilja ske!  

                                                 
1 Stina var Göstas syster. 
2 När Kerstin kom till Sverige 1935 hade hon med sig Sylvia, Ted och Dick. Louise hade stannat kvar i Kanada 
med sin pappa. 
 



18 Juni Måndag. Vårt samliv fortfarande sig likt utan någonting som stör vårt lugn och vår frid. -- 
På förmiddagen i går reste vi till Ljungarum. Stod jag i kärran. Det var så roligt. - (Därefter är 
följande meningar överstrukna: Det första hårda ordet. Jag vet inte om det var mitt fel. Kanske.)    
 
30 Aug. Hyrt våning i staden. Lugnast och bäst är det dock här i vårt första lilla hem, som är mig 
kärast av allt. 
  
4 Aug. 1889. Den 23dje juli skänkte Gud oss en liten rar flicka, vilken jag anbefallt i samma 
kärleksrika Faders vård som städse under mitt jordeliv varit mig nådig. Salomon är så förtjust i 
sin tös. Det är en glädje att se honom taga henne i sina armar och se så kärleksfull på henne. 
[…]              
                                       
UR RESEDAGBOKEN: 
    
Den särskilda resedagboken börjar den 18 mars 1896, “Från Jönköping med Salomon sjuk, 
mycket sjuk”. Det visade sig vara en njursjukdom, på den tiden obotlig. (Nu hade han fått dialys 
och kanske transplantation).  
 
I Eslöv möter Serners3, den 19 far de i sällskap med någon som heter John4 till Köpenhamn, 
besöker Magazin du Nord och “förslösar en hop penningar”, beser Marmorkirken. Den 20 tar 
de båt Korsör - Kiel i bra väder, “svensk kypare, öl i väntsalen, S. värmd mjölk, ej glad däråt”. 
Den 21 far de med tåg söderut från Hamburg ”efter en svår natt med hosta och kräkningar”. 
 
Mormor kommer i en annan kupé än Salomon och John, en herre frågar om ej “den ene herrn 
var mycket sjuk”. Mormor samtalar med hjälp av parlör, berättar att de ska till “en anstalt för 
sjuklingar i Wilhelmshöhe under Hr Gossman” […] 
 
I fortsättningen beskriver dagboken Salomons behandlingar med diet, massage osv. och hur 
han ibland är mycket bättre, deltar i promenader, ibland mycket dålig. Mormor berättar om det 
stillsamma sällskapslivet på kuranstalten, hon spelar piano, sjunger, gör promenader. Hennes 
starka religiositet färgar hela dagboken. Det är en självklar förtröstan på Gud som aldrig känns 
mekanisk utan som ett verkligt stöd. Söndagen den 25 mars 1896 skriver hon t.ex.: 
 
Marie Bebåd.dag. Den firas ej här i Hessen och för övrigt ej söndagen heller så som i Sverige. 
Vad det är skönt att hava en dag åtminstone i veckan, som man kan få lämna alla omsorger ja 
då Gud liksom mottager eller har sin mottagning; fast man vet att han alla dagar och stunder är 
hos oss. Detta är också att tacka Gud för, särskilt i dessa dagar, då sjukdom och nöd trycka. 
Han är god han är from, han är vår vän, vår omtänksamme vän, vår trofaste Fader. O det vore 
eljest omöjligt ibland för oss arme! 
 
Den 26 Mars. Idag har Salomon varit ute rätt mycket. --- vi mötte Oppenheim. Han talar 
engelska. Vi språkar “also” engelska. Bref från -- Anna till Pappa, varöver han blev synbart glad 
och nöjd. 
 
31 Mars. -- Brev från Mor och Fr. Hagström. Mor på nytt fått influensa varöver vi blivit oroliga.  
- Difteri går även därhemma och hjärtat krymper samman av ångest över mina små. […] 
 

                                                 
3 Detta är Salomons syster Elisabeth och hennes man Jöns Nilsson Serner. 
4 John var ett smeknamn som Jöns hade. 



12 och 13 april är Salomon mycket dålig, svår värk, svullna ben, åter morfin. Andnöd och 
hosta. 
 
15 April. -- Det är ett tomt, glädjefattigt liv de föra här, en del förstås. De tänka blott på att roa 
sig, flyga från den ena förströelsen efter den andra, sådana som erbjuds här, äta, dricka bier, 
rhensk vin, äta omigen och dricka bier.” 
 
17 April. S. rätt kry oaktat lindriga anfall av asthman. -- Inne hela dagen hos min vän, som är 
ängslig och orolig då jag är borta. -- Han är tålig, kärleksfull och rädd om mig, oaktat sina 
plågor, ej alls häftig och kinkig, som alla andra sjuka. 
 
De får av en svensk läkare rådet att istället resa till Marienbad. 
 
24 April. -- Brev från  Gustaf i dag. Han kommer och hälsar på oss i Marienbad i början av maj. 
Vi blevo så glada häröver. S-s anlete strålar av fröjd vid underrättelsen. 
 

25 april far de från Wilhelmshöhe till 
Leipzig. Den 26 april skriver mormor i 
Leipzig om sina första intryck av denna 
kontinentala och aktiva stad, känd då 
och nu för sina mässor.  
 
Söndag i dag men det kan man ej 
förstå här i Leipzig. Handeln fortgår 
som vanligt och även marknaden pågår 
samvetsgrant fastän söndag. Vi togo en 
droska och åkte i 2 timmar omkring i 
staden njutande av det vackra vädret, 
folklivet och särskilt fröjdades jag över 
alla små rara barn vid åldrar mellan 7 
och 12 år, tänkande på mina egna små 
raringar.  

    Flickorna med Gulli Almquist när föräldrarna är i Tyskland. 

 
Leipzigermässan pågår nu och vi hava på vårt rum i 2dra våningen en storartad utsikt över ett av 
torgen, där man ser ett vimmel och en blandning av allt möjligt. Marknadsstånd med brokiga 
innehåll -- hattar i brokig mängd med beundrande och provande pigor och jungfrur, fattiga fruar 
och dito barn.  
 
Vidare ser man på gatan, spårvagnar fulla av vä1klädda damer och herrar, droskor med hästar 
på vars öron sitta små huvor röda, vita, blå ––. Vagnar med apelsiner i massor. grönsaker, äpple 
och annat gott. Gatpojkar, odygdiga lika som i Sverige, skrikande, tjutande, och pipande, 
besvärande folks öronhinnor. -- Ja denna resa kunde ju vara rolig om blott min älskade S. vore 
bättre. – Tre damer flygande förbi på bicycle. Det ser ej elegant ut. 
 
Mormor deklarerar då och då sin mening om tyskarnas karaktär. Den 21 mars i början av 
resan, då hon pratat med den vänlige tysken som lät skeptisk till hälsohemmet, skriver hon:   
                        
Det är märkvärdigt vad tyskarna äro ett gemytligt folk, taga i allmänhet saker och ting lätt och 
äro helt sangviniska. 
 



Vid avresan från Lepzig är det andra tongångar: 
 
Den 27 april. Avreste från Leipzig, 10.41 i skönt vårväder. Häftiga tågväxlingar och ogin, 
oförskämd konduktör till Plauen. Vad tyskarna ändå äro ena otrevliga människor, ogina, 
otrevliga och sättande penningen högst. Ännu har jag ej träffat en enda gentleman härnere, fast 
jag varit här snart i 6 veckor. Då vi stigit på tåget i Plauen höllo vi på att bliva utkörda av ett 
sällskap som naturligtvis tagit kupén för sin räkning, men konduktören hjälpte oss, så Att vi till 
sist fingo kupén ensam, och så blev allt bra. 
 
Den 28 april är de framme i Marienbad i Böhmen och mormor skriver om hur hon får träffa 
professor Kisch, som visar sig kunna tala hjälplig svenska till hennes lättnad. Han frågar bl.a. 
hur många små barn hon har:   
 
och blev förvånad över antalet fem. I allmänhet tro människor att jag är rätt ung, de se ej genast 
vid första åsynen av mina gråa hår här vid tinningen. 
 
Av behandlingen i Marienbad blir Salomon ej bättre. Så småningom måste han tappas på vätska 
eftersom njurarna inte fungerar. Gustaf Lindman kommer ner och hjälper mormor tidvis -- man 
blir inte riktigt klar över vad mormor egentligen tycker om sin svåger. Den 30 april skriver hon:  
 
Varför Gustaf kommer vet jag ej – om för att glädja oss så skall han hava ett varmt tack därför. 
Vi glädja oss åt hans ankomst.  
 
Den 5 maj, Gustaf kom igår. Mer än roligt se någon från hemmet. Här är förfärligt  ledsamt och 
ibland vill ej varken kropp eller själv följa med. 
 
Salomon blir allt sjukare och vill hem och se barnen innan han dör. Den 24 juni passerar de 
Stralsund på våg hem. […] 
 
Stycken om religionens tröst kommer allt tätare alltefter sjukdomen förvärras, liksom även 
rapporter om Salomons önskan att tala med prästen Frans Hagström som var en ingift vän. 
Men ibland tryter tålamodet för den hårt prövade Lydia. Tydligen har någon eller några i 
hennes omgivning sagt något. 
 
Den 6 juli. Ödmjukhet är en mycket svår läxa att lära sig, särskilt nu då jag måste, för att göra 
min sjuke man till viljes, underkasta mig att lämna från mig mitt älskade arbete, som berett mig 
så mycken tillfredsställelse och glädje, men, men inte kan jag komma mig för att rätta mig efter 
någon annans vilja som inte frågar efter mina intressen det minsta, utan blott ser på sina egna. 
Jag måste visa att jag har vilja, att jag har rättighet att vilja och jag är glad för min egen skull att de 
alla tydligt förstodo i går, att jag gör som jag vill, och ämnar fortfara därmed, hur än händelser 
och ting gestalta sig. 
 
Den 12 juli (1896) efter flera sidors religiös text:  
 
Ibland överraskar jag mig med att jag skrattar till mitt gamla glada skratt, men ögonblickligen 
tystnar jag, ty allt sådant är nu förbi. Hur kan jag skratta, då jag har min sjuke käre man sittande 
med döden i sig?” […] 
 
30 januari 1897. Så har då herren förlossat min älskade Salomon från hans svåra plågor. 1 dag 
klockan 4 somnade han in i sin Frälsares armar; därom är jag fullkomligt viss. 
 



UR DEN STÖRRE DAGBOKEN: 
 
Mamma har berättat ofta om att mormor, då Salomon dött i januari 1897, ville fortsätta att själv 
sköta arrendet av Österängen. Annat beslöts över hennes huvud, som vi vet. Redan i september 
sitter hon och barnen i en liten våning vid Kanalgatan inne i Jönköping.  
 
[Den 7 september 1897.] Vem kunde tro att just Gustaf Lindman, som varit så mycket i vårt 
hem, skulle vara den som […] understödde den åsikten att jag skulle bort från Österängen. Jag 
vet att han ej kan hjälpa det, men ”alligevel” har det blivit som ett isberg mellan oss och det kan 
aldrig aldrig aldrig mer bliva som förr”. […] Du är bitter och stygg ikväll Lydia, bed Gud om 
förlåtelse. 
 
Den 20 september skriver hon att hon varje dag väntar brev från ”denne ädle trofaste vän” som 
måste vara Henrik Lilliecreutz.5 Hon vill tro att Gud givit henne denne vän istället för den hon 
mistat, och istället för ”de s.k. vännerna som visserligen tycka synd om mig, men ej vilja låtsa om 
mig längre. – Jag har ej bett honom skriva till mig, det är han som önskat denna brevväxling, det 
är också han som inte på villkor vill att den ska upphöra.” Den 28 september kommer han på 
besök.  […] 
 
Den 20 november skriver hon om Anna (min mamma) som nu är 8 år: 
 
För Anna går det just ej bra i rättskrivning. Fröken tyckte att hon ej tänker sig för, innan hon 
skriver ner sina ord. Jag skall försöka skriva med henne härhemma, kanske det då vill taga sig 
för henne. Med Gustaf har jag haft ett långt samtal på kyrkogården vid S–s grav. Han nämnde 
då, att Mor vill hjälpa mig och giva mig visst i månaden för barnen. (Mor är hennes svärmor, 
änka efter Salomon d.ä., och mycket förmögen). Mor är så kärleksfull och rar att det ej känns så 
bittert taga mot denna uppoffring från henne […] Ellen (mormors syster) har fått sin 7nde gosse 
så nog vet hon att hon lever stackars liten! Möda, besvär, arbete, trötthet m.m.  
m.m. […] 
 
Den 25 juni 1898 skriver hon om sin dotter Kerstin, som nu är tre år:  
 
Vad lilla Kerstin är förståndig och rar, blir mer och mer kär för varje dag. ‘Lilla mamma’ säger 
hon så innerligt och kysser och klappar sin lilla mamma. -– Jag har aldrig sett vackrare barn är 
Kerstin nu är. Hela huvudet fullt av små lockar som hänga ner på ryggen och ögon stora och 
förståndiga blickande ut i världen. Bortskämd tror jag nog att hon är, men det är ej så underligt, 
alla tycka om henne och svårt för mig mången gång att vara riktigt bestämd mot hennes lilla 
nåd. Syskonen är också så förtjusta i henne. 
 
Ack ja! Bortskämd blev hon – om det berättar mamma i sin dagbok […]. Svårt öde fick hon – 
det vet vi också genom intervjuerna med mamma. Under det ovan citerade ur mormors dagbok 
har hon många år senare skrivit med blyerts:  
 
Kerstin gift i Kanada 4 barn utfattig! Not i Karlshamn 1931. 
 
När jag lärde känna moster Kerstin i Värnamo på 30–talet var hon fortfarande vacker, men inte 
bortskämd utan vek och snäll, oföretagsam och knäckt av livet. 
 

                                                 
5 Henrik Lilliecreutz (1866-1935) var  major och friherre. Bara några dagar efter Salomons död kontaktade han 
Lydia och de var nära vänner i flera år.  



Den 11 augusti är familjen åter i staden. Mormor har fått en anställning på Brandstodsbolaget 
som hon mycket uppskattar. Detta, och breven från Henrik håller hennes humör uppe.  
 
Hon skriver den 11 augusti: 
 
Mitt arbete går så lätt, allting har blivit så ljust och glatt och mitt hjärta jublar ibland av fröjd över 
Herrens stora godhet mot mig. För ett år sedan så hopplöst allting, jag visste ej råd. Herren 
dolde sig för mig, och nu allting så förbytt. 
 
Den 6 Sept. (1898). –– Lilla Greta är så intresserad över sin stavning, som jag går igenom varje 
dag, och ser så högst förtjust ut då hon stavar rätt”. (Greta var då 6 år.) 
 
Den 28 Nov. 1898. 1 torsdags kväll kom H. hit och satt hos mig här i soffan i två timmar. –– 
Det kändes ljuvt att få kallas för du samt även att få säga du till honom. –– Vi kunna aldrig få  
Äga varandra – allt detta vet jag är omöjligt.  
 
Den 2 Nov. 1899. –– Då jag i början av oktober reste ner till Asarum för att deltaga i sången i 
kyrkan kom H. till Alvesta och vi fingo då råka varandra ungefär 15 minuter. Jag hade då ej sett 
honom sedan ett år tillbaka. –– Mitt arbete på bolaget sköter jag ännu, har mycket att göra ––. 
Barnen sköta sig bra i skolan och i höst har även min lilla roliga Karin börjat. Hon kan nästan 
läsa rent och är mycket intresserad. – Lilla Kerstin, Kitta,–– är en liten raring, ovanligt 
förståndig, med ögon som alltid då man talar om något för henne intressant, blicka ut i rymden, 
frågande och undrande. Hon är mycket begåvad men nog litet bortskämd, vilket förskaffat 
henne risbastu ett par gånger av sin mamma. 
 
Den 20 juli 1900 skriver hon dagboken i Björkö lilla skolhus där hon hyrt för sommaren.  
 
Här har jag riktigt fått känna mig avhållen av alla och genom min sång kunnat sprida en smula 
glädje omkring mig. Allt kan och bör jag ej här nedskriva men blott det att den makt jag äger i 
mitt glada väsen och min sång, är en stor gåva som oaktat mina 40 år kan draga människor till 
mig. Jag njuter härav obeskrivligt och undrar om detta är synd.                     

 

Den 8 mars 1903 – hon bor nu i 
Bankeryd  –  är Ellen svårt sjuk 
utan hopp om tillfrisknande. 
Den 29 mars 1903 dör Ellen i 
miliartuberkulos, 13 år gammal.                    
               

 Den 6 April. Ja i dag hava vi 
bäddat ner vår lilla flicka i sin 
grav. Det blev som jag hela tiden 
önskat att få Gustaf vid min sida 
hela tiden. Han följde mig även 
efter middagen till min Ellas 
grav, samt sedan också till 
stationen –- som jag haft en kär 
broder bredvid mig. […] 
                                                

                          Greta, Karin, Anna, Lydia och Kerstin 1903. 


