
 

 

 

Mastersuppsats 

”Tideräkning”  

 
En mikrohistorisk studie av den f.d. främlingslegionären Sven Bloms tankar, 

minnen och leverne efter sitt deltagande i det stora kriget.  

Författare: Carl Olsson 

Handledare: Anders Fröjmark 

Examinator: Ulla Rosén 

Termin: VT-19 

Ämne: Historia 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 5HI50E 



  

 

i 
 

Abstract 

This essay examines the final part of the life of former volunteer foreign legionary Sven 

Blom, and is part of a project which started in 2017 with my first essay: Red Trousers 

and Watery Mud. : Sven Blom’s Experience of the First World War: a Case-study, 

which explores the Swedish volunteer Sven Bloms’ experience of the First World War 

in the French foreign legion. My second essay: Dear Mr. Blom: Swedish Voices from 

the Western Front (2019), widens the scope to the other Swedish volunteers which 

served in the French foreign legion through their letters sent to Sven.   

In this final essay, I examine Sven Bloms life after the war through the source material 

in his archive. The overarching question posed to the material is: How does Sven Bloms 

thoughts, literary texts, letters and life compare and connect with the mentality and 

discourses present in France and Paris after Sven’s involvement in the First World War? 

Based on the use of Microhistorical theory, several parts of Sven’s life are examined in 

order to answer the large question through the small life that was Sven’s: How did he 

lead his life to his death in 1931, and what part did he play in the social circles which he 

took part in? How did he remember his fallen comrades and the war which claimed their 

lives? And how does his own writings, letters and diaries reflect on his view on life, and 

the war? Through the obituaries of Sven Blom, how is he remembered by his friends? 

And how does previously unexplored source material about Sven Bloms early life and 

demobilization help explain his agency?  

 Through Sven Bloms eyes we are given a window into a postwar France and Paris torn 

by war and filled with a desire for life, having experienced want and death. Sven lived 

through these “Les années folles”, “the roaring twenties” of French society. Through 

Sven we are given access to the French process of healing, and through his experiences 

and thoughts, shared by many, he gives an account of a nation, a city and a people 

moving forward.  

 

“A New Era” 
A Microhistorical Study of the Life, Thoughts and Memories of Former Foreign 

Legionnaire Sven Blom After His Experience in the Great War. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
 

Tideräkning: Paris mars 1919.  

Jag mötte häromdagen på boulevarden en gammal vän, som jag ej sett på länge. 

”Sista gången”, sade han, ”var visst året före kriget. Om det nu inte var själva 

krigsåret”.  

 Han berättade mig om sitt liv och om sin familj; han hade naturligtvis varit 

soldat och mycket hade hänt; sin hustru hade han förlorat den andra krigsvintern, 

efter champagneslaget; det och det hade inträffat när han låg i Verdun, annat var 

av färskare datum, från det sista krigsåret osv. Efter kriget ville han göra, gud 

vet* vad ---------- 

Under hela vårt samtal nämnde han ej ett årtal; allt hänförde sig till kriget och de 

stora krigshändelserna. Kriget hade för honom, kanske utan att han själve märkte 

det, skapat en ny tidräkning.  

För honom – och för hur många andra?  

Kriget har skapat en ny tid. Varför skulle den nya tiden ej få sin nya räkning?  

Vetenskapsmän och lärda sällskap låta diskutera kalenderfrågan. Måhända finna 

de tiden nu inne för att lägga fram de reformplaner, som allt emellanåt låtit tala 

om sig?   

Nog av, för den nutida generationen har krigets realité blivit skiljostenen mellan 

gammalt och nytt, mellan gammal och ny tid, och för oss klassera sig 

tidstilldragelserna nog själva ”före” eller ”efter” kriget.  

Jag erinrar mig från krigets första månader, från skyttegravarna i Reimstrakten, 

hur min korpral och jag sutto i samspråk om ditt och datt. Han talade om livet i 

främlingslegionen, om legionärernas vanor, om huru de lät tatuera sig o.s.v.  

”Ja”, sa sade jag, ”om jag kommer levande från kriget tror jag att jag skall låta en 

av legionärerna rista in årtalet 1914 på min arm som minne från kriget”.  

 

Varpå korpralen med sarkasm utropade: ”Dumheter! Tror du inte att du kommer 

minnas kriget ändå? 

 

Om jag minnes kriget!1  

 

 
1 UUB X252 C15 Samling av smärre, tryckta och otryckta, på svenska eller franska avfattade skrifter, 1.  
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I sin biografiska skönlitterära text Tideräkning blottlägger den tidigare 

främlingslegionären Sven Blom de tankar och känslor han själv och det samhälle han 

levde i bar på efter det första världskriget år 1919. Kriget var för både de länder som 

deltog och för människorna som levde, sörjde, dog och stred genom det, ett 

världsomvälvande trauma. I sitt verk ovan argumenterar Sven för att ”krigets realité” 

blivit en skiljosten mellan ”gammal och ny tid”. Kriget, argumenterar Sven, 

representerade en så stor påverkan på honom själv och det franska samhället att det 

omkullkastade deras egen tideräkning till ett ”före” och ”efter” kriget. Han klassificerar 

i texten sig och människorna runt omkring honom till en generation, den som upplevde 

kriget. Sven Blom illustrerar sedan de minnen som människorna i denna generation och 

han själv bar med sig för resten av sina liv, med hjälp av främlingslegionens tatuering 

som metafor.  

 

Många av Svens vänner som stred i kriget dog, och i flera av deras brev finner man spår 

av deras längtan tillbaka till Paris, så som de mindes tiden ”före” kriget. Engelsmannen 

Tommy Askew skriver:” I shall be pleased when this War is over. Then what a good 

time we will have in Paris”.2  Och i ett annat brev: “I am longing to see you again I 

expect you are lonely down there not many friends. I often think of you and Paris wish 

we were there now”.3  

 

Hur gick Sven Blom vidare efter detta krig, in i den nya tiden, och den nya 

tideräkningen? Hittade Sven tillbaka till sitt ”gamla” Paris, som han lämnade 

tillsammans med sina vänner för att försvara? Staden som var full av allt det som han 

beaktade högst i livet, konst, kultur, matlagningskonst och människor. Genom att följa 

Svens resa tillbaka till livet i den franska huvudstaden ger Sven oss ett fönster in i det 

franska samhällets läkeprocess efter det stora kriget. Sven vittnesmål tar oss från de 

krigshärjade regionerna i nordöstra Frankrike och konvalensdepåer fyllda av sårade, till 

de gigantiska kaféernas och konstnärernas och jazzens tid på Montparnasse och 

Montmartre. Genom Svens deltagande i denna förändringsprocess kan han ge svar på 

den stora frågan, hur gick människorna vidare efter kriget som skrev om deras 

tideräkning?  

 

 
2 UUB, UUB X252 c9, uppslag 77. 
3 UUB, UUB X252 c9, uppslag 82. 
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2 Syfte 
 

Denna uppsats är den sista delen av ett projekt som jag påbörjade 2017 i arbetet med 

min första uppsats om Sven Blom: Röda byxor och vatten till knäna: en fallstudie i Sven 

Bloms upplevelse av det första världskriget (2017). I den första uppsatsen arbetade jag 

igenom Sven Bloms två digitaliserade krigsdagböcker som Sven skrev under 

krigsutbrottet och under sin tjänstgöring som frivillig i den franska främlingslegionen.  

Då sökte jag bringa ljus till den frivillige främlingslegionären Sven Blom, hans 

anledningar bakom beslutet att gå med i kriget och hur hans inställning till det 

förändrades över tid. Samt hur han återger sin upplevelse av det. Uppsatsen tar slut efter 

krigsdagböckerna sista sidor, kort efter att Sven Blom hamnat på sjukhus med förfrysta 

fötter och klarat sig levande ur kriget. Nästa uppsats jag skrev; ”Bäste Herr Blom”: 

Svenska främlingslegionärers röster från västfronten (2019) sökte att utöka vidden av 

kunskap om svenska frivilliga under kriget. Här låg fokus på andra svenska soldaters 

öden i den franska främlingslegionen i det första världskriget, vilka uppdagades genom 

den brevsamling som Sven Blom samlade på sig av korrespondens från andra frivilliga 

svenskar. I uppsatsen presenteras och analyseras en stor mängd brev skrivna av dessa 

svenskar för att söka deras upplevelse av, och tankar om, det stora kriget. I uppsatsen tar 

Sven Blom en plats i bakgrunden, men mer information om hans leverne, bland annat 

om hans anställning som första sekreterare på det svenska konsulatet presenteras.  

 

I denna sista uppsats om Sven Blom; Tideräkning, vill jag försöka svara på frågorna 

som kvarstår efter dessa år av forskning om Sven och hans öde. Vad hände efter Sven 

hamnade på konvalenshem innan han började arbeta som förste sekreterare? Hur levde 

Sven Blom resten av sitt liv efter kriget? Hittade han tillbaka till gemenskapen i den 

svenska pariskolonin efter det som hade hänt, och alla vännerna de förlorat? Hittade 

Sven tillbaka till det Paris han och de andra frivilliga lämnade med tågen till fronten, 

överrösta med rosor? Eller det Paris där han skrattade med sina vänner på caféerna och 

insöp kulturen? Hur förändrades han med staden och landet, återgick han till kulturlivet 

och vad fick han uppleva? Hur levde han sitt liv fram till sin död 1931 och hur kan hans 

tankar, texter och brev jämföras med och kopplas till den samtida mentalitet som rådde i 

Frankrike efter det första världskriget?  
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Jag ämnar även genom det rika arkiv som Sven lämnat efter sig, fylla i vissa tomrum 

angående Svens uppväxt och kontakt med den franska kulturen, samt hans tid i 

konvalensläger efter sin skada vid fronten. Detta då hans egna krigsdagböcker slutar 

strax innan tiden i lägret, vilken återges i brev till Sven Bloms syster Betty Mossberg. 

Breven ger en tidigare okänd insikt i Sven Bloms tankar och känslor om hans 

deltagande i kriget och åsikter om främlingslegionen efter sin tjänstgöring. 

 

Genom Sven Bloms perspektiv på tiden efter kriget och sin eget deltagande som en sista 

del i raden av uppsatser hoppas jag kunna spegla det franska samhällets läkandeprocess 

och väg tillbaka till livet. Hur levde Sven Blom, den stad och det land han älskade i den 

nya tideräkningen? 

 

2.1 Disposition  

 

För att besvara mina frågeställningar angående Sven Blom har jag strukturerat upp min 

uppsats på följande vis. Först följer ett forskningsläge där jag söker etablera rådande 

forskning i ämnet vilken jag utgår från. Jag försöker i detta kapitel skapa en bild av den 

mentalitet som rådde i det franska samhälle som Sven Blom var en del av före, under 

och efter det första världskriget. Efter detta följer kapitel fem där jag redovisar den teori 

och metod jag ämnar använda mig av i analysen av Sven Bloms material. Jag kommer i 

denna uppsats använda mig av teori grundad i mikrohistoria och mentalitetshistoria.   

 

I kapitel sex följer en redogörelse för källmaterialet som består av ett antal volymer 

dagböcker, brev och texter ur Sven Bloms samling på handskriftsavdelningen vid 

Carolina Rediviva, Uppsala Universitet. I kapitel sju presenterar jag först en 

lägesbeskrivning över Paris och Frankrike efter det första världskriget. Efter detta följer 

en kort sammanfattning av den väg som ledde Sven Blom fram till Paris och kriget.  

I kapitel 8.1 ”Breven till Betty och konvalenstiden i Orleans” undersöker jag de brev 

som Sven Blom skickade till sin syster under sin konvalenstid i Orleans. Breven 

redogör för hans känslor kring sitt eget deltagande och inställning till den franska 

främlingslegionen och kriget, samt hans väg tillbaka till det civila livet.   

 

I kapitel 8.2 ”Hur mindes Sven Blom kriget och svenskarna som deltog i det?” 

undersöker jag hur Sven Blom mindes och hedrade de vänner han förlorat, samt hur han 
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själv mindes kriget. Här ligger Svens dagböcker, samlingsböcker och litterära texter till 

grund för analys. I kapitel 8.3 ”Hur levde Sven Blom efter kriget och vilken roll spelade 

han i de lokala kulturkretsar han ingick i?” undersöker jag Svens liv efter kriget och de 

sociala kretsar han rörde sig i för att söka hans vittnesmål på hur det var att leva i 

Frankrike och Paris efter det stora kriget. I kapitel 8.4 ”hur kan Sven Bloms litterära 

texter ge perspektiv på hans syn på livet efter kriget” analyserar jag de texter som skrevs 

av Sven under senare delen av sitt liv, vilka hanterar hans syn på livet efter den nya 

tideräkningen. 

 

I kapitel nio undersöks de minnesrunor som Sven Bloms död genererade, skrivna av 

vänner och kamrater inom den svenska paris-kolonien, för att knyta samman Sven 

Bloms livsöde. Minnesrunorna visar hans betydelse och påverkan på den grupp 

människor han dedikerade sin tid åt under sin levnadstid. Kapitlet avslutas med en 

analys en litterär text vid namn Himmelsfärden i vilken Sven Blom beskriver sin version 

av himmelriket. Texten ger en god uppfattning om Svens tankar gällande hans 

perspektiv på livet och döden. Slutligen i kapitel 10 avslutar jag min analys av Sven 

Blom med ett sammanfattande kapitel och diskussion över Sven Bloms värde som 

vittne och deltagare i det franska samhällets process av fortgående efter det första 

världskriget.  

 

3 Forskningsläge  
 

För att kunna placera Sven Blom i den värld han levde i och den mentalitet som rådde 

har jag ett flertal författare och forskares tidigare arbete att luta mig emot. Först måste 

den mentalitet som rådde strax innan och i början av kriget etableras, alltså när Sven 

Blom kom till Paris 1913, och den mentalitet som rådde sommaren 1914 när Blom gick 

med i främlingslegionen. Efter detta behöver krigstida mentalitet etableras, och slutligen 

och med bakgrund i de första två ”akterna” kan den efterkrigstida mentaliteten som 

Sven Blom levde och verkade i etableras för att kunna jämföras med hans arbete, liv, 

texter och tankar. Till detta syfte tjänar The generation of 1914 (1979) av Robert Wohl 

utmärkt. I sin bok avhandlar Wohl genom sex kapitel Frankrike, Tyskland, England, 

Spaniens och Italiens grogrunder för de idéer och tankar som drev ländernas unga 

människor in i krigets eldar. I fallet med Frankrike diskuteras konceptet av ”generation 

1914”, eller ”den förlorade generationen”, vilka enligt Wohl grundar sig i ett 
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ungdomens fenomen som ett par unga män vid namn Henri Massis och Alfred de Tarde 

sökte påvisa i sin enkät ”The Young People of Today”.4 Enkäten sökte påvisa att 

Frankrikes nya unga utbildade elit (gemene man i de två unga och utbildade herrarnas 

ögon) hade genomgått en omärkt men stark förändring. Den unga bildade manliga eliten 

delade gemensamma, starkt konservativa, nationalistiska och religiösa värderingar som 

reaktioner mot den tidigare ”svaga” och ”inaktiva” generationen av 1885.  

 

The generation of 1885, they said, had been pessimistic, self-doubting, morally 

flabby, overly intellectual and introspective, relativistic, incapable of energetic 

action, lacking faith, obsessed with decadence, and ready to accept the defeat and 

eclipse of their country. All these traits converged in a debilitating dilettantism.5 

 

Denna pessimistiska dilettantism, hävdade Massis och de Tarde hade även infekterat 

”det nya Sorbonne”, och förklarades av dem som ”en oförmåga att välja och agera”. Ett 

exempel på detta var att man på universiteten, istället för att dyrka de franska litterära 

gudarna och inspirera eleverna med deras ideal, lärde ut litteraturanalys och verktyg för 

att i de unga männens ögon, slå sönder dem.6 I ungdomens sökande efter mening hade 

den tidigare generationens lärare enligt Massis och de Tarde misslyckats med att möta 

deras elevers spirituella behov, varpå de lämnade klassrummen besvikna och vilsna.  

 

Den unga mannen, argumenterade Massis och de Tarde, i kontrast till den tidigare 

generationen, var mer atletisk, reste snabbare och längre med automobiler, flygplan och 

nya tekniska uppfinningar. Han läste mindre än tidigare generationer och var mer 

intresserad av sport och snabba bilar. Han var patriotisk så till den grad att han var villig 

att lägga ner sitt liv för Frankrikes utveckling och avkastande av det germanska oket. 

Han var trött på relativism, letade efter absoluta sanningar och i sin katolicism fann han 

den tro och disciplin han behövde för att ha en grund att stå på i sina handlingar. Han 

var pragmatisk i sina politiska övertygelser och föredrog monarkin. Han gifte sig 

tidigare, tog på sig finansiellt ansvar tidigare och tog avstånd från moralen av deras 

dåvarande politiska ledare.7  

 

 
4 Wohl 1979, 6.  
5 Wohl 1979, 8. 
6 Wohl 1979, 6. 
7 Wohl 1979, 9. 
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I litterära figurer som Maurice Barrès fann man sina inspirationskällor, vilken i sin 

ungdom hade hängivit sig helt åt analysen och separerat sig själv från samhället för att 

studera och analysera det. Från detta mörka hål hade han dragit sig ur sin nihilism och 

istället kommit tillbaka till det samhälle han hatat med slutsatsen att ett samhälle var 

den högsta verklighet män någonsin kunde delta i. Han dedikerade sig således till fransk 

determinism och blev ett exempel i förkroppsligandet av aktion, beslutstagande och 

förpliktigande som ledord i kampen mot den rådande dilettantismen för Massis och de 

Tardes rörelse Agathon.8 Andra förebilder för den intellektuella rörelsen var Ernest 

Psichari, som efter att ha levt som Elit-son och dandy och överlevt en andlig kris vilken 

avslutades av ett försök till suicid, gick med i armén. Där upplevde han enligt honom 

själv en så drastisk skillnad i tillvaro att han gjorde en karriär i militären, något som var 

högst ovanligt för en son till högt uppsatta intellektuella. I tjänsten kom han till Afrika 

där han ”upptäckte” sig själv:  

 

Africa was a great adventure, a great voyage, an education in primeval and 

uncomplicated emotion. Colonial service there, he wrote, "makes us better; it 

exalts us, raises us above ourselves, in a tension of the soul where dream and 

action interpenetrate and become one."9 

 

Psichari och andra blev således även militära förebilder för Agathon som exempel på 

män av disciplin och handling.10 ”The young people of today” och denna nya generation 

diskuterades flitigt i medier och på universitet och intellektuella tog illa vid sig av 

formuleringen av ”generationen av 1885”, men kunde motvilligt endast hålla med om 

att en förändring i mentalitet hade inträffat hos denna grupp unga män.11  

 

I takt med de blommande militära idealen inom Agathon var ett kommande krig med 

Tyskland inte längre fruktat av rörelsen, utan efterlängtat, och av en central del av 

enkätens fynd. Massis och De Tarde citerade enligt Wohl en student i retorik som 

exempel: “who wrote, with clear evidence of his course of study, that it was ‘in the life 

 
8 Wohl 1979, 9. 
9 Wohl 1979, 12.  
10 Wohl 1979, 13. 
11 Wohl 1979, 16. 
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of camps and under fire that we shall experience the supreme expansion of the French 

force that lies within us’”.12  

Krigets ankomst i augusti 1914 fullkomligt decimerade denna skara av unga män, och 

likaså resten av de män som gick in i det stora kriget. Psichari som var en militär 

förebild för rörelsen blev skjuten i tinningen den 21 augusti 1914. Hans och många 

andra unga mäns död ledde inte till en expansion av den franska kraften, utan till 

förödelsens och förstörelsens rand.13 Men den franska armén höll vid Marne, och de 

rörliga blodiga striderna blev ett utnötningskrig. Nu behövde den franska allmänhetens 

sinnen mobiliseras, som Wohl argumenterar, och runtom Europa militariserade sig 

intellektuella för att rättfärdiga sina länders handlingar.14 Massis, hävdar Wohl, var inte 

sen att anpassa sin fredstida idé om den unga nya generationen till denna armé som 

räddat Frankrike:  

 

"There are few generations", he wrote on a September Sunday in 1914, "that 

have begun their lives with such a feeling of renunciation and of humility; and 

that is precisely the meaning of these words that one of our men uttered one day: 

'We are a sacrificed generation.' " It would be a mistake, Massis continued, to 

discern in this remark the least regret or undertone of self-pity. To say that the 

men of 1912 were a sacrificed generation meant that from the beginning they had 

gladly accepted a sacrifice to which they were predestined: They had employed 

their intelligence and their will to prepare themselves for an event of which they 

would be an instrument, and which would result in the revival of their country.15 

 

Således, argumenterar Wohl, var ”the generation of 1914” född, denna här av unga män 

som enligt Massis osjälviskt hade offrat sina liv den sommaren för att rädda Frankrike 

undan den tyska invasionen, och de gavs hjältestatus genom litterära verk av Barrès. 

Detta trots att den enkät Massis och de Tarde hade gett ut endast motsvarade några 

tusen av de hundratusentals och åter hundratusentals män, unga pojkar och äldre som 

skulle blöda, dö och leva tillsammans i skyttegravarna. Ålder, klasstillhörighet, religion, 

livsåskådning, politiska ideal och för Sven Blom och främlingslegionärerna, även 

 
12 Wohl 1979, 16. 
13 Wohl 1979, 16. 
14 Wohl 1979, 17. 
15 Wohl 1979, 17. 
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nationalitet skilde dem åt.16 När de kom hem skulle de ha helt olika möjligheter i livet 

och återgå till ett samhälle som skoningslöst klassmässigt skilde dem åt, men trots detta 

argumenterar Wohl, blev ”the generation of 1914” med stöd av Massis, Barrès och 

andra ett centralt begrepp använt av franska intellektuella för att både beskriva en liten 

grupp författare och studenter, samt den enorma gråa massa som slogs och offrade sig i 

skyttegravarna i det första världskriget.17  

 

Libby Murphy argumenterar i sin bok The art of Survival: France and the Great War 

Picaresque (2016) att Barrès gjorde mer än någon annan författare och akademiker i att 

försöka anpassa detta anonyma industriella krig till de gamla episka narrativen.18 I sina 

verk, föreläsningar och artiklar i tidningen L‘Echo de Paris skrev Barrès om 

maskinernas slakt till heroisk strid öga mot öga, och bajonetten blev ett nobelt vapen, 

une arme blanche, länge associerat med dueller, heder och mod.19 Sven Blom återger 

mötet med en överlevare, Monsieur Ducot, av ett av dessa franska bajonettanfall i sin 

första krigsdagbok:  

 

Det var en fin och hygglig pojke; av honom fingo vi höra litet närmare om den 

verkliga situationen: hur tyskarna trängde på, nederlaget vid Charleroy, där hans 

eget regemente – 72e de ligne – nästan fullständigt sopats bort. Man hade 

kommenderat bajonettanfall på – 800 meter!! mitt under den vildsintaste 

mitrajöseld från fienden! Slagfältet lär också ha varit något ohyggligt att skåda – 

marken täckt av stupade i flera lager – de sista leden stodo upprätta, stående 

döda! Att han ej själv var med där berodde på att han vid regementets avfärd för 

en lindrigare indisposition befann sig å infirmeriet, han skulle dock fara imorgon 

med förstärkningstrupperna, den lilla rest av regementet som ännu fanns å depån. 

Men han var vid gott mod – "vivement ce soir qu'on se couche – vivement ce soir 

qu'on se tue"! – och bad oss vid femtiden komma ned till Gare d'Orléans och 

säga adjö till honom.20  

 

 
16 Wohl 1979, 18. 
17 Wohl 1979, 18. 
18 Murphy 2016, 18, 
19 Murphy 2016, 18. 
20 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, 42- 43. 
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Mentré fortsatte Massis arbete med idén om ”generationer” som avlöste varandra, och 

inkorporerade kritiken om den sociala och kunskapsmässigt skilda generationen.21 Han 

argumenterade trots hålen i teorin, att det kanske var dessa generationer som drev 

utvecklingen framåt gällande andliga och politiska idéer och att detta hände med jämna 

intervaller.22 Mentrés bok om ämnet blev inte väl mottagen, därför att den inte stämde 

med den verklighet som rådde i det efterkrigstida Frankrike. Wohl argumenterar att man 

efter kriget direkt såg en splittring även inom ”the generation of 1914”, i främst tre 

större delar. Den första gruppen är den tidigare nämnda intellektuella och nationalistiska 

gruppen, etablerade unga män inspirerade av Agathon med en plats i världen och fyllda 

av nationalistiska ideal och längtan efter äventyr.23 Många av dem hade dött, och de 

hade knorrat över ledarskap, omständigheter och maten precis som alla andra, men i sitt 

återvändande såg de ändå sig som vinnare av kriget mot ärkefienden Tyskland. De bar 

sina militära ordnar på sina civila kläder och krävde sina gamla arbeten och nya 

förtjänster för sin tjänstgöring:  

 

Now they had come home to claim their "booty" and to live la belle vie, and soon 

they began to complain that their women and their jobs had been taken by draft 

dodgers of their own age or by unprincipled adolescents who had been too young 

to fight but not too young to take advantage of their absence. "Hats off before the 

dead," was a slogan often heard during the twenties. Rhetoric aside, it meant 

quite simply to give the survivors the places and the power they had earned by 

their efforts during the war.24 

 

Denna grupp porträtterades av ett flertal författare, men Wohl framhåller särskilt André 

Lamandés knivskarpa återskapande av den mentalitet som omslöt dessa män i sin 

bästsäljande roman Lions on the cross: “which described them melodramatically as 

victims of routine and oblivion, ‘poor men with lion's marrow, nailed on the triple cross 

of indifference, scorn, and forgetfulness’.”25  

 

 
21 Wohl 1979, 18. 
22 Wohl 1979, 20. 
23 Wohl 1979, 23. 
24 Wohl 1979, 23. 
25 Wohl 1979, 24. 
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Den andra gruppen intellektuella som delade sig från denna tidigare sammanslumpade 

”generation of 1914” argumenterar Wohl, var de som tvingades direkt från tentasalar 

och bibliotekens dammiga hyllor rakt ner i de drypande, kvävande värnen där kulorna 

flög över deras huvuden likt deras egna förhoppningar och drömmar. De såg inte kriget 

som något de längtat efter eller förberett sig på, utan något som slitit deras ungdom ifrån 

dem, som rämnat marken under deras fötter och stulit deras lyckliga år.26 De hade ingen 

plats i världen än, och hade inte hunnit bygga upp en tillvaro för sig själva. De hade 

heller inte varit med om den enande kraften i augusti 1914, deras byxor var inte röda 

som Sven Bloms var när han gick med i främlingslegionen i början av stridigheterna . 

Istället blev de utklädda i de himmelsblå byxorna i den nya uniformen, uniformen som 

prydde Verduns slagfält, och som signalerade hat mot överordnade, skräcken för 

offensiverna och galghumorn i barackerna över deras egen stundande undergång. Vilka 

var karaktäristiska levnadsvillkor för den senare delen av kriget.27   

 

Murphy ger ett annat perspektiv på soldaternas upplevelse och aktiva kamp för att 

överleva psykiskt och fysiskt. I sin bok analyserar Murphy hur franska soldater och 

civila genom litterära verk, men även andra medier såsom film och poesi, återuppväckte 

Picaresquen för att genom denna stil och narrativ försöka bearbeta sin verklighet och 

sina erfarenheter. Picaresquen daterar tillbaka till 1600-talet och tros härstamma från 

den spanska termen för soldater med pikar, ”Piqueros secos” och skildrar traditionellt en 

protagonist eller en ”picaro”.28 Picaron är ofta en person som befinner sig på samhällets 

nedre stege och ständigt kämpar för sin överlevnad med hjälp av klipskhet och 

slughet.29 Picaresqen utvecklades ytterligare under det trettioåriga kriget som 

inspirerade tre större litterära verk som producerades strax kring den westfaliska freden, 

en av dessa var: The Life and Deeds of Estebanillo González, Man of Good Humor 

publicerad i Antwerpen 1646. Denna bok presenterar enligt Murphy vardagslivet med 

kriget och kaoset som bakgrund, där picaron och legosoldaten Esteban måste anpassa 

sig till den ständigt förändrande världen runtomkring honom.30  

 

 
26 Wohl 1979, 24. 
27 Wohl 1979, 24. 
28 Murphy 2016,4. 
29 Murphy 2016,4.  
30 Murphy 2016,5  
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Centralt i Picaresqen är en pragmatisk attityd till den omvärld som picaron behöver 

tampas med, där fysisk och psykisk överlevnad uppnås genom aktiv slughet, taktik och 

ett realistiskt synsätt på världen runtomkring i relation till ideal och troper som 

hjältemod.31 Den franska soldaten i första världskrigets skyttegravar knöt an till denna 

litterära tradition, argumenterar Murphy, därför att den presenterade lösningar på de 

narrativa och ideologiska problem som soldaterna tampades med i det industrialiserade 

kriget, det i massan drunknande jaget och det lilla handlingsutrymmet.32 Murphy 

argumenterar att det under denna tid av aldrig tidigare skådad förstörelse och våld på 

fransk mark, inte var konstigt att franska soldater och civila drogs medvetet eller 

omedvetet till Picaresqen därför att picaron: ”is able to ’absorb an incredible degree of 

physical and mental abuse and still emerge unscathed’.”33  

 

Picarons inställning korresponderar väl till det franska ”Système D” vilket under kriget 

var slang för att hanka sig fram, krångla sig igenom eller att klara sig trots allt, och blev 

ett nationellt mantra. Vilket enligt Murphy inspirerade till en ny sorts hjälteskap baserat 

på den franska gemene mannens och soldatens självtillit, påhittighet och 

motståndskraft.34 I arbetet med Svens egna texter som relaterar till livet, kriget och 

döden kommer jag att söka tecken på influenser av denna överlevnadsmekanism, ett 

verktyg som Sven bör ha stött på och omgärdats av i sin konsumtion av fransk media 

och litteratur.  

 

När så den andra, unga gruppen franska soldater återvände från kriget kände sig de sig 

förrådda av det civila samhället, hatade sina överordnade och delade in sin omgivning i 

kombattanter och icke-kombattanter: ”(T)hey had lost their faith in words, art, and 

order, and they were constantly threatening to burn all the bridges, to destroy culture, 

and to blow society sky high”.35 Enligt Wohl anklagade de omedelbart vid sin 

hemkomst Anatole France och Maurice Barrès för ”crimes against culture”, med vilket 

de menade brott mot ungdomen.36 Deras litterära frontman och förespråkare var den 

unga veteranen Henry de Montherlant som endast 18 år gammal gick i kriget utan några 

 
31 Murphy 2016, 5-6.  
32 Murphy 2016, 7. 
33 Murphy 2016, 7.  
34 Murphy 2016, 11.  
35 Wohl 1979, 24. 
36 Wohl 1979, 24.  
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patriotiska ideal att hålla sig fast vid, kort efter sin reaktionära mors död. För honom var 

inte kriget idealistiskt, utan något han var tvungen att ta sig igenom och komma ut på 

andra sidan.37  

 

Han blev allvarligt skadad 1918 och blev omnämnd för hjältemod, och ur denna aska 

föddes hans ansvar att stå vittne för sina döda och levande vapenbröder. 1919 fick han 

arbete vid en kommission som tillsatts för att bygga ett monument för de som kämpat 

och fallit i striderna för fort Douaumont, och det var enligt Wohl från denna officiella 

position han kunde börja sin litterära bana som frontfigur för dessa människor som fått 

sin ungdom stulen.38 Kraschen mellan de båda gruppernas synsätt var total, speciellt för 

Massis, som endast var tio år äldre än Montherlant, Wohl argumenterar:  

 

It is clear why Massis felt uncomfortable and hopelessly old-fashioned in the 

company of Montherlant. A realist whose passion for authenticity led him to the 

brink of nihilism, the younger man lacked completely the happy optimism, the 

tranquil faith, and the sense of social responsibility that had given rise to the 

spirit of sacrifice among Massis and his friends. A Montherlant hero risked his 

life for his country without believing in the justice of its cause.39 

 

Kriget var den verklighet som hade påtvingats dem, och vid återkomsten till det civila 

samhället hade de unga soldaterna ingenstans att ta vägen, de hade inga jobb att gå 

tillbaka till och den största delen av dem hade ingen större utbildning att tala om då de 

slitits ur klassrummen. Dessutom vägde deras erfarenheter tungt på dem. Montherlants 

verk förevigade dessa unga mäns missanpassning tillbaka i det civila samhället och det 

var under 1920-talet stor diskussion om dessa unga soldater då flera vittnesmål om 

deras hemska upplevelser publicerades.40  

 

Kring 1925, när Montherlant och hans jämlikar var runt 30 år, höll de dock enligt Wohl, 

på att bli om- och överkörda av nästa grupp på den franska mediala och samhälleliga 

arenan. Denna grupp var främst författare, unga män födda kring 1900, som precis hade 

missat kriget. De hade vuxit upp i ett samhälle i totalt krig, förberett sig för att gå 

 
37 Wohl 1979, 25.  
38 Wohl 1979, 26.  
39 Wohl 1979, 26. 
40 Wohl 1979, 29. 
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samma öde till mötes som sina pappor, bröder och äldre vänner, och lärt sig att idolisera 

den starka franska soldaten som bar upp hela deras framtid på sina axlar. De var inte 

själva i kontroll över sin framtid, den avgjordes vid fronten. När så dessa hjältar i blått 

kom tillbaka för att leda dem igen vid krigets slut fann tonåringarna de blå hjältarna att 

vara människor. Sega, själviska, oseriösa människor med förlegade värderingar, brutna 

och skadade av ett krig de hade fastnat i och inte kunde bryta sig loss från för att bli de 

nya ledare som denna generation av unga män hade hoppats på.41  

 

En del äldre intellektuella pekade på ungdomens självömkan i deras självanalys och 

vånda, de var moderna ”Hamletar” allihopa.42 Wohl presenterar dock ett annat 

perspektiv:  

 

Jean Luchaire (1901), a political journalist, came to an almost diametrically 

opposed conclusion. For him the younger generation was above all realistic. The 

war had been a "school of facts," and the disillusions of the postwar years had 

purged the younger generation of its adolescent romantic sentimentalism.43 

 

Många radikaliserades, blev marxister och deltog i strejkerna och upploppen 1919.44  

Denna konflikt mellan de återvändande soldaterna och deras yngre bröder var enligt 

Wohl ett populärt litterärt tema under 1920 och 30-talet, precis i slutskedet av Sven 

Bloms liv i Frankrike. Jag har valt att använda Wohls arbete om ”the generation of 

1914” därför att han nära knyter an till den del av samhället som Sven Blom var en del 

av. Den akademiska flora som akademikern i romanska språk och litteratur-konnässören 

Blom tog del av bland sina akademiska franska och svenska vänner ligger nära både 

”The Young people of Today” och de romantiska idéerna som florerade där, dock utan 

de anti-republikanska och religiösa undertonerna. Citatet från Wohl stämmer mycket väl 

in på Sven Bloms egna tankar kring hans ansvar att delta i kriget: ”the happy optimism, 

the tranquil faith, and the sense of social responsibility that had given rise to the spirit of 

sacrifice among Massis and his friends”.45 I Svens egna litterära verk som angår det 

försa världskriget, Tideräkning och Diaoluge Tranchée, står tankar liknande Massis 

 
41 Wohl 1979, 31. 
42 Wohl 1979,31.  
43 Wohl 1979,31. 
44 Wohl 1979, 33.  
45 Wohl 1979, 26. 
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generationsbegrepp att finna. I Diaoluge Tranchée klassificerar Sven både sig och sina 

nya landsmän till en generation, med ett gemensamt syfte, att beskydda Frankrike och 

dess kultur. I den senare litterära texten Tideräkning visar Sven upp effekterna och 

skadorna av kriget på den generationen han själv anser att han tillhör genom Svens möte 

med en annan avmönstrad soldat.   

 

Det två yngre generationerna som Wohl klassificerar fungerar, trots olikheten till Sven 

själv och hans drivkrafter, som referenspunkter för den sorg eller ilska som Sven Blom 

själv kände inför den behandling han fått i den franska främlingslegionen. Han uttalar 

sig i brev till sin syster som senare kommer analyseras om denna ilska. Dessutom, trots 

att han själv bara fick vara med om den första tiden av kriget innan han blev tagen ur 

aktion, målar alla de brev skickade av dödade kamrater i ljusblå uniform upp den andra 

delen av det spektrum av kriget som unga soldaterna talar om.  

 

Dessa olika ”generationer” eller grupper av soldater som upplevde vägen tillbaka till 

samhället, och till ett liv efter kriget, påvisar vikten av att undersöka Sven Bloms livs 

ekonomiska, sociala och känslomässiga sfärer efter sitt deltagande i kriget. Detta är 

centralt för att kunna jämföra och knyta Sven Blom till de upplevelser och svårigheter 

som mötte de tusentals andra soldaterna när de kom tillbaka till det franska samhället 

efter kriget.  

 

För att tydligare förstå det franska samhället och mentaliteten efter det första 

världskriget använder jag mig i min analys av Sven Bloms tankar Jean-Claude Allains 

kapitel ”The French Desire for Peace and Security in the 1920s”, ur boken The legacies 

of Two World Wars European Societies in the Twentieth Century (2011). I detta kapitel 

undersöker Allain den franska mentaliteten efter det första världskriget, och diskuterar 

de euforiska kulturella, materialistiska och sociala reaktionerna på freden, hur krigets 

minne bevarades genom monument och minneshögtider, samt den genomsyrande 

franska önskan om en fortsatt fred med bakgrund i krigets ruiner och sorg.                             

 

För att tydligare förstå hur soldaterna själva organiserade sig i veteranföreningar och 

hanterade sina egna minnen och erfarenheter ifrån kriget i förhållande till samhället 

runtomkring dem, använder jag mig i min analys av Sven Bloms minnen och 
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bevarandet av minnen från kriget av Antoine Prosts verk In the Wake of War: ”Les 

Ancients Combattants” and French society 1914-1939 (1992).  

 

För att vidare kunna knyta Sven Bloms sociala och kulturella liv och intresse till den 

sociala sfär han verkade inom har jag följande verk att använda som nycklar till 

Pariskolonin. Flickan som reste ensam: En biografi över Thora Dardel skriven av 

Ingemar Lindahl, vilken hanterar Thora Dardel, maka till Nils Dardel som båda var 

såväl framstående medlemmar av Paris-kolonien samt goda vänner till Sven Blom. 

Samt två av Thora Dardels egna verk; Jag for till Paris (1941) som är det litterära verk 

som i särklass nämner och beskriver Sven Bloms liv mest, och ger ett mycket gott 

perspektiv på Sven, den svenska societeten och Paris och Montparnasses kulturella, 

fysiska och sociala förändringsprocess efter det första världskriget, samt En bok om Nils 

Dardel (1953) som fyller i ytterligare luckor vad det gäller Sven Bloms och Nils 

Dardels vänskap och sociala samröre.   

 

Dessutom använder jag boken Mitt livs lapptäcke: Ett liv bland konstnärer i 

sekelskiftets Stockholm, i Paris och på Fjällgatan av Lena Börjesson. Börjesson var 

förlovad med Sven Bloms kamrat Ivan Lönnberg, en skicklig konstnär som slogs i 

främlingslegionen under kriget, för att tyvärr sluta sina dagar endast ett par månader 

innan vapenstilleståndet. Efter kriget drev hon konstgalleriet Maison Watteau och var 

föreståndare till konstskolan L’academie Scandinave fram till 1935, då hon återvände 

till Sverige. Lena återkommer flera gånger i Sven Bloms dagböcker, och tillställningar 

som utställningar och maskeradbaler på Maison Watteau nämns återkommande av 

Blom. Dessutom bevisas ytterligare Lena Börjesons vänskap till Sven Blom vid hans 

sjukdom. Böckerna tjänar som goda nycklar till det sociala samliv som beskrivs i Sven 

Bloms dagböcker.   

 

För att förstå vikten av den fristad som Paris utgjorde för många av Sven Bloms vänner 

från i Sverige rådande lagar, normer och känsloregimer använder jag mig i min analys 

av Sven Bloms texter Jens Rydströms kapitel ”Sweden 1864–1978: Beasts and Beuties” 

ur boken Criminally queer: Homosexuality and criminal Law in Scandinavia 1842-1999 

(2007). För att ytterligare kunna ge en beskrivning av Paris och den mentalitet och 

diskurser som existerade i staden under och efter kriget använder jag mig av Anna 

Thulins bok Paris: en stads historia (2017)  
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Forskningsläget gällande Frankrike och dess mentalitet under och efter det första 

världskriget är därmed rätt gott, trots att mycket av den forskning på ämnet som har 

utförts tyvärr endast finns tillgänglig på franska. Detta leder sålunda till att jag har en 

solid grund att stå på i mina försök att utforska Sven bloms levnadsöde och knyta hans 

sociala liv och tankar till den samtid och den societet och de föreningar han verkade 

inom. Forskningsläget gällande Sven Blom själv är dock tunt vad det gäller andra 

forskare än mig själv. Svenskarna i första världskriget (2018) av Nils Fabiansson tar 

upp Sven Blom och hans samling, men det är i övrigt mina tidigare uppsatser Röda 

byxor och vatten till knäna, en fallstudie i Sven Bloms upplevelse av det första 

världskriget (2017) och Bäste herr Blom”: Svenska främlingslegionärers röster från 

västfronten (2019) om Sven Blom och de andra främlingslegionerna som konstituerar 

forskningsläget i ämnet, vilket presenteras närmare i bakgrundsavsnittet.  

 

 

4 Frågeställningar och avgränsning 
 

4.1 Frågeställningar 

 

För att koppla Sven Bloms tankegods till sin samtid presenterar jag här en övergripande 

frågeställning till materialet: 

 

• Hur kan Sven Bloms tankar, texter, brev och liv jämföras med och kopplas till 

den mentalitet och diskurser som rådde i Frankrike och Paris efter Svens 

deltagande i det första världskriget? 

 

För att så besvara denna frågeställning genom en mikrohistorisk ansats presenterar jag 

här följande underfrågor för att tydligare dela in de olika områden som jag hoppas att 

källmaterialet kan bringa ljus till: 

 

• Vad säger det outforskade källmaterialet om de perioder av Svens liv som inte 

återfinns i tidigare uppsatser om Sven Blom och som kan förklara Svens tankar 

och handlande som aktör? Specifikt information om Sven Bloms uppväxt och 
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kontakt med den franska kulturen. Samt hans vistelse på konvalensdepå och 

Svens återintegrering in i det civila samhället efter sin avmönstring.  

 

• Hur mindes Sven Blom kriget och svenskarna som deltog i det utifrån hans 

dagböcker, samlingsböcker och litterära texter?  

 

• Hur levde Sven Blom sitt liv fram till sin död 1931 och vilken roll spelade Sven 

Blom i de lokala kulturkretsarna och sociala sfärerna han ingick i?  

 

• Hur kan Sven Bloms kortare litterära texter ge perspektiv på hans syn på livet 

efter kriget?  

 

• Hur mindes omvärlden honom i de dödsannonser som återfinns?  

 

 

4.2 Avgränsning 

 

I urvalet av material har Sven Bloms egna arkiv representerat en avgränsning, men inom 

samlingens ramar har jag valt att undersöka Sven Bloms dagböcker skrivna mellan 

1925–1931, brevsamlingar av personliga brev i två volymer och de dödsannonser som 

återfinns bland dessa brev. Samt en samling av otryckta litterära texter på svenska och 

franska skrivna av Sven Blom. Då materialet är mycket stort och sträcker sig över lång 

tid har vissa avgränsningar gjorts i arbetet med dagböckerna för att söka hantera 

materialet inom den tidsram som uppsatsen tillåts. Jag har sökt utgå från Sven Bloms 

egna system där han understryker viktiga dagar och händelser, såsom användandet av 

röd penna och tidningsurklipp, men även för Sven Blom viktiga datum som årsminnet 

av vapenstilleståndet den 11 november.  
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5 Teori och metod –Mikrohistoria och mentalitetshistoria: 
 

When a person uses vital words he makes himself real: the ego becomes obvious. 

People who talk reveal themselves in the words, through speech they confirm 

what they are as human beings. Words of decision, confession, promise, love or 

hate, lies, testimonies to the truth , this is existential speech, in which people 

become what they are and appear as themselves.46 

 

Genom att i mitt forskningsläge börja i det stora samhället runtomkring Sven Blom och 

dess intellektuella strömningar använder jag mig av mentalitetshistoria för att söka 

fånga Sven Bloms samtid, dess genomsyrande tankar och idéer. Så sker även delvis i 

lägesbeskrivningen av Frankrike och Paris efter kriget och löpande i min analys i kapitel 

8.2, 8.3 och 8.4. Att undersöka den mentalitet och de diskurser som rådde är centralt för 

att knyta Svens tankar, texter och handlingar till denna samtida mentalitet i Frankrike 

och Paris i min analys av materialet. Mentalitetshistoria i det avseendet som jag ämnar 

använda mig av begreppet, fyller funktionen av en referens i den mikrohistoriska 

analysen av Sven Blom. Jag ämnar inte i denna uppsats försöka skapa en översikt över 

fransk krigstida och efterkrigstida mentalitet för att söka belysa just mentalitetens 

historia, utan för att använda den som karta och referens för att förstå det samhälle som 

Sven Blom levde och deltog i. Detta för att på så sätt kunna koppla Sven Bloms 

handlingar, tankar, texter och upplevelser till den franska kultur och det franska 

samhälle han levde och deltog i.  

 

I sin bok Fråga det förflutna (1996) argumenterar Anders Florén att få svenska 

författare har närmat sig mentalitetshistoria ur ett idéhistoriskt perspektiv, för att just 

skriva mentaliteternas historia.47 Istället, menar Floren, har fler svenska historiker 

försökt arbeta med mentaliteten ur ett socialhistoriskt eller idéanalytiskt perspektiv. 

Historiker såsom Peter Englund och Eva Österberg arbetar med mentaliteten som ett 

nödvändigt plan inom den historiska analysen, exempelvis Eva Österbergs arbete 

Mentalities and Other Realities: Essays in Medieval and Early Modern Scandinavian 

History (1991).48 

 
46 Krings, Herman citerad i Mentalities and other realities, Österberg 1991, 1.  
47 Florén 2010, 164. 
48 Florén 2010, 165. 
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Jag har alltså sökt att i forskningsläget närma mig den franska krigstida och 

efterkrigstida mentaliteten med fokus på Wohls tolkning av begreppet ”generation 

1914” skapad av de intellektuella och accepterad av samhället. Men även Murphys 

analys av Picaresqens användning av soldater och civila medvetet och omedvetet för att 

knyta an till La systéme D, eller som jag skulle vilja översätta det, ”konsten att klara 

sig” vilken kan återfinnas i Sven Bloms litterära texter och tankar om livet.  

 

I analysen av det lilla, Sven Bloms liv, texter och tankar, rör jag mig bort från det stora 

och således in i mikrohistoria, individens historia som en del av något större. Götlind 

karaktäriserar mikrohistoria som: ”att försöka besvara ’large questions in small places’”, 

genom att låta den lilla människan träda fram ur det historiska kollektivet.49 Genom den 

mindre individens historia menar Götlind att man kan exemplifiera, konkretisera och 

problematisera den större generella historien.50 En mikrohistorisk ansats låter alltså 

skalan reduceras genom utgå från det förflutnas mikronivå och därigenom ge liv åt den 

stora historien, belysa dess giltighet och ge svar på historiens större frågor.51 Då 

individen, den lilla gruppen eller den avgränsade händelsen är objektet som undersöks 

inom mikrohistoria är begreppet aktörskap, alltså tanken att vanliga människor har egna 

strategier, handlingsutrymmen och föreställningar och inte enbart påverkas av rådande 

strukturer och kulturer central.52 Detta aktörskap är något som kan kännas igen från den 

tidigare av Murphy nämnda Picaron som den sluga och skickliga protagonisten som 

franska soldater gärna anammade.  

 

Kända mikrohistoriska verk, som Carlo Ginzburgs bok Il formaggio e i vermi (Osten 

och maskarna (1983) om den italienske mjölnaren Domenico Scandellas unika 

föreställningsvärld där skapelsen liknas vid en ystningsprocess, kontrasterar i ämne 

ytligt sett med Emmanuel Le Roy Laduries bok om invånarna i den sydfranska byn 

Montaillou, fångade i förhörslängdernas tidskapsel (Montaillou, 1980). Men det är i 

avgränsningen och källmaterialet som mikrohistoriska arbeten kan kännas igen.53  

 
49 Götlind & Kåks 2014, 22.    
50 Götlind & Kåks 2014, 22.    
51 Götlind & Kåks 2014, 22 
52 Götlind & Kåks 2014, 22 
53 Götlind & Kåks 2014, 24. 
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Ett exempel på ett nyare arbete med mikrohistorisk ansats är bland andra Emil 

Marklunds uppsats Ett år med Ester: En mikrohistorisk undersökning av det sociala 

nätverket och känslolivet hos en småskollärare vid sekelskiftet 1900 (2017), där 

Marklund genomför en mikrohistorisk undersökning utifrån småskollärarens Esters 

dagbok skriven mellan 1901 och 1902. Ytterligare exempel på mikrohistoriska studier 

är Christina Douglas Två förlovade par under andra hälften av 1800-talet (2011), där 

Douglas hävdar att hennes huvudfokus är mellanmänskliga relationer och hur enskilda 

människor hanterat en av livets stora frågor, nämligen kärleken.54 I sin avhandling 

analyserar Douglas brev mellan två par; Hanna och Harald, samt Haralds föräldrar, Erik 

och Sophia.55 I sin text argumenterar Douglas för att hennes avhandling tillhör den 

existentiella och etiska svängning som Douglas argumenterar att ”Österberg menar ha 

skett inom historieämnet de senaste åren”.56 Intresset för den mänskliga upplevelsen 

driver även denna uppsats, och är anledningen till att jag har valt mikrohistoria för att 

söka svaren på de stora frågor kring livet, som just krig för med sig. Marklund 

argumenterar för mikrohistoriens tillförande till historievetenskapen med följande citat 

av Roger Chartier: 

 

It is on this reduced scale, and probably only on this scale, that we can 

understand without deterministic reduction, the relationships between systems of 

beliefs, of values and representations on the one hand, and social affiliations on 

another.57 

 

Genom detta citat menar Marklund att Chartier argumenterar för den analyserade och 

avgränsade analysnivån, men inte hur en mikrohistorisk undersöknings ska utformas. 

För detta ändamål vänder sig Marklund till István M. Szijártó och dennes arbete Four 

arguments for Microhistory (2002). Szijártó menar enligt Marklund att det i 

mikrohistoriska studier finns möjlighet att studera ett spektrum av olika kontexter och 

det genom detta spektrum ges en möjlighet att länka samman det individuella med det 

 
54 Douglas 2011, 15. 
55 Douglas 2011, 15.  
56 Douglas 2011, 15. 
57 Roger Chartier 1982 Intellectual History or Sociocultural History? The French Trajectories s.32, 

citerad I Marklund 2017, 381.  
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generella, på detta sätt blir det möjligt att nå kunskap om inte bara om människan, men 

om det historiska samhället hon tillhörde.58  

I sin uppsats väljer Marklund därför att undersöka två aspekter av Esters liv, hennes 

sociala nätverk och hennes känsloliv. Det sociala nätverket spåras genom dagboken via 

hennes besök och interaktioner med olika familjer och yrkesgrupper och därigenom kan 

Marklund positionera Ester Vikströms roll i lokalsamhället med fokus på aktörskap.59 

Sedan analyseras Esters känsloläge med hjälp av dagbokens inlägg angående bland 

annat hennes blivande fästman, men också hennes relation till sina elever och tankar om 

vardag och liv.60  

 

I denna analys av Esters känsloläge grundar sig Marklund bland annat i William Reddys 

arbete The navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions (2001) där 

konceptet med känslomässiga regimer etableras, enligt Marklund utgörs dessa regimer 

av  

 

en uppsättning normativa känslor som uttrycks genom officiella ritualer och 

praktiker och de utgör även grunden för alla stabila politiska regimer. 

Känslopraktiker som utmanar en känslomässig regim kan genom ett förhållande, 

en ritual eller en organisation skapa en känslomässig fristad där de tryggt kan 

uttryckas utan att riskera repressalier från den känslomässiga regimen.61 

 

I fallet med Ester är denna fristad hennes dagbok, och Marklund söker, genom att 

hänvisa till såväl dagboken, såväl som Esters omgivande miljö Furuögrund med dess 

rådande normer såsom nykterhetsrörelser och giftermål, identifiera den rådande 

känsloregimen.62 Med hjälp av sin mikrohistoriska ansats kan Marklund nämna sig flera 

intressanta aspekter av såväl lokalsamhället som Esters liv. Marklund påvisar 

exempelvis rådande normer genom Esters bruk av shiffrering vid nämnande av sin 

blivande fästman, och hur Esters yrke som kvinnlig lärare ofta associeras av omgivning 

med normativt kvinnligt omhändertagande. Ester besöker sina olika sjuka elever och 

 
58 Marklund 2017, 381.  
59 Marklund 2017, 383-390.  
60 Marklund, 2017, 380.  
61 Marklund 2017, 383.  
62 Marklund 2017, 384 
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hjälper vid ett tillfälle till att gipsa ett brutet ben.63 Marklund presenterar alltså en 

undersökning där Esters liv och hennes omgivning presenterar exempel på hur det 

kunde se ut på mindre bygd i Sverige under tidigt 1900-tal och hur det var att leva och 

verka som både ung kvinna och lärare i detta samhälle.  

 

Utifrån Marklunds metod för mikohistorisk analys med ett brett spektrum av perspektiv 

i sin analys av Ester, har jag anpassat frågeställningarna för denna uppsats för att 

analysera olika delar av Sven Bloms sociala, ekonomiska och känslomässiga liv. Fokus 

på exempelvis hur; Sven Blom mindes kriget och sina döda vänner, rörde sig i olika 

sociala och kulturella sfärer, och försökte livnära sig ekonomiskt under den franska 

ekonomins kriser och uppgångar, är exempel på olika kontexter inom vilken Sven 

Bloms existens undersöks och knyts till samhället han deltog i. I analysen av veteraners 

sätt att ta hand om varandra och tala om sina minnen diskuteras normer kring 

soldaternas faktiska upplevelser och den fristad undan känsloregimer som dessa 

föreningar representerade. Detta kan ses exemplifierat när man jämför Svens text 

Dialog i skyttegraven vilken återfinns på sida 37-38, med hans egentliga uppfattning om 

främlingslegionen, vilken återfinns i breven till Betty i kapitel 8.1 nedan. Detta 

diskuteras vidare i kapitel 8.2 ”Hur mindes Sven Blom kriget och svenskarna som 

deltog i det?”  

 

I min analys av Sven Bloms texter rör jag mig inom hermeneutisk metod, vilken handlar 

om att forskaren använder sig själv som analysverktyg för att uppnå förståelse för den 

person man studerar.64 Det är balansgång mellan närhet och distans, med slutmålet att 

skapa kunskap och förståelse för Sven Blom och genom honom försöka förstå dåtidens 

människor.65 I sin avhandling citerar Douglas Malin Lennartsons verk I säng och säte. 

Relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland (1999) angående Lennartsons 

hermeneutiska metod: ” 

 

Jag pendlar mellan närhet och distans. Närhet för att frågorna jag ställer om 

relationen mellan man och kvinna, om äktenskap, kärlek och sexualitet, är 

 
63 Marklund 2017, 393.  
64 Douglas 2011, 52. 
65 Douglas 2011, 52. 
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sprungna ur mitt liv, distans för att århundradena skiljer. Och genom närhet och 

distans skall jag söka förståelse.”66  

 

Genom att som Lennartson argumenterar, närma mig Sven Bloms liv och existentiella 

tankar utifrån mitt eget, men samtidigt påminna mig själv om insikten att varje 

människa är unik, har jag sökt arbeta under analysen av Svens texter för att behålla 

balansen mellan närhet och distans. Douglas hävdar i sin avhandling att ett sådant 

synsätt ”stävjar också ett överidentifierande från forskarens sida gentemot den eller de 

människor han eller hon studerar och försöker förstå.”67 Vidare diskuterar Douglas i sin 

avhandling vikten av kontextualisering: ”Att se det man studerar i sitt sammanhang är 

något som filosofen Martin Heidegger menar är nödvändigt för att kunna förstå.”68 

Genom att skapa en överblick över de mentaliteter och diskurser som rådde i Sven 

Bloms stad och land, men också konsultera memoarer av hans vänner, och skönlitteratur 

skriven av Hemingway om sin upplevelse av att bo i staden vid samma tid, hoppas jag 

att skapa ytterligare närhet och förståelse till Sven. Bilderna som jag har valt att ha med 

i uppsatsen är också ett försök från min sida att kontextualisera Sven och personer i 

hans närhet för att öka närheten till honom som en verklig person. 

 

Sven Bloms liv, upplevelser och tankar tjänar väl som mätsticka för den 

förändringsprocess som Frankrike och Paris genomgick från efter Svens deltagande i 

kriget till hans död 1931. Genom Svens ögon får vi se Paris förändras, och den lilla 

kolonien växa och minska, när namn försvinner och nya kommer till, men främst får vi 

se ett land och en stad med människor övervinna den sorg och svärta som det första 

världskriget innebar och gå vidare, skapandes, skrattandes och dansandes trots 

fattigdom, saknad och sorg.   

 

 

 

 

 

 
66 Douglas 2011, citerar Lennartson 1999 s70. 
67 Douglas 2011, 53.  
68 Douglas 2011, 53. 
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6 Källmaterial:  
 

För att besvara mina frågeställningar kommer jag utgå från arkivet Sven Bloms 

efterlämnade papper, vilket består av 26 volymer material, signum X252 c1-c26. 

Samlingen innehåller allt ifrån diktsamlingar till krigsdagböcker, samlingsböcker med 

brev, bilder och tidningsurklipp, samt fem dagböcker från 1925 till 1931 året för Sven 

Bloms död. Det finns dessutom ett antal kortare opublicerade litterära texter med titlar 

såsom bland andra, Förord till en krigsbok som aldrig kom, Tideräkning, 

Himmelsfärden och Den svenska baletten. I denna uppsats använder jag mig främst av 

dagböckerna ; 1925 X252 c2 , 1926 X252 c3, 1927 X252 c4, 1928 X252 c5, 1929 X252 

c6, 1930 X252 c7 och 1931 X252 c8, samt  X252 c9, Samlingsbok – 

Främlingslegionen, X 252 c12, Sven Blom, krigsdagbok nr 2, X 252 c13, Sven Blom, 

krigsdagbok nr 1 samt; X252 c15 ”Samling av smärre, tryckta och otryckta, på svenska 

eller franska avfattade skrifter” och de båda volymerna X252 C25 ”Samling av brev, 

klipp och foton rörande Sven Blom” och C26 ”Samling av brev, klipp och foton rörande 

Sven Blom”. I min källhänvisning till dagböckerna mellan 1925 och 1931 kommer jag 

att referera till det datumet då det jag refererar till påträffas i dagboken. Jag har valt att 

göra på detta sätt då dagböckerna är ordentliga sådana, med mycket tydlig indelning 

efter dagar och månader, men utan sidnummer, och jag anser att det för framtida 

historiker kommer vara mycket enklare att söka efter datumen i dessa tydligt uppmärkta 

dagböcker, än att räkna uppslagen över de fem åren som jag refererar.  

 

 

7 Bakgrund: Frankrike, Paris och Sven Blom 
 

I den första delen av detta kapitel söker jag måla upp en lägesbeskrivning av Paris och 

Frankrike efter kriget, detta för att lättare kunna placera Svens tankar och handlingar i 

den miljö han levde och verkade. I tidigare uppsatser om Sven Blom har material och 

information om Svens uppväxt och utbildning saknats, vilket har begränsat mig från att 

kunna göra en fullständig analys av Sven och hans motiv att flytta till Frankrike. I det 

andra avsnittet av denna bakgrund söker jag därför bidra med en mer fullständig 

introduktion till Sven och hans liv innan flytten till Paris, samt en kort återgivning av 

hans deltagande i kriget. Jag har valt att inkludera detta för att tydligare kunna grunda 

mig i Svens erfarenheter när jag senare diskuterar hans minnen av kriget.  
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7.1 Paris och Frankrike 

 

Under kriget befann sig Paris som i en krigets dvala. Människorna i staden slet i 

ammunitionsfabriker och i industrier, kvinnor tog en allt större roll som männen 

lämnade efter sig när de kallades in. Staden blev beskjuten och bombad, och 

utegångsförbud och mörkerläggning släckte ner ljusets stad tidigt på kvällen. Svensk-

kolonin organiserade sig i Svenska kyrkans i Paris lokaler för att ta hand om varandra 

och svenska frivilliga. Den 11 november 1918 började staden vakna till liv ur sin dvala, 

och 1919 begravdes en okänd soldat under triumfbågen.  

 

Människan som begravdes och platsen han begravdes på symboliserar på samma gång 

det efterkrigstida livet i Paris. Under ytan dolde sig fortfarande sorgen och smärtan från 

kriget, men på ytan uppfördes monument till livet i form av kaféer och utställningar. I 

sin bok Paris – en stads historia (2017), beskriver Thulin mellankrigstiden i Sven 

Bloms stad. Ekonomin hade tagit enorm skada av det kostsamma kriget, och 

arbetslösheten låg på över 10 procent medan inflationen rusade. Levnadsomkostnaderna 

hölls på grund av detta låga för turisterna och de fattiga konstnärerna och Thulin 

argumenterar att trots den dåliga ekonomin, eller kanske på grund av detta, blomstrade 

Paris under mellankrigstiden. Metron förlängdes ut till förorterna och de sista resterna 

av Paris mur revs för att göra plats för nybyggnationer, vilket ökade rörligheten i staden.  

 

I Frankrikes krigshärjade regioner sökte man återställa livet och bygga upp det som 

förstörts.  Siffrorna över döda var (och är fortfarande idag med ett andra världskrig i 

medvetandet) enorma. I kriget hade 1,35 miljon fransmän dött och runt 1.1 miljoner 

skadats eller invalidiserats.69 Vid krigets slut hade 500.000 hus och 176.000 byggnader 

förstörts eller skadats och två miljoner hektar åkermark hade totalförstörts av 

skyttegravar och artilleri.70 Den franska staten arbetade hårt för att återställa livet för de 

människor som drabbats av kriget, och individer som Sven Blom vilket jag återkommer 

till senare, arbetade med donationer och i föreningar för att stödja den franska insatsen 

för återuppbyggandet.  

 

 
69 Allain 2011, 120. 
70 Allain 2011, 120.  
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Det fysiska återuppbyggandet av världen som raserats var en del av återhämtandet, men 

den kulturella storhetstid som följde i Paris efter kriget representerade i sig självt både 

en flykt från kriget, och en protest mot det. Mellankrigstidens konst som dadaismen och 

surrealismen distanserade sig från den förkrigstida världens normer, logik och ideal som 

det industrialiserade kriget hade vält över ända och utmanade allt i protest. I Ingemar 

Lindahls bok: “Flickan som reste ensam: En biografi över Thora Dardel refererar 

Lindahl till Fernand Léger som återger Montparnasses efterkrigseufori, stadsdelen i 

Paris där Sven Blom skulle spendera slutet av sitt liv: “Människan lyfter sitt huvud, 

öppnar sina ögon och ser sig omkring, slappnar av. Återerövrar sin livslust, sin längtan 

efter att dansa, att spendera pengar. En explosion av livskraft uppfyller världen”.71 

 

Konstnärer, musiker och författare flockades till Paris efter kriget. Bland dessa fanns 

amerikaner, skandinaver, ryssar och européer av alla slag. Den engelska bokhandeln 

Shakespeare & Company öppnades av Sylvia beach 1919 och enligt Thulin blev 

bokhandeln snabbt en samlingsplats för kända författare. Bland hyllorna och borden 

kunde man se James Joyce, Ernst Hemingway och Ezra Pound. I sin bok, En fest för 

livet skriver Hemingway att ”om man har haft turen att ha bott i Paris som ung då har 

man staden med sig vart man än sedan reser, för Paris är en fest för livet”.72 Just 

Hemingway och hans bok kommer jag senare att återkomma till, då han rörde sig i 

samma sociala sfärer som Sven Blom. 

 

 Denna fest för livet mellan krigen kom att kallas ”les annés folles” eller på svenska, de 

galna åren. Det konstnärliga centrat runt Montmartre expanderade in mot centrum, 

kring kvarteren vid Montparnasse och Saint-Germain-des-Près. Där öppnade stora 

kaféer som Les Deux Magots och Café Floré, och bland dessa flera skandinaviska 

restauranger och klubbar som Chez Viking och Strix.73 Konstscenen med dadaism och 

surrealism tog sig an den nya tiden med stormsteg tillsammans med modescenen.74 

Coco Chanel designade kläder för den moderna androgyna kvinnan, som med sitt 

kortklippta hår tjänade sitt eget uppehälle, rökte och körde bil.75 På Folies Bergères 

uppträdde Josephine Baker och på nattklubbarna spelades Jazz och dansades 

 
71 Lindahl 2018, 95.  
72 Thulin 2017, 200.  
73 Thulin 2017, 200.  
74 Thulin 2017, 200.  
75 Thulin 2017, 203.  
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Charleston.76 Samtidigt studerade Ho Chi Minh nationalism och socialism i staden, och 

Chanel No 5 doftade för första gången.77  

 

Europas ängslan över kommande konflikter som späddes på av frankrikes ockupation av 

Ruhr-distriktet 1923–1925 på grund av Tysklands uteblivna återbetalningar, lugnades 

något när Tyskland gick med i Nationernas Förbund 1926.78 USA’s föreslagna Daves 

Plan som antogs av Storbritannien, Frankrike och Tyskland justerade Tysklands 

skadeståndsbetalningar till acceptabla nivåer. Dessutom ledde de amerikanska lånen till 

att Tyskland kunde göra en ekonomisk återhämtning och betala Storbritannien och 

Frankrike sina utmätta skadestånd, vilket ledde till att länderna i sin tur kunde betala av 

sina lån till USA. Detta fasciliterade en sen men nödvändig ekonomisk återhämtning 

och lättade spänningarna mellan länderna.79 På Paris kaféer och klubbar spelade Jazzen 

och den goda ekonomin ledde till att konstnärerna och modedesignerna hade mecenater 

och konsumenter som mer än gärna spenderade sina pengar för att få ta del av den nya 

tiden och kulturen. Till jazzens toner levde stadens invånare ut sina drömmar i världens 

huvudstad.  

 

Kraschen på Wallstreet i oktober 1929 kändes av även i Europa, trots att det tog en liten 

tid innan den nådde fram med kraft. När så finansmannen Ivar Kreuger hittades död på 

sitt rum i Paris i mars 1932 med en pistol och en lapp där han skrivit att ”Jag har rört till 

det så mycket nu att jag tror att det här blir den bästa lösningen för alla berörda parter”, 

var festen så gott som över.80 Men vid detta lag hade Sven Blom varit död i nästan ett 

halvt år.   

 

7.2 Sven Bloms resa till Paris.  

 

Sven Blom föddes i Hedvigs församling i Norrköping den 24 september 1881 till 

föräldrarna grosshandlaren Frans Erik Blom och modern Matilda Kristina Petterson.81 

Vid en senare folkräkning 1890 får vi tillgång till hela familjen Blom bestående av 

 
76 Thulin 2017, 203.  
77 Thulin 2017, 200-202.  
78 A History of World Societies 2015, 874.  
79 A History of World Societies 2015, 874. 
80 Thulin 2017, 204. 
81 Statistiska Centralbyrån (SCB) Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, bildid: 

A0036209_00473. 



  

 

- 29 - 

tidigare nämnda föräldrar, farmodern Anna Cajsa Blom f.1811, samt syskonen Frans 

Gustaf, född 1874, Betty f.1876, Axel Theodor f.1877, Hugo f.1879 och så slutligen 

Sven, vid tillfället nio år gammal.82 Tio år senare, enligt folkräkningen 1900, bor den 

nittonåriga Sven Fortfarande hemma med sin bror Hugo, men de andra barnen är 

utflyttade.83 Enligt det CV som Sven Blom författat och sparat i uppslag 6 i volymen 

UUB X252 c25 av sitt eget arkiv ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven 

Blom” stå att läsa under sin moders namn, att hon tyvärr avled 1906. Detta bekräftas av 

folkräkningen 1910 där Sven och hans far är de enda kvarvarande familjemedlemmarna 

i hushållet förutom två tjänarinnor, Johanna och Augusta. Nu som änkling betitlas dock 

Frans Erik Blom som R.V.O Riddare av Vasaorden, och Sven Blom är nedskriven som 

”Fil. Studerande”.84 I samma volym, återfinns på uppslag nummer ett, tidningsurklipp 

som Sven Blom själv sparat, det första är odaterat men lyder:  

 

Mogenhetsexamen vid Norrköpings h.allm.läroverk.  

Vid den skriftliga pröfningen för mogenhetsexamen hafva godkänts af skolans 

egna lärjungar, å klassiska linien, Gösta Ehrenborg … Sven Blom …85 

 

Efter detta började Sven Bloms studentliv i Uppsala där han studerade romanska språk. 

Både det franska språket och studentlivet var något han skulle bära med sig hela livet, 

och han engagerade sig till fullo bland annat vid franska delegationers besök i Sverige. 

Bland tidningsurklippen i hans egna samlingar finns flera som beskriver Sven Bloms 

engagemang, det första av dem är daterat den femte september 1907:  

 

Ordensutmärkelse.  

Till Officier d’Académie har af franska regeringen utnämnts kandidat Sven Blom 

i Uppsala, bördig från Norrköping. Utnämningen torde stå i samband med det 

franska besöket i Sverige förliden höst, hvarvid hr B. tjänstgjorde som rese-

marskalk.86  

 

Sven fortsatte sina studier och tog en examen i romanska språk. Vid de olympiska 

spelen i Sverige 1912 agerade Sven Blom nationsvärd för Frankrike och tilldelades för 

 
82 Folkräkning 1890 - Norrköpings Hedvigs församling, Östergötlands län, bildid: Folk_905182-126. 
83 Folkräkning 1900 - Norrköpings Hedvigs församling, Östergötlands län, bildid: Folk_005153-137. 
84 Folkräkning 1910 - Norrköpings Hedvig församling, Östergötlands län, bildid: Folk_105152-135. 
85 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 1.  
86 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 2. 
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sitt utmärkta arbete ytterligare en ordensutmärkelse enligt ett tidningsurklipp daterat den 

19 Maj 1913:  

 

Ordensutmärkelse.  

Till officier af Bénins svarta stjärneorden har af franska republikens president 

utnämnts fil. Lic. Sven Blom, Uppsala. Hr Blom, som är bördig från Norrköping, 

tjänstgjorde under förra sommarens olympiska spel såsom en af nations-värdarne 

för Frankrike och har förut i denna egenskap tilldelats den kungliga olympiska 

medaljen.87  

 

Efter fler studiebesök och resor, säkerligen influerad av de kontakter som han skaffat sig 

och med stort intryck av den kultur som han studerat innerligt, flyttade Sven Blom alltså 

slutligen till Paris 1913. I ett CV med biografiska uppgifter som återges nedan skriver 

Sven om sina besök i Frankrike, sin flytt dit och sin enrollering i främlingslegionen i 

punktlista. 

 

Étudiant à l'Université de Grenoble 1904 

-voyage d'études 1907 

-séjour à Grenoble et à Paris (Bibl.nat) 1911 

-domicilé à Paris 1913–1921 

- "               " Grèz-sur-Loing (S.-et-m.) 1921 

- "               " Fontainebleau depuis 1922  

- engagé volontaire au 2 régiment étranger le 24 août 1914, libéré par décision 

mintstérlelle le 17 mars 1915.88 

  

Väl i Paris insöp Sven Blom kulturen och blev en del av den koloni svenskar som levde 

i Paris. Konstnärer, författare, journalister och studerande sökte sig till världens 

kulturella centra för att få uppleva, infria och leva ut sig själva. Sven Blom blev 

omedelbart en del av det sociala samlivet. I ”Fragment av dagbok 1913-1914” beskrivs 

hur han relativt kort efter sin ankomst till staden firar sin födelsedag på den svenska 

klubben, äter middag med konsul Raoul Nordling och deltar i F.U Wrangels 60-

årsfirande.89  

 
87 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 2. 
88 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 7. 
89 UUB X252 c1 ”Fragment av dagbok 1913-1914”, uppslag 1.  
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Sven kom alltså snabbt in i de sociala och kulturella sfärer man behövde tillhöra för att 

snabbt bli en del av den skandinaviska Paris-kolonin, med finansiellt stöd från sin far 

Frans Erik Blom, som vid detta laget var en förmögen man. Sommaren 1914 sprack 

dock den fredliga idyll som präglade Sven Bloms vardag när det största kriget 

mänskligheten dittills hade skådat stod för dörren.  

 

Medaljerna som Sven hade förlänats av den franska staten, och hans önskan om att få 

leva ett liv i Frankrike, fyllt med den kultur, det språk och de människor han satte högst, 

påverkade säkert hans beslut om att gå med i kriget. För Sven verkar inte kriget ha 

handlat enbart om ett äventyr, utan om en pliktkänsla att försvara det land som tagit 

emot honom med öppna armar. Inom intellektuella kretsar som tidigare nämnts, 

exempelvis Agathon-rörelsen, sågs just ett kommande krig med Tyskland som en 

kraftmätning mellan två civilisationer och kulturer, inte endast två länder. I ett 

dagboksinlägg skriver Sven: …”Hoppas innerligt få komma med. För varje timme som 

går stegras min längtan att få komma ut och aktivt deltaga i striderna för civilisation och 

kultur”.90 

  

Med facit i hand ser vi idag det första världskriget som en geopolitisk konflikt mellan 

nationer, vilken lade grunden för den säkerhetspolitiska värld vi har idag. En del franska 

intellektuella (och jag vill mena, Sven Blom) hade en annan syn på det stundande 

kriget. Det skulle bli en kraftmätning mellan kulturer och civilisationer, en kamp för det 

franska språket, den franska kulturen, det franska köket, det franska tankesättet och 

talspråken, för rätten att vara och kalla sig fransk.91 Det var en invasion av det som Sven 

Blom värderade högst, och han enrollerade sig i främlingslegionen, ”2 régiment 

étranger le 24 août 1914”, tillsammans med en mängd andra nationaliteter, av dem en 

del svenskar.92  

 

För att förstå ambivalensen i Sven Bloms minnen av kriget vilka presenteras i nästa 

kapitel, har jag här valt att inkludera en kortfattad sammanfattning av Sven Bloms 

upplevelser i främlingslegionen och kriget. Jag rekommenderar dock starkt att läsa min 

 
90 S, Blom, Krigsdagbok Nr 1, sida 16-17. 
91 Murphy 2016, 8-9.  
92 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 7. 
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uppsats Röda byxor och vatten till knäna (2017) för att få en fullständig bild av denna 

upplevelse.  

 

Sven Blom och de andra frivilliga blandades så småningom upp med en enhet franska 

främlingslegionärer nykomna från ”kolonierna”, och soldaternas och officerarnas råhet 

chockerade Sven Blom. En av hans kamrater blir utsatt för ett våldtäktsförsök av en av 

de gamla legionärerna, och självmord på logementet bland veteranerna står omskrivna i 

Sven dagbok.93  När så Sven Blom kom ut i strid ökade dessa misskänslor för 

främlingslegionen, vars traditioner inte grundade sig i att göra soldater av frivilliga 

överklasssvenskar, utan av desperata människor, kriminella och de lottlösa. Exercisen 

och attityden mellan officerare och soldaterna var därför helt annorlunda än Sven Blom 

nog hade föreställt sig. Ett exempel på detta är de ”Corvéer” (mer eller mindre 

straffsysslor och arbete) som ständigt kommenderades, oavsett Svens fysiska hälsa.94  

 

Svens dagbok kantas av en ökande ilska över hur soldaterna blir behandlade, och en stor 

portion rädsla. Han blev utsatt för artilleribeskjutning, frontala angrepp, och fick se 

människor dö i hans närhet. I nästa kapitel presenteras helt ny information om Svens tid 

i konvalensdepå, där han hamnar efter en förfrysningsskada tar honom ur striderna 

hösten/vintern 1914. Denna tid är ett hål som tidigare forskning inte kunnat fylla. Jag 

har endast haft tillgång till brev han har skickats från soldatkamrater, och således inte 

hans egna tankar på kriget och främlingslegionen, samt hans syn på sin plats i livet efter 

hans involvering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 Sven Blom krigsdagbok Nr 1, 71,73-74.  
94 Sven Blom Krigsdagbok Nr 2, uppslag 8. 
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8 Tideräkning: Sven Bloms liv efter sitt deltagande 
 

8.1 Breven till Betty och konvalenstiden i Orleans.  

 

 

Figur 1: UUB X252 c25, sida 36. 

 

Efter att ha förfrusit sina fötter i den kalla leran vid ett vaktpass, skickas Sven till 

sjukhus i Royat. Efter att ha återhämtat sig hamnar Sven på ett konvalenshem i Orléans. 

Det är här som det nya källmaterialet som denna uppsats studerar tar vid, där mina 

tidigare undersökningar Röda byxor och vatten till knäna, samt Bäste Herr Blom: 

Svenska främlingslegionärers röster från västfronten slutar. Följande citat och 

information har alltså inte tidigare redovisats i någon tidigare uppsats. I ett första brev 

från konvalens-depón från Sven Blom till sin Syster Betty Mossberg (född Blom) 

förklarar han sina tankar och känslor angående sitt frivilliga deltagande och 

främlingslegionens behandling av de frivilliga.   

 

Käraste Betty,  

…. Jag har inte skrivit på länge på grund av många orsaker, brist på skrivrum och 

utensileri och brist på tid. Ty man är inte sysslolös här. För några veckor sedan 

skulle jag lämna dépoten här för en permission som bjudits* mig men så kom 

något oväntat i vägen. Läkarna och officerarna började organisera konserter och 

spektakel – de gjorde förfrågan om det fanns artister, sångare och musiker bland 

de sårade och efter ett par dagar var en stor orkester bildad och programmet 

färdigt för den första soaren. Som det ej fanns någon pianist blev jag anmodad 

och du kan se på bifogade program – jag trakterar nu pianot såväl i 
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orkesterstycken som två accompagnement vi ge två à tre konserter i veckan för 

våra kamrater, en stor och präktig sal har upplåtits* för ändamålet  

Där har byggts en teater, arrangerats cinematograf o.d. Och ofta har vi 

förnämliga besökare, generaler och höga officerare från garnisonen*  

Det görs ofantligt mycket för de sårade och sjuka, man är utomordentligt väl 

skött, bra mat bra sängar o.d. Men helt militäriskt förstås med revelj kl 7, och 

apell om kvällarna kl. 9.  

Tack vare min ställning som volontär och mina dekorationer åtnjuter jag vissa 

fördelar, får permission när jag vill, befriad från alla grovsysslor, potatisskalning 

etc. Förmodligen kommer jag att stanna här ännu en månad eller så och jag är 

glad för det. Ty det är omöjligt att tänka sig att nu återvända till fronten – det är 

ännu så länge för kallt och jag känner av såren* av den allra minsta kyla. Det 

svider och sticker i fötterna och man vet ej vad man skall göra. Men jag vill dock 

återvända, men ej med främlingslegionen. Jag vet ej om jag förut skrivit om 

denna institution men nog av: man behandlas där som ett jur, hänsynslöst och 

brutalt.  

Det var ett stort fel av guvernmentet att inkorporera oss där – de börja nu också 

dra öronen åt sig på grund av alla klagomål i pressen och annanstädes. Och 

häromdagen fick jag en förfrågan om jag ville följa engelsmännen även till deras 

armé -  de hade nämligen genom ambassaden och inflytelserika personer lyckats 

få transport dit – men ja har ännu ej bestämt mig Från synpunkter av betalning* 

och *** är det som dag och natt, i stället för en sou om dagen (= 3 ½ öre) som vi 

nu ha skulle vi få nära 3 francs etc etc etc. Jag vet som sagt ännu ej om jag gör 

det – ett är dock säkert att ja ej återvänder till förbrytarebandet, även om ja skulle 

behöva för formalitetens skull naturalisera mig som fransman för resten som 

kriget varar, gör jag det hellre och går till ett reguljärt franskt infanteriregemente, 

förmodligen det 131st förlagt här i Orleàns…95 

 

Sven är alltså fortfarande avgjort på Frankrikes sida i konflikten, trots den dåliga 

behandling han och de andra frivilliga fått inom främlingslegionen. Sista delen av 

brevet ägnar Sven åt att passa på att ge en känga till de nyheter han har hört genom den 

svenska pressen om att Frankrikes och Englands allians inte är en verklig sådan, och 

avslutar brevet med:  

 

 
95 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”,34. 
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…- England och Frankrike kämpar för friheten ihop och gud give segern åt hans 

stridande söner! 

Ja, kära du, jag slutar nu för idag och ber er mottaga mina allra varmaste och 

järtligaste hälsningar och tacksägelser ni må tro att jag ofta är med tankarna 

hemma hos er – men var förvissad om att jag, medvetet och glatt fortsätter på 

min krigarebana här i främmande land, stolt och lycklig att få strida för de idéer 

jag sätter högt – rättvisa och sanning!  

Allas er tillgivne  

Sven.96  

 

I slutändan blev det varken den engelska eller den franska armén, efter att ha spenderat 

en del tid på konvalenshemmet i Orléans och förmodligen gjort en del mörka dagar 

ljusa med sitt deltagande som pianist i underhållningen, återvände Sven så småningom 

till det civila livet. Men från en avskrivning av ett tyvärr odaterat brev till sin syster är 

det tydligt att han inte har släppt tankarna på kriget och sina vapenbröder:  

 

…Ja, jag är nu fri och har kommit helskinnad från kriget, dvs om jag ej går 

tillbaka trots allt. Jag lever i minnena, korresponderar med mina gamla kamrater. 

Hade just igår brev – i mitt kompani några dar fallit* 18 dödade på 8 bomber 

med förgiftade gaser! Tyskarna äro inga krigare, simpla mördare!  

De måste bli hämnade.  

Jag drages av en längtan tillbaka till fronten - det är ju ändå livet i intensiv form – 

trots riskerna. Man glömmer allt småaktigt och futtigt och snålt. Eju jag vore 

där!... 97 

 

Enligt sitt tidigare nämnda CV blev Sven entledigad från sin tjänst i främlingslegionen 

den 17 mars 1915.98 Sedan följde en period av inaktivitet och vila som Sven spenderade 

i Orleans där han skaffade sig en liten kompanjon, ”Zou-Zou”, och började reflektera 

över sina upplevelser i kriget som fortfarande rasade utanför den lilla lantliga idyllen. 

Att döma av det material som Blom sparat både vad det gäller hans krigsdagböcker och 

enstaka renskrivna och redigerade utkast av innehållet i dem, samt hans eget uttalande i 

 
96 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 34. 
97 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 37. 
98 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 7. 
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följande citat, är det mycket troligt att han redan vid detta stadium hade funderingar på 

att skriva en bok om kriget och sina upplevelser:  

 

Jag lever här i Orléans ett lugnt och stilla liv, stiger upp av gammal vana från 

soldattiden vid ½ 7 tiden och kryper tidigt i säng, redan runt 9-tiden. Jag har ett 

litet, hyggligt rum här och intar mina måltider med familjen här– ett hyggligt 

gammalt par med ett par barn-barn  

Och gör dagligen långa promenader utåt landsbygden med ”Zou-Zou”, min 

trevliga lilla hund som jag har nöjet att presentera i två upplagor här inneslutna. 

Jag har aldrig trott att en hund kunde vara ett så angenämt sällskap som han 

verkligen är, pigg och gemytlig och ytterligt trogen.  

Jag hade en gång förlorat honom i andra änden av staden och trodde aldrig jag 

skulle få tillbaka honom men vid min hemkvist mottogs jag av hans glädjeskäll – 

han hade nog ensam hittat vägen och det fortare än jag. Han sänder sin hälsning 

till familjen och den lilla vita hund som vaktar grinden på fotot jag har uppsatt på 

väggen här-bredvid.  

Jag har ännu en del kamrater kvar här Orléans men de flesta äro dock vid fronten. 

Jag underhåller en livlig korrespondens med dem och känner mig därigenom ej 

ha förlorat kontakten med mitt soldatliv. Jag håller nu på att nedskriva mina 

minnen och intryck och kommer så i tidnings- och bokform få del därav längre* 

fram…99 

 

 Tiden i Orleans följdes utav ett återvändande till Paris där Sven började arbeta på 

svenska konsulatet som förste sekreterare. I detta uppdrag och i roll som vän och 

tidigare vapenbroder skrev han flitigt med flera svenskar som var kvar i 

främlingslegionen och delade deras glädje och bekymmer. Dessa brev är föremål för 

min tidigare uppsats Svenska röster från västfronten (2019) vari breven presenteras och 

dess innehåll analyseras i sin kontext. Sven blom skrev dock under denna tid inte 

dagbok, och endast ett fåtal av hans brev är bevarade, främst de till hans syster Betty. 

Dock skrev han under tiden ett större antal litterära texter vilka till sin utformning till 

mycket stor grad kan knytas till Sven Blom själv. I nästa del söker jag besvara en av de 

större frågeställningarna i denna uppsats; hur mindes Sven Blom kriget och svenskarna 

som deltog i det? Utifrån den nya information om Svens inställning till kriget och 

 
99 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 38-39. 
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främlingslegionen som presenterats i hans brev till Betty pekar flera av texterna på ett 

med tiden skiftande ställningstagande. 

 

8.2 Hur mindes Sven Blom kriget och svenskarna som deltog i det?  

 

Minnen kan vara av sin natur ambivalenta, och Antoine Prost som jag kommer 

introducera nedan, diskuterar i sitt verk kring hur krigsveteranerna kände sig pressade 

att ljuga om sina upplevelser för att passa in med det offentliga narrativet kring 

upplevelsen av krig. Sin negativa och hatiska inställning till främlingslegionen som 

Sven redovisar i sina brev till sin syster Betty krockar exempelvis med en text som Sven 

får publicerad i en fransk tidning. Datumet för publicering är tyvärr inte återfunnet, men 

en svensk förlaga till texten återfinns i samlingarna och det är inte otroligt att anta att 

texten blivit publicerad mot slutet av kriget.  

 

I sin korta text Dialogue de tranchée, håller Sven Blom dialog med en fransk soldat i 

främlingslegionen som frågar ut Blom angående hans deltagande i kriget. Texten 

återfinns i materialet både som tidningsurklipp och handskriven på svenska. I den 

franska versionen har Sven skrivit med blå bläckpenna, ”Till Georges d’Esparbès”, 

vilken ger oss en god ledtråd om hans inspiration till verket. Georges d’Esparbès var en 

fransk författare som bland annat skrev böckerna Les mystères de la Légion étrangère 

(1912) och Ceux de l'an 14 (1919). Den första boken från 1912 handlar om den 

mysteriska franska främlingslegionen och existerar i väldigt få exemplar översatt till 

engelska. Och den andra boken vilken kan översättas ungefär till Those of the year 14, 

verkar hantera det tidigare nämnda konceptet av ”generation 1914”. Båda böckerna 

hanterar alltså militär och nationalromantik. Det är mycket möjligt att Sven Bloms text 

Dialog i skyttegraven skapades med inspiration från George d’Esparbès bok om 

främlingslegionen.  

 

I Sven Bloms dagbok för 1925 går det den 30 oktober 1925 att hitta en intressant ledtråd 

till Sven vänskap med d’Esparbès. Den dagen skriver Sven: ”reste till Paris kl.9. 

tillsammans med Georges d’Esparbès. Besökte med honom bibliotekarien vid 

arsenalbiblioteket Fuch-Bretand”.100 Sven och d’Esparbès verkar med andra ord ha varit 

 
100 UUB X252 c2 Dagbok 1925. 
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vänner under 1920-talet, kanske efter Sven Bloms dedikation till George d’Esparbès 

nedan.  Värt att nämna kan vara att Barrés (som diskuterades i forskningsläget för denna 

uppsats som en av de som närde den nationalromantiska bilden av kriget och 

”generation 1914”) skrev ett förord till d’Esparbès verk Le Roi. Poème épique (1900). 

Det verkar alltså ha funnits någon form av litterärt utbyte mellan de honom och 

d’Esparbes. Detta utbyte skulle kunna ha grundat sig i de båda författarnas 

nationalromantiska återgivelser av den franska militären och kriget.  

 

Tyvärr finner jag det svårt att röra mig närmare en analys än så, då George d’Esparbès 

böcker i mycket liten utsträckning har översatts till engelska, förutom den tidigare 

nämnda Les mystères de la Légion étrangère. Vilken jag, då den tyvärr inte säljs 

Sverige, tyvärr inte hann köpa in för en analys. Influenserna från de nationalromantiska 

och idoliserande d’Esparbès och Barrès är dock tydliga i texten, där Blom deklarerar sin 

kärlek till det vackra, generösa och välkomnande landet som tagit emot honom, medan 

en främlingslegionär lyssnar uppmärksamt. Genom Bloms ideologiska lektioner för 

soldaten om Frankrike, dess kultur och historia får Sven den gamla främlingslegionären 

att förstå varför denna unga svenska man befinner sig i skyttegraven, och vad det är han 

själv slåss för:  

 

Dialog i skyttegraven 

Det var under krigets första månader, därnere i skyttegravarna framför Craonne, 

dessa gyttjiga och primitiva jordkulor där man sökte skydd undan granatelden.  

En gammal legionär tilltalar mig:  

Hvarför engagerade du dig egentligen, du som inte är fransman?  

Hvarför? Det är ju helt naturligt. Jag bodde i Frankrike. Frankrike blev attackerat. 

Man måste ju försvara landet där man bor!  

Men du var väl inte tvungen till det för brödfödans skull?  

Nej, då.  

Men säg mig då, hvarför gjorde du det?  

För att jag älskar Frankrike. 

Du älskar Frankrike och det är därför du är här. Det var då underligt.  

Några dagar därefter började han på nytt att fråga ut mig. Svaret blev alltid 

detsamma, kanske något mera bestämt. Jag talade med honom om min kärlek för 

Frankrike, landet som är så gästfritt och nobelt och generöst. Han hörde på mig 
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med intresse och uppmärksamhet. Men han fann mig alltjämt underlig. Efter 

ytterligare några dagar var det jag som vände mig till honom:  

Nå, tala nu om dig själv, kamrat, hvad har du att säga?  

Han berättade då för mig att han var från Södra Frankrike men att hans föräldrar 

allt sedan hans tidigaste barndom bodde någonstans i kolonierna. Han kom 

ensam tillbaka till Frankrike, någon liten dumhet, engagemang i 

Främlingslegionen, ett tiotal år i hård tjänst, kriget, frivilliga till den franska 

fronten – det var hela historien!  

Men då känner du ju inte ditt eget land? 

Nej, till min skam måste jag erkänna det. Jag känner inte Frankrike. Tala till mig 

om Frankrike!* 

Våra samtal blevo allt vanligare, allt längre. Jag erinrar mig dem med glädje och 

Stolthet. Jag talade till honom om Frankrike, om dess ärofyllda förflutna, dess 

storslagna kultur ----------- 

Han frågade mig inte mera hvarför jag var på slagfältet. Han förstod det. Liksom 

han förstod hvarför han var där själv! 

Sven Blom.101  

 

Sven Blom rör vid flera hjärtpunkter, men texten visar på en medvetenhet, både hos 

honom själv och denna verkliga eller fiktiva franska kolonialsoldat, om patriotiska och 

nationella ideal vilka behandlas och tas upp såsom dess historia och kultur. Dessutom 

knyter Blom genom sin text både utlänningar som honom själv men även fransmän från 

kolonierna till Frankrike genom deras frivilliga offer på dess altare i främlingslegionen. 

Sven Blom var alltså inte bara direkt påverkad av utan deltog i, det utbyte av tankar och 

idéer som konstituerade fransk mentalitet under och efter det första världskriget, vilket 

understryker vikten av detta perspektiv i analysen av hans liv och tankar. 

 

Nästa text som återfinns i Svens arkiv hanterar den krigsbiografi som Sven i brev och 

handling verkar ha funderat på att författa. Den kortare texten är i själva verket förord 

till denna krigsbok, och är helt enkelt döpt till ”Förord till en krigsbok som aldrig kom”: 

 

 Kort efter kriget.  

Ett möte i Paris av författare och journalister. Några lekmän, däribland jag.  

En röst ur högen:  

 
101 UUB X252 c25 Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom, 18-19. 
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-”Finns här någon som ej har för avsikt att skriva en bok om kriget?” 

 

En hand höjde sig. Det var min. Jag kände allas blickar riktas på mig. Fann det 

besvärande och sökte utgången. Även på gatan kände jag mig uppmärksammad.  

Hörde till och med en röst:  

-”Se där går en man som inte tänker skriva en bok om kriget.  

 

Väl hemma tar jag fram mina krigsdagböcker och anteckningar.  

Jag sade mig,  

-”Hvarför söka denna onödiga originalitet?” 

Jag kanske ändå finner läsare som ville känna min syn på tingen.  

Jag vågar försöket.102 

 

Sven Blom visar här tydligt på en medvetenhet angående det överflöd av material om 

kriget som flödade ut i litterär form efter det första världskriget, vilket understryks av 

både Wohl, som bland andra nämner André Lamandés bästsäljande roman Lions on the 

cross, och av Murphy som nämner ett flertal författare men framhåller exempelvis 

Pierre Chaine och hans ”Les Mémoires d'un rat och Les Croix de bois av Roland 

Dorgelès.103 Jean Claude Allain argumenterar enligt samma linje som Wohl och 

Murphy i sitt kapitel: ”The French desire for peace and security in the 1920’s” ur boken 

The Legacies of Two World Wars, European Societies in the Twentieth Century (2011). 

Här väljer Allain att understryka det ambivalenta förhållande till kriget som utvecklas i 

Frankrike efter kriget utifrån tre större exempel, vilka är; de monument som byggs för 

att hedra de döda samt de sociala sfärer som byggs upp kring dem för att hedra, minnas 

och sörja. Den franska konstens reaktion till kriget genom nihilism, vilket först utrycker 

sig först genom dadaismen med frontmän såsom Tristan Tzara, och sedan surrealismen 

genom André Breton. Och slutligen litteraturen vilken Allain hävdar, stod över den 

relativt nischade avant garde konsten vad det gällde konsumtion och påverkan på de 

breda massorna av den franska befolkning.104  

 

 
102 Samling av smärre, tryckta och otryckta, på svenska eller franska avfattade skrifter UUB X252 C15, 

11. 
103 Murphy 2016, 25.  
104 Allain 2011, 124. 
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Kriget, hävdar Allain, gav upphov till en massproduktion av memoarer, vittnesmål, 

studier i tidningar, kvällstidningar och förlag. Även Allain tar här upp exempelvis Le 

croix de bois men väljer att framhålla Maurice Genevoix och hans skönlitterära 

memoarer av vilka den första utkom under kriget 1916, Sous Verdun, medan de andra 

utkom strax efter kriget i form av verken Nuits de guerre (1919), La Boue (1921) och 

slutligen Les Eparges (1923). Genevoix böcker, hävdar Allain, beskriver, utan den 

episka och triumferande ton som står att finna i Barrès verk, soldaternas vardagsliv i 

skyttegravarna och vid fronten, deras enorma påfrestningar, den ständigt närvarande 

livsfaran och soldaternas hängivenhet till Frankrike. Men inspirerar också till mer 

medlidande och förståelse än hat för fienden. Allain hävdar att böcker som Genevoixs 

snarare motverkade hat och revanschism mot Tyskland: ”This image of the war 

environment, endured as an accepted constraint, does not lead to its glorification, but to 

the hope of a lasting peace that will prevent it from happening again”.105 

 

Den stora frekvensen av böcker i ämnet, men kanske också en önskan om att få gå 

vidare, tillbaka till det Paris och det liv som Sven Blom önskade, kan ha spelat en roll i 

varför Sven aldrig skrev färdigt sin bok om kriget. I den kortare litterära texten 

Tideräkning återspeglas Sven Bloms och det franska samhällets önskan att röra sig förbi 

kriget, utan att kunna släppa den enorma påverkan det hade på deras egna liv och det 

franska samhället. Vilket i Sven Bloms text manifesterar sig i just tideräkningen, där 

livet för det franska samhället har formats kring krigets stora händelser och där det stora 

kriget alltid kommer att representera ett ”före” och ett ”efter”. Tonen i texten krockar 

rejält med den tidigare författade nationalromantiska Dialogue de tranchée. Här verkar 

Sven Blom presentera de verkliga samtalen, såsom han upplevde dem:  

 

Tideräkning: Paris mars 1919.  

Jag mötte häromdagen på boulevarden en gammal vän, som jag ej sett på länge. 

”Sista gången”, sade han, ”var visst året före kriget. Om det nu inte var själva 

krigsåret”.  

 Han berättade mig om sitt liv och om son familj; han hade naturligtvis varit 

soldat och mycket hade hänt; sin hustru hade han förlorat den andra krigsvintern, 

efter champagneslaget; det och det hade inträffat när han låg i Verdun, annat var 

 
105 Allain 2011, 124.  
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av färskare datum, från det sista krigsåret osv. Efter kriget ville han göra, gud vet 

vad ---------- 

Under dela vårt samtal nämnde han ej ett årtal; allt hänförde sig till kriget och de 

stora krigshändelserna. Kriget hade för honom, kanske utan att han själve märkte 

det, skapat en ny tidräkning.  

För honom – och för hur många andra?  

Kriget har skapat en ny tid. Varför skulle den nya tiden ej få sin nya räkning?  

Vetenskapsmän och lärda sällskap låta diskutera kalenderfrågan. Måhända finna 

de tiden nu inne för att lägga fram de reformplaner, som allt emellanåt låtit tala 

om sig?   

Nog av, för den nutida generationen har krigets realité blivit skiljostenen mellan 

gammalt och nytt, mellan gammal och ny tid, och för oss klassera sig 

tidstilldragelserna nog själva ”före” eller ”efter” kriget.  

Jag erinrar mig från krigets första månader, från skyttegravarna i Reimstrakten, 

hur min korpral och jag sutto i samspråk om ditt och datt. Han talade om livet i 

främlingslegionen, om legionärernas vanor, om huru de lät tatuera sig o.s.v.  

”Ja”, sa sade jag, ”om jag kommer levande från kriget tror jag att jag skall låta en 

av legionärerna rista in årtalet 1914 på min arm som minne från kriget”.  

 

Varpå korpralen med sarkasm utropade: ”Dumheter! Tror du inte att du kommer 

minnas kriget ändå? 

 

Om jag minnes kriget!106  

 

Genom att klassificera sig själv som en del av den ”nutida generationen” som 

definierats av krigets realité närmar sig Blom Massis och Barrès idéer om ”generation 

1914”, som diskuterades med bakgrund Wohls verk i forskningsläget till denna uppsats.  

Denna “tatuering” av krigets minne på Sven, hans kamrat och den ”nutida 

generationen”, illustrerar Svens medvetenhet och förhållande till det krigstida och 

efterkrigstida Frankrikes mentalitet gällande krigets påverkan och den flykt undan 

minnet som enligt Allain skulle känneteckna de kommande åren.  

 

Längtan efter freden, hävdar Allain, manifesterade sig i förändringar av leverne, 

speciellt i städerna. Nya kulturella och sociala uttryck, antingen produkter av kriget 

 
106 UUB X252 C15 Samling av smärre, tryckta och otryckta, på svenska eller franska avfattade skrifter, 1.  
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importerade fenomen såsom jazz och mode fick fäste i Paris societeter och spred sig till 

mindre och större städer genom mode-magasin, varuhus-kataloger och populära 

tidskrifter, vilka mer och mer innehöll illustrationer.107 Enligt Allain manifesterade sig 

en stark önskan och längtan efter det goda livet och distraktioner som en reaktion på 

krigets hemskheter och de fattiga och begränsande krigsåren, både kroppsligt och 

själsligt, vilka folk ville glömma bort genom att leva och njuta av nuet fullt ut.108  Det 

som följde var de “années folles”, frankrikes motsvarighet till “the roaring twenties” i 

USA. En nostalgisk fortsättning på “la Belle Epoque” men med helt andra importerade 

kulturfenomen så som dansen, Jazz, Charleston och Tangon, med nattklubbar och 

helband.109  

 

 Denna sociala, kulturella och ekonomiska utveckling skedde lite i taget, särskilt då det 

efter kriget tog fyra år att återskapa de produktionsnivåer som Frankrike åtnjöt 1913.110 

Dessutom hade enorma områden åkermark och hundratusentals byggnader och hem 

förstörts i kriget, och som en del av landets läkeprocess efter kriget arbetade man hårt 

för att åter bygga upp de regioner som drabbats. Sven Blom, som både själv deltagit i 

striderna och arbetat med att hålla kontakten och sköta donationer och insamlingar åt de 

frivilliga svenska soldaterna, hade både medlidandet och expertisen som krävdes för att 

organisera en insats för att hjälpa till i återuppbyggandet av det som förstörts. i Sven 

Bloms samling återfinns detta fotografi med tillhörande text där Sven Blom är den 

något kraftigare herren som syns till höger i bild med ett kryss ditmålad vid sitt huvud:  

 

Den under kriget ödelagda franska staden Craonne har tack vare svensk 

hjälpverksamhet, kunnat börja hoppas på att bli återuppbyggd. Vår bild är tagen 

vid överlämnandet av den svenska insamlingen till den ödelagda staden och visar 

den svenska ministern greve Ehrensvärd läsande sitt tal. Till vänster om honom 

marskalk Joffre, återuppbyggnadsministern Loucheur, till höger ett par av 

initiativtagarna till insamlingen, dr Sven Blom och legationspastor Börjeson.111  

 

 
107 Allain 2011, 124.  
108 Allain 2011, 124.  
109 Allain 2011, 124. 
110 Allain 2011, 120.  
111 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 11. 
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Figur 2UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 11. 

 

I ett brev till sin syster Betty Mossberg inkluderar Sven Blom ovanstående bild och 

skriver uppenbart tagen: ”Joffre och Loucheur kommo fram och tryckte mina händer. 

Nog så oförglömligt”.112  

 

Kanske inspirerades Sven av sin far, Frans Erik Blom, som bedrev välgörenhet hemma i 

Sverige. I tidningsurklipp sparade av Sven står att läsa om den av Frans Erik Blom 

startade ”Frans och Mathilda Bloms Stiftelse”, vilken donerade pengar till olika 

ändamål. Den främsta donationen är det bostadshus som Frans Blom lät uppföra för 

Norrköpings stad med kostnadsfritt boende åt fattigpensionärer, en investering som 

räknat med inflation kostade honom strax över 10,1 miljoner kronor 1918.113114  Tyvärr 

återfinns även i samlingen en pamflett skriven av hans barn med nyheten om faderns 

död, den 9 januari 1920.115 Faderns död verkar ha lämnat Sven med både sorg och ett 

ansenligt arv. Pengarna hjälpte Sven att hitta tillbaka till det sociala livet och 

konstnärliga kretsarna i Paris, vilket jag kommer utforska närmare i nästa underkapitel.  

Efter breven, de litterära texterna och tidningsurklippen som hanterar Svens upplevelser 

och tankar om kriget och tiden efter kriget, följer i samlingen Svens dagböcker från 

1925–1931. 

 

 
112 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 16. 
113 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/, 1918-2019,  
114 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 8. 
115 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 56.  

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/
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Dagböckerna är värdefulla källor både för att se hur Sven levde sitt liv efter kriget 

socialt och ekonomiskt, men också hur han mindes sina fallna vapenbröder vid viktiga 

datum. Sven deltar nämligen i en veteranförening skapad för de svenska veteranerna, 

vilken hade sammankomster för att stötta veteranerna och hedra sina döda. Två datum 

av intresse återfinns i Sven Bloms dagbok för 1925, den 17 april och den tredje augusti. 

Vid båda dessa datum deltar Sven i den svenska frivilligföreningens möten, men 

antecknar inte något om vad man gjorde eller pratade om vid sammankomsterna. I det 

första av de båda inläggen, den 17 april, får vi veta att den frivilligföreningen för 

svenska veteraner i franska armén 1914-1918, var anknuten till moderföreningen 

”Federationen för utländska frivilliga i Frankrikes tjänst”.  

 

17/4 1925:  

La Fraternelle des anciens Combattants 

Suédois volontaires dans l'armée française 1914-1918, affilie à la Federation des 

Volontaires Etrangers au Service de la France. 

Sous le haut patronage de Branting, Gourand, Leygues.  

Siège social: 9 rue Guyot (XVII)116.117 

 

3/8 1925:  

”La fraternelle des anciens  

combattants Suédois  

Volontaires daus l’armée francaise 1914-1918.118 

 

Det finns en generell uppfattning, argumenterar Antoine Prost i sin bok: ”In the wake of 

war: Les anciens combattants and french society 1914-1939”, att dessa brödraskap och 

föreningar föddes ur det brödraskap och den omtanke som återfanns i skyttegravarna. 

Vad det gäller den samtida önskan att skapa kamratskap i föreningarna stämmer detta, 

men grunden för dessa brödraskap låg i den behandling soldaterna rönte av myndigheter 

och det civila samhället vid sin återkomst.119 Det var nämligen så, argumenterar Prost, 

att krigspension endast kunde ges ut till de skadade som hade dokumentation på att 

 
116 UUB X252 C2 Dagbok 1925.  
117 [Engelsk översättning: The Brotherhood of Veterans, Swedish volunteers in the French army 1914-

1918, affiliated to the Federation of Foreign Volunteers in the service of France. Under the patronage of 

Branting, Gourand, Leygues. Registered office: 9 rue Guyot (XVII) [nu heter gatan Rue Médéric] 
118 UUB X252 C2 Dagbok 1925. 
119 Prost 1992, 27.  
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deras skador var just krigsskador, oavsett om de uppenbarligen skapats av en kula eller 

splitter, vilket för soldaterna i efterhand kunde vara omöjligt att bevisa, om inte läkaren 

ifråga lämnat någon anteckning.120 Detta, kombinerat med att utskrivningssystemet från 

den franska armén var skapat för en mindre professionell styrka, ledde till långa 

väntetider på sjukhus och i depoter, som den som Sven hamnade på under lång tid i 

Orléans 1915.121 Dessutom räckte den lilla krigspension som de skadade soldaterna fick 

inte längre till för att överleva i det krigstida Frankrike där levnadskostnaderna ökade 

monumentalt under kriget.122 För att överleva sökte de skadade soldaterna arbete i 

samhället, där de, vid de sällsynta tillfällen de faktiskt fick anställning, fick en lön som 

reflekterade samhällets syn på dem som dödvikter.123  

 

Denna behandling av soldaterna ledde till att lokala grupper startade, med agendan att 

informera veteraner om deras rättigheter och tala för dem mot det system som 

systematiskt behandlade dem illa.124 Så småningom samlades dessa grupper till starka 

organisationer, en av dem, Union fédérale, skapades vid ett stormöte i februari 1918.125 

Demobiliseringen ledde i sin tur till skapandet av enorma organisationer som L’union 

nationale des combattants när soldaterna återvände med de 52 franc i fickan som de fått 

därför att de vägrat ta på sig den masstillverkade civila ”uniformen” de blev tilldelade 

efter sin demobilisering, till ett samhälle där det var långt ifrån självklart att de skulle få 

sina gamla jobb tillbaka.126 Många av föreningarna var lokala, de flesta städer och byar 

hade egna veteranförningar, och trots att de ibland tillhörde ett större nationellt förbund 

blev de viktiga lokala knytpunkter socialt i både städer och rurala delar av Frankrike, 

där främsta delen av veteranerna fortfarande hörde hemma.127 Prost argumenterar att 

antalet medlemskap alltså lutade kraftigt åt landsbygden till, men var inte heller liten i 

städerna; mellan 70 och 80 procent av veteranerna i byar och småstäder var medlemmar 

i veteranföreningar, mot 50-60 procent i städerna, och 38,8 procent i Paris.128  

 

 
120 Prost 1992, 28.  
121 Prost 1992, 28.  
122 Prost 1992, 28.  
123 Prost 1992, 28-29.  
124 Prost 1992, 30.  
125 Prost 1992, 31.  
126 Pros 1992, 34.  
127 Prost 1992, 46.  
128 Prost 1992, 46.  
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Den svenska föreningen för frivilliga måste ha kommit till naturligt efter influens från 

resten av samhället som ett sätt för de svenska frivilliga att dela sina erfarenheter med 

varandra och minnas tillsammans. Särskilt då de delade erfarenheten av att inte vara 

födda fransmän och därmed hade stridit i förband som främlingslegionen, vilka hade 

varit särskilt utsatta för tunga förluster och hårt leverne. Dessutom var den svenska 

kolonien en tätt knuten grupp, med tillgång till egen kyrka och församling, svenska 

klubben och svenska restauranger som ”Strix”, där man kunde samlas för 

minneshögtider och andra sociala tillställningar. Under kriget var kyrkans lokaler öppna 

för de svenska frivilliga och Lena Börjeson, som var syskon till legationsprästen vid 

Svenska kyrkan Caspar Börjeson, for till det krigstida och mörka Paris under 

krigsvintern 1916.129 Hon beskriver den svenska ambulansen, startad av bankdirektören 

Gunnar Schönmeyr, som huserade i prästgårdens kök vid svenska kyrkan. Lena 

Börjeson beskriver hur de firade Julen 1916:  

 

Julen firade vi tillsammans med patienter från ambulansen och 

främlingslegionärer på permission. För dem stod prästgården alltid öppen. Fanns 

det lediga sängar, fick de gärna ligga över, och då kunde det hända att man på 

morgonen fann sängen orörd och soldaten nedanför på golvet. De hade vant sig 

av med att sova i bäddad säng. I kolonins Ouvoir, som samlades i prästgården, 

satt damerna och stickade varma ylleplagg, men det fanns soldater som bad att få 

slippa dessa och hellre frös, därför att de var så svåra att avlusa.130 

 

 Förlusten av soldater som konstnären Ivan Lönnberg påverkade inte bara de som slogs 

med honom, som Nils Persson, utan de svenskar som fanns runtomkring honom, som 

Lena Börjeson, hans fästmö, och vänner som Nils Santesson och Sven Blom. I slutet av 

kriget sattes en minnestavla med namnen på de döda främlingslegionärerna upp på 

husväggen vid svenska kyrkan som minnesmärke, en bild på denna återfinns i Sven 

Bloms eget arkiv:  

 
129 Börjeson 1974, 53.  
130 Börjeson 1974, 54. 
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Figur 3 UUB X252 c25” Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 17.  

 

Denna tavla kom att bli ett centralt minnesmärke för den svenska kolonin och 

frivilligföreningen att samlas runt, på samma sätt som lokalsamhällen runtomkring 

Frankrike hedrade och mindes sina saknade genom upprättandet av monument. Denna 

våg av upprättanden av monument pågår enligt Allain till ungefär 1926–1927, och efter 

monumentens etablering blev de centrala platser för minnesceremonier där skolbarn, 

veteraner och familjer deltog.131 Tal hölls av lokala administrativa och politiska 

ämbetspersoner i teatralisk stil i den tredje republikens anda, vilka hyllade de dödas 

uppoffring och ärade de fallna. Men Allain argumenterar i sitt verk att minnet och 

innebörden av dessa monument till sin natur också var ambivalent. De ärade de fallna 

soldaterna som krigshjältar, men påminde också överlevarna och familjerna om krigets 

verkliga ansikte, och påminner kommande generationer om krigets fruktansvärda 

konsekvenser.132 De överlevande som deltog i ceremonierna bar fysiskt synliga ärr av 

kriget; blinda, stympade och sönderslitna män påminde om krigets verkliga kostnad.133 

Men, argumenterar Allain, det betyder inte att de sörjande helt säkert bar på hat och 

 
131 Allain, 122.  
132 Allain, 122.  
133 Allain, 122.  
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hämndkänslor. Snarare, menar Allain, fördömande man kriget och önskade att freden 

skulle hålla, så att deras makars, föräldrars och syskons död på så vis ändå skulle få 

någon form av mening.134 Thora Dardel kommenterar i sin bok En bok om Nils Dardel 

på ett brev Nils Dardel skrev till sin mor efter kriget:  

 

”Paris är sig rätt likt” hade han skrivit. Ja mycket var sig likt, och ändå hade 

kriget satt djupa spår. Många människor var försvunna för alltid. För andra hade 

det på annat sätt gripit in i deras öden. En del hade blivit fattiga, somliga rika. En 

av Nils vänner, den franska målarinnan Marie Laurencin – som förresten målat 

ett porträtt av honom – hade blivit tvungen att skilja sig från sin tyska man, 

målaren Otto von Waedchen, för krigets skull… De, som bott i Paris före kriget 

talade med vemod om en svunnen lycklig tid. Men såren läktes, invaliderna blev 

färre och livet fortsatte sin gilla gång…135 

 

Det är svårt att skriva om minnet av kriget och soldaterna eller ”invaliderna”, utan att 

nämna soldaternas egna minnen från kriget, minnen av fruktansvärda händelser, som för 

många aldrig skulle släppa sina grepp om deras innersta. När omgivningen så 

småningom slutade hålla minneshögtider och ”livet fortsatte sin gilla gång”, levde 

veteranerna fortfarande med sina erfarenheter. Prost citerar ögonvittnen från en 

insamling av sådana i arbetet med en bok, Les Camerades skriven av Roger Boutefeu, 

citaten är översatta från franska:  

 

That’s where I saw…three dead soldiers, doubtless killed by the same shell; their 

bodies were part of an indeterminate bloody mass; that’s a sight which I have 

never forgotten.136 

 

En annan soldat kommenterar på den mållöshet med vilka de fruktansvärda scenerna 

slog soldaterna:  

 

No matter how hardened the men who saw death all around them in all its forms, 

they would turn their eyes away. Without speaking. It was only much further on 

 
134 Allain, 122.  
135 Thora Dardel 1953, 75-76.   
136 Prost 1992, 4.  
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that you could hear someone say, as if to himself, “That wasn’t a very nice sight, 

for God’s sake…137 

 

Ögonvittnenas berättelser lämnades in 1964, 46 år efter vapenstilleståndet. De svenskar 

som samlades runtomkring de överlevande svenska frivilliga, kunde trots den sorg de 

kände för sina vänners och käras bortgång aldrig helt förstå djupet av soldaternas sår. 

Vilket inte betyder att de inte säkert försökte, eller att de var okänsliga människor. Det 

är helt enkelt omöjligt för någon som aldrig upplevt döden så nära och konstant att 

förstå helt hur det måste kännas. Prost argumenterar:  

 

To have risked your life is nothing – practically every car driver has narrowly 

escaped road accidents without suffering long-term anxieties. What leaves a deep 

impression is the sight of death at close quarters. It is the overwhelming and 

inescapable presence of one’s own imminent death.138 

 

Sven skriver i sin krigsdagbok om liknande upplevelser av den fruktansvärda 

artillerielden:  

 

Lördag (7/11)* Söndag (8/11)*: …På nätterna livlig eld - man hör kulorna susa 

och vina över sig - men vi göra intet annat än vänta vänta - att få komma dit och 

slåss. Obuser och shrapnells faller ned här-bredvid - manfallet* är stort. Söndag 

e.m. buro två bracandierer en lätt sårad härförbi. De skämtade och voro glada. På 

hemvägen - här helt bredvid* - blevo de offer för en shrapnell bägge* två, den 

ene dog ögonblickligen alldeles söndertrasad*, för den andre fanns det en liten 

tillstymmelse till hopp*. På baksidan av slottet är en liten kyrkogård med ett 20-

tal gravar. Enkla träkors bär* namnen* på de döda.139 

 

Upplevelserna, de riktiga upplevelserna, låg för många veteraner under och efter kriget 

för nära i tid för att ha genomarbetats nog för att tala om enligt Prost. Många var helt 

enkelt tysta om sina upplevelser, så som det verkligen hade varit, eller kände sig 

tvungna att ljuga. De ljög därför att deras egentliga upplevelser inte stämde överens med 

det om Barrès och andra hade skrivit om dem, och därför att de kände sig tvungna att 

 
137 Prost 1992, 4.  
138 Prost 1992, 3.  
139 Blom krigsdagbok nr 2, uppslag 17.  
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överensstämma med den officiella bilden av deras hjältestatus. De ljög för att blidka 

dem som annars skulle argumentera mot deras berättelse. Prost citerar i sitt verk en av 

dessa veteraner:  

 

To all the betrayals we have already made for the war we must add the betrayal 

of our honesty. Since our sacrifice cannot be accurately valued we feed the 

legend, with derisive laughter.140 

 

Det tog lång tid innan veteranerna kunde med distans se på sitt deltagande, och 

samhället och deras kritiker för vilken hjälteglorian hade skinit så starkt hade lugnat ner 

sig. Tioårsfirandet av freden var för många en sådan hållpunkt, vilken hedrades särskilt i 

den svenska frivillighetsföreningen och Pariskolonien. 1926 deltar Sven i två större 

minneshögtider för de fallna, den 15 oktober 1926 skriver Sven Blom att han närvarat 

vid en minnesceremoni för fallna författare under kriget:  …”Kl.3 var jag i panthéon på 

en stor ceremoni, till ära för i kriget fallna författare. Högst högtidligt. Träffade Person 

och Blondell”.141 Här nämner tyvärr inte Sven förnamn, men denne Person kan vara 

samma person som den Nils Person som Sven Blom konverserade flitigt under kriget 

med. Nils Person var med i främlingslegionen och skrev många långa och intressanta 

brev till Sven om deras liv och vardag, tankar och förhoppningar. Många av dessa brev 

finns återgivna i min uppsats ”Bäste Herr Blom: Svenska främlingslegionärers röster 

från västfronten” (2019). Firandet den 11/11 1926 är inte noterat i Svens dagbok mer än 

med texten, ”Årsmöte med krigskamraterna å klubben [kl.12 pm. Vid svenska kyrkan 

för kransnedläggning].”142  

 

1927 års minneshögtid den 11 november ger däremot en större inblick i hur de fallna 

svenskarna hedrades, därför att ceremonin i Svenska kyrkan fick kungligt besök. I 

Svens dagbok återfinns följande fotografi och en tidningsartikel som beskriver 

Kronprinsens med följe besök och hur ceremonin gick till, skriven av vår egen Sven 

Blom: 

 

En högtidlighet i svenska kyrkan i Paris:  

 
140 Prost 1992, 12.  
141 UUB X252 c3 Dagbok 1926. 
142 UUB X252 c3 Dagbok 1926.  
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Under sin senaste vistelse i paris förstod kronprinsen att genom en vacker gest 

förstärka sina sympatier hos landsmännen därute. Kvarlevande svenska frivilliga 

i kriget ville på armsticedagen den 11 november nedlägga blommor vid 

marmortavlan, som i svenska kyrkans mur förevigar minnet av deras stupade 

svenska kamrater. Svenska kören hade utlovat att vid tillfället sjunga några 

sånger, och den lilla ceremonin skulle just börja, då ett par automobiler stannade 

vid gatugrinden och kronprinsen, åtföljd av prinsessan Ingrid och prins Sigvard 

samt svenska ministerparet, gjorde sin entré på kyrkplanen. I hans sällskap 

befunno sig senare adjutanten, överstelöjtnant Cederschiöld och militär och 

marinattachéerna vid legationen, överstelöjtnant Gadd, baron de Geer och 

kommendörkapten Cassel, dessa tre sistnämnda i uniform. Sångkören stämde upp 

i ”Vårt land” och därefter följde ”Stilla skuggor”. Under denna sång nedlades 

framför minnestavlan av herr Roger Peyron på de svenska frivilligas vägnar en 

krans med blågula band och av Baron William Bennet ytterligare en från svenska 

sällskapet i Paris. Sångarna avslutade den stämningsfulla högtidligheten med 

”marseljäsen”. Kronprinsen underhöll sig, innan han lämnade kyrkan, på sitt 

älskvärda och naturliga sätt med en del av närvarande och han kunde nog ej 

undgå att därvid märka att hans närvaro vid hyllningen av de i kriget stupade 

svenska soldaterna verkligen beredde deras överlevande kamrater uppriktig 

glädje och stolthet. Paris i November 1927.  

S.B.143 

 

Figur 4 UUB X252 c4 Dagbok 1927, återfinns den 11/11. 

 
143 UUB X252 c4 Dagbok 1927, 11/11. 
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Vi får genom Sven Bloms artikel en insikt i hur den tidigare nämnda marmortavlan på 

den Svenska kyrkan i Paris vägg var en central plats för den minneshögtid som hölls på 

armsticedagen, årsminnet över vapenstilleståndet mellan de stridande parterna som 

trädde i kraft den 11/11 1918. Vi ser genom rapporteringen att flera olika sällskap är 

representerade; den svenska vid tiden kronprinsen och senare Kung Gustaf VI Adolf 

tillsammans med två av sina barn, Prinsessan Ingrid som skulle komma att bli Drottning 

av Danmark, vid tillfället 17 år, och Prinsen Sigvard, vid tillfället 20 år och studerandes 

på Uppsala universitet. Vidare går det att se representanter från såväl den svenska 

legationen genom militärattachéerna och det svenska sällskapet. Två kransar läggs 

också ner, den ena från frivilligföreningen, vilket tjänar som bevis på 

frivilligföreningens existens som en enskild förening, och en från det svenska 

sällskapet. Man kan genom reportaget i texten verkligen känna Svens vördnad inför det 

kungliga besöket, och glädje för att överlevarna och deras minne uppmärksammas av så 

högt uppsatta digniteter.  

 

Nästa anteckning om gamla främlingslegionärer i Svens dagböcker kommer den fjärde 

oktober 1928, då Sven skriver med lätt irriterad ton:  ”Besök (tiggeri) av en gammal 

kamrat från fronten, holländaren Bino [60 rue sedaine (Bastie)]…”.144 Svårigheten att 

försörja sig för vissa av främlingslegionärerna och soldaterna som kom tillbaka efter 

kriget verkar tydlig, men Sven kommenterar inte mer på besöket trots den uppenbara 

irritationen i tillägget ”(tiggeri)”. Det hade varit intressant att veta vad Sven själv tyckte 

om de som inte hittat tillbaka till tillvaron. I sin text Tideräkning kommenterar Sven på 

sin väns hopplösa framtid: ” Efter kriget ville han göra, gud vet vad ----------”.145  Till 

skillnad från Thora Dardel nämner han inte annars det efter kriget så tydliga lidandet 

som han inte kunde ha undvikit i formen av bedjande invalider på allmänna platser som 

tunnelbanan.  

 

 I sin bok En fest för livet skriver Ernest Hemingway om sin tid som ung författare i 

Paris efter kriget, och om med vilken lätthet han och de andra unga männen som 

deltagit i kriget blev sammanknuffade och borträknade som ”den förlorade 

generationen”. I ett samtal mellan Hemingway och Gertrud Stein berättar hon om ett 

besök på en verkstad med sin gamla T-Ford tidigare på dagen, och när den inte blir 

 
144 UUB X252 c5 Dagbok 1928.  
145 UUB X252 C15 Samling av smärre, tryckta och otryckta, på svenska eller franska avfattade skrifter, 1. 
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lagad i tid, klagar Stein till ägaren av garaget, Le patron, som skäller ut den unga 

mekanikern som tjänstgjort det sista året av kriget, och utbrister:  

 

”Ni tillhör alla uné géneration perdue” 

”Det är vad ni är. Det är vad ni alla är”, sa miss Stein.  

”Alla ni unga som tjänstgjorde i kriget. Ni är en förlorad generation”.  

 ”jaså?” sa jag.  

”ja det är ni”, sa hon. ”Ni har inte respekt för något. Ni dricker ihjäl er…” 

”var den unge mekanikern full?” frågade jag.  

”självfallet inte.” 

”Har du någonsin sett mig full?” frågade jag.  

”Nej. Men dina vänner dricker sig fulla.” 

”jag har varit full ibland”, sa jag. ”Men jag kommer aldrig full hit.” 

”Självfallet inte. Det har jag heller aldrig påstått.” 

”Le patron var förmodligen full redan klockan elva på förmiddagen”, sa jag. ”det 

är nog så han kommer på sina vackra uttryck.” 

”Säg inte emot mig, Hemingway”, sa miss Stein. ”Det tjänar ingenting till. Ni 

tillhör alla en förlorad generation, precis som ägaren till verkstaden sa”.146 

 

Sven tillhörde inte arbetarklassen, han var ingen ung man utan en plats i världen när han 

kom tillbaka från kriget, utan kom tillbaka till Paris och kretsar av människor han kände 

sedan tidigare, med en universitetsutbildning fortfarande intakt och genom sin far, 

ekonomisk trygghet. Kanske är det därför han inte kommenterar på de unga soldaternas 

och invalidernas position. Men han delade deras minnen, och Enligt Thora Dardels 

första möte med Sven verkar det som att han bar sitt krigskors på kavajslaget, som ett 

bevis på sin uppoffring för sitt andra land.  

 

Vid tioårsdagen av vapenstilleståndet samlades man i veteranföreningarna och vid 

monumenten som man hade gjort tidigare, i den svenska veteranföreningen hyllade och 

mindes man, på grund av tioårsminnet, mer än vanligt. I ett tidningsurklipp som 

återfinns i Sven Bloms dagbok på franska får vi veta att en minneshögtid hölls klockan 

10 på förmiddagen vid den svenska kyrkogården och minnesstenen för 

kransnedläggning, varpå Minister Ehrensvärd höll ett tal. Efter detta bjöd Herr och fru 

 
146 Hemingway 2016, 49-50. 
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Ehrensvärd på lunch för de överlevande veteranerna på legationen, och till kvällen gav 

den svenska societeten en bankett i veteranernas ära.147 Vid lunchen närvarade enligt ett 

annat tidningsurklipp följande svenskar:  

 

Légation de Suède: Déjeuner du 11 Nov.1928  

Närvarande:  

Kom. Kapten Cassel 

Ryttm. Frank Wellner  

Wachtmeister  

Raoul Nordling  

Emil Blondell  

Gunnar Johansson 

Nils Pehrson  

Herman Thomas 

Pierre Isacsson.  

Kurt Waldenstein  

Erik Lundgren.148  

 

Nils Pehrson (Persson) och Herman Thomas närvaro är en trevlig överraskning, de båda 

svenskarna skrev flitigt med Sven under kriget, och flera av deras brev återfinns i min 

tidigare uppsats ”Bäste herr Blom: Svenska främlingslegionärers röster från 

västfronten”. Det måste säkert ha varit både trevligt att få träffa varandra igen och bli 

firade av sina landsmän, men det måste också säkerligen ha väckt en hel del minnen. 

Prost citerar i sitt verk veteranen Maurice Genevoix, som skrev boken Hopitaux 

d’opération et d’évacuation”, där han pratar om sin rehabilitering och återgång till det 

civila livet vid en middag och möte med sina gamla kamrater:  

 

Ten years, my friends…It took you ten years to understand – at what terrible cost 

– that the war was really over. And that was peace, for this man, and this man, 

for each one in his fresh misery, in his poor man’s loneliness. Ten years, my 

friends, is quite a quick cure. Despite it we will have worked, survived, bravely 

rejoined our own age.149 

 

 
147 UUB X252 c5 Dagbok 1928.  
148 UUB X252 c5 Dagbok 1928. 
149 Prost 1992, 14.  
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Om de flesta av Sven Bloms kamraters återgång till det civila livet får vi tyvärr inte veta 

något om. Men Erik Landgrens framgångsrika karriär i Paris efter återkomsten från 

kriget återfinns i en artikel om middagen som hölls på svenska klubben i Paris 

publicerad den 14 november. Dessutom nämns vår egen Sven Blom:   

 

Ö.C 14/11 1928  

Tioårsdagen av vapenstilleståndet.  

Firades även av svenska kolonien i paris  

 

Den 11 november hade ett åttiotal av den svenska koloniens i pars medlemmar 

samlats till fest i Svensk sällskapets hemtrevliga och av vackra konstverk prydda 

lokaler i nr 58 rue de la chaussés d’Antin. Det var sällskapets ordförande, 

generalkonsul Raoul Nordling, kyrkoherde Birger Bjurström och fl. dr Axel 

Egnell, som tagit initiativet till att på stilleståndets tioårsdag förena landsmännen 

i Pairs och att särskilt inbjuda Föreningen för svenska frivilliga i franska armén. 

Tio av dessa i Frankrikebosatta medlemmar hade infunnit sig med föreningens 

blinde ordförande hr Emil Blondell i spetsen och de blevo under festen föremål 

för upprepande hjärtliga ovationer, i främsta rummet genom det varmhjärtade, 

högstämda tal, som riktades till dem av vår minister i paris, greve Albert 

Ehrensvärd.  

Tidigare på dagen hade en särskild åminnelsegudtjänst hållits av kyrkoherde 

Birger Bjurström i svenska Sofiakyrkan och blomsternedläggning ägt rum vid 

den sten ute på kyrkans gård, vilken rests över de sexton i kriget på fransk sida 

stupade svenska kamraterna. Svenska pariskören medverkade, och solosång 

utfördes av ryttmästare Arvid Hydén.  

Bland föreningens medlemmar märkas tvenne östgötar, hr Landgren, och Blom. 

Hr Erik Landgren, föreningens kassaförvaltare, född i Linköping och son till 

fabrikör John landgren därstädes, är sedan många år välbeställd affärsman i paris, 

innehavare av den välkända exportfirman med samma namn, den största 

skandinaviska i Paris uti sin bransch. Landgren var den första svensk, som på 

själva valplatsen och utan att vara sårad tilldelades krigskorset. Det var i 

Champagne i september 1915, efter att han som sjukvårdskorpral räddat ett antal 

sårade. Då han och hans män ryckte ut, voro de sju; endast tre kommo åter.  

En annan östgöte är den i vida kretsar, särskilt akademiska och konstnärliga, 

kände dr Sven Blom från Norrköping. Då han vintern 1914-1915 vid Chemin des 

Dames låg fem timmar i sträck på utsiktspost mellan linjerna fick han fötterna 

förfrusna. Liksom Landgren bär han krigskorset med den hedern.  
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Denna minneshögtid verkar vara den sista som Sven Blom deltar i, nästa år 1929 

återfinns endast följande omnämning av föreningen för svenska frivilliga, eller som 

Sven själv förkortar det, anc. combattants: 

 

8/5: Besök av Eduardo Tarquis  

Kl. 3-5 frkn Wallin.  

Middag hos Centerwalls 

Middag å klubben, anc. combattants – sänt återbud.  

-åt middag ensam å ”hörnan”  

-därefter montparnasse:  

”Viking med Gunnar Berndtson, Pelle Wendt, Jul Hedlund, Arvid Hydén m.fl.  

Dôme, Select: Gunnar Löwgren, Arvid, Gunnar B. Arne-emile christenson, hé 

Steneberg, Thure Dahlin, Belfrage m.fl.150 

 

Sven Blom skickar alltså återbud om middagen, och deltar inte heller den 11 november 

samma år i någon minnesceremoni. Den 11 november 1930 håller endast Sven i 

lektioner i franska hela dagen från klockan 10 till 18.30 och skickar brev till 

E.Holmgren i Uppsala, E.Menviin i Göteborg, och H.Oldevig i Kramfors. Nästa årsdag 

den 11/11 1931 levde inte länge Sven Blom, då han avled i oktober.  

Hur kommer det sig att Sven slutade gå på mötena med den svenska frivilligföreningen? 

Det är svårt att säga, kanske var det för smärtsamt att leva igenom sina egna minnen och 

saknaden av sina vänner varje år, och den konstanta påminnelsen som de andra 

veteranerna utgjorde kanske var för mycket trots deras vänlighet och gemenskap. Prost 

citerar ett ögonvittne från samma insamling som de tidigare ögonvittnena 1964:  

 

Gentlemen,  

It is with no great pleasure that I respond to the appeal in your columns, for the 

memories of the past are often painful despite the modest pride that they offer.151 

 

Kanske tioårsminnet 1928 kändes som en passande slutpunkt för Sven att gå vidare 

från, att försöka blicka framåt från och släppa det förflutna som formade honom och 

hans tid i Frankrike. Som tidigare nämnt var det inte alla som gick med i en 

 
150 UUB X252 c6 Dagbok 1929.  
151 Prost 1992, 15. 
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veteranförening till att börja med. För Sven, den ständigt sociala och utåtriktade 

humanisten, var det kanske ett sätt att hedra sina vänner som han förlorat, och efter 

1928 kände han kanske att han hade hedrat dem, och kunde gå vidare utan att känna 

skuld eller skamkänslor. Hur relaterar då Sven till de tre generationerna som Wohl 

diskuterar i forskningsläget? Jag skulle vilja placera Sven mitt bland dem. Han har en 

ideologisk grund att stå på, en utbildning att falla tillbaka på, och sociala sammanhang 

att komma tillbaka till efter sitt deltagande. Men han brottas fortfarande med samma 

ångest över sina upplevelser under sitt deltagande i kriget som de yngre generationerna, 

och ärren sitter lika djupt i de litterära texter som Sven producerar angående kriget och 

sitt liv, vilket även utforskas senare i kapitel 8.4.  

 

Sven hedrades en sista gång av Emil Blondell på sin femtioårsdag, med ett tal för de 

svenska veteranerna å Svens vägnar. Och enligt Betty Mossbergs beskrivning av Sven 

Bloms begravning som återfinns den sjunde och åttonde oktober i Svens Dagbok från 

1931, följde hans krigskamrater honom på färden genom Paris i Blommor, fram till hans 

grav.  

 

8.3 Hur levde Sven Blom efter kriget och vilken roll spelade han i de 
lokala kulturkretsar han ingick i? 

 

 

 I den framstående Paris-svenskan Thora Dardels memoar: Jag for till Paris, nämner 

Thora Dardel Sven Blom ett flertal gånger. Det var nämligen så att Nils Dardel, den 

kände svenske målaren av adlig börd, och Sven Blom kände varandra sedan sin tid i 

Uppsala. Genom sin make lärde Thora Dardel känna den korpulente gourmeten med 

vilken hon uppehöll en lång bekantskap. Tyvärr har Lindahl i sin biografi över Thora 

Dardel mer eller mindre klippt bort Sven Blom, vilket är förståeligt på grund av den 

glömska som Sven har fallit i sedan sin död, något som denna uppsats söker rätta till.  

 

Thora Dardels egen memoar är med sitt något vassa, intressanta språk en mycket viktig 

och intressant nyckel till Sven Bloms egna texter och dagböcker ur ett mikrohistoriskt 

perspektiv. Både för att beskriva Sven Blom som person och som vän, men också därför 

att i vänskapen med Sven får vi Thora Dardels egna kommentarer på Sven Bloms 

levnadsbana, hans ekonomiska uppgång och fall och deltagande i de lokala 
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kulturkretsarna. Första gången vi får stifta bekantskap med Sven i Thoras memoar är ett 

par månader efter han fått sin ekonomiska stabilitet genom sin fars arv 1920:  

 

En eftermiddag var jag i Montparnasse med en Stockholmsvännina, som plötsligt 

dykt upp. Vi mötte Dardel, som bjöd på apertif på Rotondes terrass. Min väninna 

började intressant fråga honom efter den svenske legationssekreteraren Erik 

Gyllenstierna. Var han inte ovanligt stilig? Brukade han någonsin vara 

Montparnasse? Nils Dardel skulle just svara, men avbröt sig själv med ett leende 

och orden:  

-Nej, men se här kommer ju Gyllenstierna!  

Min väninna sträckte på sig och fick ett uttryck av vädrande fågelhund, men föll 

ihop då en mansperson som mest såg ut som en stor fryntlig julgris styrde kurs 

rakt på oss.  

Dardel presenterade lugnt och nykomlingen befanns istället heta doktor Sven 

Blom. Doktor Blom slog sig ned och började med sin litet surrande stämma prata 

om både det ena och det andra, som vi varken begrep eller hade reda på. Han var 

gammal uppsaliensare och parisersvensk sedan åtskilliga år. På något vis hade 

han också tjänat Frankrike under kriget och ett litet ordensband prydde hans 

rockuppslag. Dessutom hade han särdeles gott om pengar och bodde i ett eget hus 

bortåt Etoile.152 

   

Om detta hus i Etoile finns inte många källor förutom Thoras ögonvittnesbeskrivningar. 

I sin memoar skriver hon endast att Sven Bloms hem var vackert och flott inrett och att 

han samlade på böcker. Hennes personbeskrivning av Sven är däremot mycket mer 

intressant då det är den enda lite mer ärliga sådan jag har hittat i skrivna källor:  

 

Man märkte strax att han var en människa som satte värde på livets goda och inte 

just behövde neka sig något därav. Han var mycket litterärt intresserad…Själv 

skrev han en del små skisser och noveller som visst aldrig blev tryckta. Dessutom 

var han särdeles musikalisk, spelade vackert och känsligt och småkomponerade 

ofta med han satt vid pianot. Men hans starka sida var nog inte att fördjupa sig, 

och hans kanske allra största hobby i livet var mat, god mat, fin mat och mycket 

mat. Han stod själv vid spisen litet då och då, och under måltiderna trugade han 

under strålande älskvärdhet i sina gäster mer än de orkade äta. Alla som kände 

 
152 Dardel 1941, 51.  
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honom visste att den älskvärdhet likafort kunde förbytas i ett dåligt humör för 

vilket ordet ilska nog är det enda lämpliga. Och då kunde den som blev utsatt få 

höra vad han gick för. Säkert hade varken kocken eller chauffören enbart glada 

stunder, för att inte tala om de stackars gästerna ibland.153  

 

Thoras iakttagelser om Sven Blom stämmer väl överens med materialet; de små texterna 

hon nämner återfinns i samlingen, precis som hans förkärlek till livets goda och maten. 

Även den musikaliska aspekten stämmer väl överens med Svens ideella arbete på 

konvalenshemmet i Orleans som pianist. Thora verkar alltså vara en relativt pålitlig 

källa, och det är därför intressant att läsa om Sven Bloms andra, mer ilskna sida som ett 

komplement till hans kärvänlighet som annars lyser igenom materialet. Jämför man med 

senare omnämningar av Thora angående Sven Bloms humör verkar det som att han i 

takt med ålder och ändrade ekonomiska förutsättningar lugnar ner sig. Vid denna punkt 

är vi dock ännu inte än kronologiskt, utan istället närmar vi oss Sven Bloms glanstid.  

 

I sitt CV står det att läsa att han var bosatt i ”…Grèz-sur-Loing (S.-et-m.) 1921” till 

1922 då han flyttade till Fontainebleau.154 Huset i Gréz nämns både i Lena Börjesons 

memoar Mitt liv som lapptäcke (1974) och Thora Dardels memoar, dessutom återfinns 

bilder på huset i volym UUB X252 c25, ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven 

Blom” tagna ”Söndag nionde oktober 1921”.155  

 

 

Figur 5 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 45. 

 
153 Dardel 1941, 62.  
154 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 7. 
155 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 45. 
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I Lena Börjessons memoar dyker Sven och hans hus upp vid en resa Börjesson företar. 

Lena och hennes vänner är ute på weekend i Grez-sur-Loing för att komma bort från 

den tjocka luften i Paris:  

 

När vi hade installerat oss i det lantligt trivsamma hotellet, gick vi ner i 

trädgården för att äta middag. Vid ett bord satt Ehrensvärd, Paris-svensken Sven 

Blom, som nyss för ärvda pengar köpt sig ett nästan slott i Grez, och Albert 

Engström. De såg oss inte, och vi gömde nere i andra ändan av trädgården, för ” 

kommer vi tillsammans med dem blir det så mycket supande”, och det var inte 

meningen.156 

 

Sven Blom sällskap verkar mist sagt ha varit intensivt vid denna tid. 1921 är ett av de få 

åren då Sven inte skriver någon kortare litterär text, vilket annars verkar ha varit hans 

utlopp för sina känslor och tankar. Istället verkar han uppgått fullständigt i sitt sociala 

liv, och enligt Thoras beskrivning av Sven Bloms leverne och humör vid denna tid kan 

man förstå varför Lena Börjesson med sällskap gömde sig undan en särskilt blöt kväll 

på andra sidan trädgården. Thora Dardel skriver i sin memoar:  

 

I den idylliska staden Grèz-sur-Loing, någon timmes resa söder om Paris, bodde 

två av våra förmögnaste vänner, Sven Blom och Charles Ridgway, för övrigt så 

olika varann man gärna kunde tänka sig.  

Sven Blom stod nu på höjden av sin välmakt, eller gjorde åtminstone intryck 

därav. Han hade sålt sitt hus i paris och köpt en vacker herrgårdsbyggnad med 

stor trädgård, där allt omkring honom var ordnat efter stora mått, begynnande 

med grindens skylt där det stod ”varning för många arga hundar”.  

Sven var fetare och häftigare än någonsin. En dag då vi kom på visit tog han 

emot oss på trappan, hållande i en liten kastrull i vilken han energiskt vispade. 

Han påstod sig ha haft en känsla av att vi skulle komma och var nu i färd med att 

laga till en särskilt raffinerad sås åt oss. 

Med hänsyn till hans välkända koleriska temperament, vågade vi helt enkelt inte 

säga nej till hans bjudning och övergav skändligt Ridgway, till vilken vi 

egentligen var bjudna på middag.  

Ridgway och Blom hade varit vänner en tid, men det slutade snart med att var 

och en ansåg den andre ha omöjliga ”primadonnafasoner”. Från Sven Bloms 

 
156 Börjeson 1974, 137.  
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välmaktsdagar daterar sig historier om hur han egenhändigt lagade pytt i panna 

för två personer, kostande åttio francs. Han hade visst bytt ut potatisen mot färsk 

tryffel.157  

 

Sven Bloms beteende och lyxiga livsstil drar omedelbart tanken till den efterkrigstida 

önskan om att leva livet fullt ut under les “années folles”” som Allain diskuterar. Starka 

försök att gå vidare och fly undan de upplevelser som exempelvis Sven Blom bar på 

genom att leva ut livet till max. Sven Bloms snabba livsstil med exempel som tryffel-

pytt i-pannan, hans husköp och stora sociala sfär under 1921 verkar representera både 

Sven Bloms topp och botten, ekonomiskt respektive känslomässigt.  

 

Utifrån Thoras citat om Sven verkar det här som att Sven har låtit sin nyvunna 

ekonomiska position förändra honom och hans respekt både för sig själv och sina 

medmänniskor. Sven, som alltid verkar ha trivts och längtat efter att få ingå i högre 

miljöer och sällskap, akademiskt, kulturellt och ekonomiskt, verkar ha fått vad det är 

han velat ha, men han verkar inte ha mått så bra av allt det goda. Den snabba livsstilen 

med stort hus, chaufför och personal verkar dock ha snabbt påverkat Svens ekonomi till 

bristningsgränsen. I hans CV ser vi att Sven Blom flyttade till Fontainebleau 1922. 

Enligt Thora Dardel av ekonomiska skäl. I sin memoar skriver hon följande:    

 

Vår rike och något koleriske vän Sven Blom hade blivit fattig. Det var slut med 

det fina huset och bilen var såld och chauffören avskedad. Han bodde nu i en 

liten men trevlig våning i Fontainebleau med hushållerskan Marthe som enda 

uppvaktning, och av alla de farliga hundarna fanns bara den lilla franska doggen 

Zouzou kvar.  

Men sin mening att människan bör äta gott och mycket hade inte Sven kommit 

ifrån. Nils och jag blev en dag bjudna dit på lunch tillsammans med Tristan Tzara 

och Marcel Herrand.  

Tristan hade plötsligt överraskat oss alla med att förlova sig med Greta Knutson. 

Han vurmade nu för allt svenskt och var mycket nyfiken på denna lunch, som 

Sven Blom utlovat skulle bli precis som vi hade det i vårt hemland.  

Redan det skära brännvinet som vår värd bränt hemma gjorde Nils och mig en 

aning fundersamma. Bordet dignade av fet svensk ”julmat”, och rätterna som 

sedan avlöste varann var först en stor laxpudding, leverpastej, julskinka, stekt 

 
157 Dardel 1941, 82.  
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gås, stiltonost och chokladpudding…Sven skar upp och lade för och skålade och 

stod i, till dess Marcel bara reste sig och vacklade bort till en soffa, medan 

Tristan tyst och blek satt och begrundade sitt framtida öde.158   

 

Sven Sociala sfär verkar alltså inte ha tagit alltför mycket skada av hans förändrade 

livsstil, hans gäster vid den middag som beskrivs är framstående medlemmar av Paris 

kulturella avant-garde, vilket tydligast exemplifieras genom en av dadaismens titaner, 

Tristan Tzaras, närvaro vid middagsbordet. Sven var alltså fortsatt starkt knuten till den 

svenska Pariskolonin och Paris kulturella sfärer, en trend vi ser fortsätta i de dagböcker 

som författades mellan 1925-1931, trots att hans stjärna dalar med tiden. När Sven 

flyttar till den mindre lägenheten måste han göra sig av med mycket, men sin samling 

böcker säljer han inte. I volymen X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande 

Sven Blom” återfinns ett tidningsurklipp från tidningen Uppsala Nya Tidning den 

nionde april 1923 som förkunnar:  

 

Värdefull bokgåva till Uppsala.  

3000 volymer till universitetsbiblioteket och Östgöta nation. 

Uppsala universitetsbibliotek har enligt vad Uppsala Nya Tidning inhämtat från 

d:r Sven Blom, under uppsalatiden tillhörande Östgöta nation och nu sedan flera 

år bosatt i paris, mottagit en mycket värdefull bokdonation på omkr. 3000 

volymer utom småskrifter och broschyrer, utgörande hr Bloms hela bibliotek…. 

… I gåvobrevet till överbibliotekarien Hulth uttalas en önskan att böckerna måtte 

införlivas med Bibliothèque Wahllund – ’en vördnadens och tacksamhetens gärd 

till minnet av dess grundläggare, lärarvännen, som gett mig så mycket av sin 

kärlek och beundran för den franska kulturen’… 

… I kärt minne bevarande den tid – slutar gåvobrevet – jag just under ett av hr 

överbibliotekariens interimistiska chefskap tjänstgjorde vid 

universitetsbiblioteket ber jag er vara förvissad om att det intresse som då 

uppstod hos mig för den åldriga och förnämliga biblioteksinstitutionen alltid skall 

vara lika starkt och hoppas jag i framtiden kunna få visa förnyade prov därpå.159   

 

Efter Sven flytt till Fontainebleau följer ungefär ett års hålrum i materialet gällande hans 

sociala liv. Under denna tid verkar det som att Sven författade en del litterära texter, och 

 
158 Dardel 1941, 147-148.  
159 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 18. 

 



  

 

- 64 - 

arbetade på en bok om sin nya miljö, Fontainebleau. Jag analyserar dessa litterära texter 

i avsnitt 8.4, och väljer istället att i nästa avsnitt vidare undersöka de dagböcker som 

Sven Blom började skriva från och med 1925. Detta för att undersöka hur Sven Blom 

levde fram till sin död, och vilken roll Sven spelade i sina sociala kretsar.  

 
8.3.1 Hur levde Sven Blom mellan 1925-1931, och vilken roll spelade 
han fortsatt i de sociala kretsar han ingick i?  

 

I denna del går jag över till den period av Svens liv där jag både har mest och minst 

information. Från 1925 till 1931 skrev nämligen Sven dagbok, men sättet han brukade 

den skiljer sig lite från de hur man traditionellt tänker att man skriver i dagböcker. Han 

använder den nämligen mer som en anteckningsbok. Troligtvis för att hålla reda på sitt 

stora sociala liv, och ibland som en almanacka för att komma ihåg födelsedagar och 

tillställningar, lektioner, räkenskaper eller slaktare. Ingen av åren förekommer det 

speciellt subjektiva tankar, känslor eller funderingar över livet.  

 

Man kan undra om Sven Blom betraktade det han lämnade efter sig som historiskt 

material åt eftervärlden, därför att jag endast vid något enstaka tillfälle kan finna honom 

tala illa om någon. Dessutom, ifall han tackar nej till något socialt samkväm skriver han 

inte om den eventuella anledningen. Kanske vill han inte råka skymfa någon, antingen 

om någon av misstag skulle smygläsa, eller vid en framtida undersökning av hans 

material. Oavsett anledning så går det, genom Thora Dardels kommentarer och de 

slutsatser som går att dra av hans sociala liv, möten och ekonomiska anteckningar att 

måla en överblick över Sven Bloms levnadsbana. 

 

 I detta avsnitt kommer jag att röra mig kronologiskt över de år som Sven Blom 

verkade, och undersöka hans sociala samkväm. Fokus kommer att ligga på hans 

vänskap med bland annat Nils och Thora Dardel, Rolf de Maré, Arvid Hydén och andra 

framstående Paris-svenskar, hans kontakt med sin familj och Ärkebiskopen Nathan 

Söderblom, intressanta aktiviteter och hur Sven tjänade sitt uppehälle.   

 

1925 markerade året då den kända svenska baletten på grund av ekonomiska bekymmer 

var tvungna att slå igen sina dörrar. Baletten var en framstående svensk kreation med 

nydanande avantgardiska dansföreställningar och baletter under ledning av 

kulturmecenaten och vännen till Sven, Rolf de Maré. Anledningen till de ekonomiska 
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bekymren, hävdar Lindahl i sitt verk, var att Maré efter en lång turné i USA med den 

svenska baletten kom hem till Paris för att upptäcka att teaterdirektören Hébertot hade 

fifflat med bokföringen.160 Den sista föreställningen, den enligt Lindahl avantgardiska 

Relâche, hölls i början av december 1925 och för att levandegöra vad den svenska 

baletten handlade om har jag här valt att inkludera ett citat från Man Ray från Lindahls 

text om föreställningen:  

 

Vid ett tillfälle lades teatern i fullständigt mörker. Sedan gav några ljusglimtar 

intryck av att man såg en levande tablå föreställande Adam och Eva i Edens 

lustgård. Det var Duchamp med ett lösskägg. Naken mittemot en förförisk Eva 

som också var fullständigt naken och spelades av Bronia Pearlmutter. Mellan de 

två akterna presenterades en film kallad Entr’acte av Picabia och René Clair. I en 

scen spelar Duchamp och jag schack på kanten av teaterns tak - en vattenslang 

riktas mot oss och slår omkull pjäserna och blöter ner oss.161    

 

I slutet av föreställningen körde dansarna Satie och Picabia in på Scenen i Rolf de 

Marés bil, till dåtidens kritikers, enligt Lindahl, unisona negativitet.162 Men, Lindahl 

poängterar att idag betraktas föreställningen Relâche som ett pionjärverk för den 

moderna dansen.163 Efter sin sista föreställning med svenska baletten omvandlade de 

Maré teatern till en Music Hall, där stjärnor som Joséphine Baker uppträdde och 

cementerade Jazzens besittning över den franska huvudstaden.164 

 

8.3.2 1925: Livet i Fontainebleau 

 

Trots att Sven levde och verkade i Fontainebleau mellan 1922 till 1926 var han inte 

isolerad från resten av den svenska Pariskolonien. Det görs tydligt bland annat i 

föregående citat angående middagen med Nils och Thora Dardel och Tristan Tzara, men 

även i andra aktiviteter där Sven Blom är en framstående central figur. I Svens dagbok 

från 1926 återfinns ett tidningsurklipp från Svenska Dagbladet, publicerat den 18 

december 1925, som berättar hur kolonins sociala tillställningar och ”spexande” kunde 

 
160 Lindahl 2018, 200. 
161 Lindahl 2018, 200.  
162 Lindahl 2018, 201. 
163 Lindahl 2018, 201.  
164 Lindahl 2018, 201.  
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se ut, i detta fall (som många) var Rolf de Maré mecenaten bakom sammanträdes 

tillkomst:  

 

SV.D 18.12.25.  

Ett konstverk avtäcktes i Paris.  

Paris i december.  

Genom Asplunds bok och artiklar i olika tidningar är Rolf de Marés 

konstsamling bekant för allmänheten. Därför finner jag det inte ogrannlaga att 

skildra hur denne samlare och mecenat celebrerar ett nyförvärv. Själva 

högtidensakten var också iscensatt som ett offentligt spektakel, med noggrant 

angivna platser för agerande och åskådare samt ”Pressläktare”. När den 

charmante värden placerar den enda tillständesvarande journalisten i trevligt 

damsällskap på pressläktaren får han finna sig i konsekvenserna.  

Den svenska parissocieteten hade samlats i Rolf de Marés vackra hem för att 

hedra avtäckningsakten av Zadigs Nils Dardel-byst. Legationsrådet Lagerberg 

höll högtidstalet – som inte gick i den allvarliga stilen – och bjöd presidentskan 

Cederkrantz låta täckelset falla. Sedan beundrades konstverket och Dardel ställde 

beredvilligt upp sig så likheten kunde jämföras. När han tyckte diskussionen 

varat länge nog yttrade han med förnäm läspning: - Det är mycket bra, men det 

liknar inte mig utan min bror. Jag är inte alls lik min bror.   

Den skånske brasilianen Zadig skulle ställas till ansvar för sitt verk och Dardel 

för att han poserat för bysten. Ett åskväder går över flygeln. Intågsmarschen 

hamras fram och processionen kommer. I spetsen går den vördiga domaren, 

doktor Sven Blom, i silverpreuk och fotsid kåpa. Damer och herrar i juryn, 

almänne åklagaren, samt de åtalades försvarsadvokater följa honom. Alla dörrar 

stå på vid gavel och domaren påbjuder att på grund av sakens deilikata natur 

kommer rättegången att hållas för stängda dörrar. Betjänter låsa omedelbart 

portarna. Rätten sätter sig. Domaren skallrar med en kinesisk leksak, får en 

visky-grogg och förhandlingarna kan börja. Allmänne åklagaren – legationsrådet 

Lagerberg – utslungar sina beskyllningar med en sådan entusiasm, som om han 

åter stod på scen och spexade i Uppsala. De båda anklagade få redogöra för sina 

levnadsomständigheter. Särskilt Dardels korta självbiografi är rolig som ett av 

hans konstverk. Men tåler inte att refereras.  

När de anklagade roat auditoriet en stund kommer turen till vittnena. Domaren 

utfrågar dem ganska närgånget. Folkets röst från åhörarebåset utföres av direktör 

Rytzell på ett glänsande sätt. Då Zadigs sak är betänklig har han fått två 

försvarsadvokater. Konstnären Bertil Lybeck tar ledningen och håller ett 
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anförande, som i fråga elakhet fyller stora pretentioner. Handelsrådet Bergius har 

åttagit sig att försvara Dardel och det gör han med nödvändiga skrattpauser för 

åhörarna. Det som sägers under den unika rättegången är både roligt och elakt 

goda vänner emellan, men inte riktigt lämpligt att publicera. 

Den Vise Sven Blom rådgör med sina vänner i juryn och avfattar en salomonisk 

dom: Zadig dömes att sitta för Dardel som är skyldig att måla skulptörens porträtt 

på fem månader. Då Rolf de Maré anses vara upphovet till det hela får han sig 

ålagt att ställa till en ny originell fest för sina vänner den dagen duken hänges 

upp i hans galleri. Domen överklagas inte och dörrarna till den kubistiska 

matsalen slås upp.  Den materiella delen av festen börjar, och ”pressläktaren” 

utrymmes. Parispojken.165  

 

Sven Bloms centrala plats som domare i spexet visar tydligt hans framstående sociala 

ställning i Parssocieteten bland samtliga närvarande, med Rolf de Maré som den 

bindande kraften. Utan sina ekonomiska medel får man dock känslan att Sven Blom inte 

riktigt har en avtalad socioekonomisk plats i societeten, han kan inte spela rollen av en 

mecenat. Sven sitter dock porträtt för Nils Dardel, vilket idag återfinns på 

nationalmuseet i Stockholm.  

 

 

Figur 6 Porträtt av Sven Blom, Målat av Nils Dardel, återfinns på Nationalmuseum i Stockholm. 

 
165 UUB X252 c4, Dagbok 1927.  
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 Inte heller är han en av de otaliga målarna eller skulptörerna. Svens litterära verk verkar 

inte ha släppts eller publicerats, så hans litterära intresse verkar även det mest ha varit 

för hans egen njutning. Musiken han verkar ha komponerat och spelat likaså.  

 

Sven Blom passar helt enkelt inte riktigt in i det ekonomiska kretsloppet av den svenska 

societeten, men behåller sin framstående sociala position tack vare de vänner han 

skaffat sig under sina glansdagar. Under 1925 nämns Rolf de Maré minst 22 gånger i 

Svens dagbok. Exempelvis när Rolf de Maré och Sven med sällskap av Arvid Hydén 

frukosterar, äter middagar, går på vernissage och bjuder in Sven till mottagningar och 

åker på utflykter.  

 

 Denna tidigare nämnda person, Arvid Hydén, återkommer minst 17 gånger i 1925 års 

dagbok och är Sven Bloms gamle vän sedan innan kriget. Arvid Hydén nämns inte 

mindre än fjorton gånger i Sven Bloms första krigsdagbok från 1914 då de äter frukost 

med varandra och verkar vara generellt goda vänner.  I ett av krigsdagboksinläggen 

kallas Arvid Hydén hem till sitt regemente i Sverige  

 

” …Hydén har fått telegrafisk order att återvända till regementet, Caeke tycks 

fortfarande njuta av Paris uteslutande som nöjesstad, talar ibland om hemresa 

men tycks vara rädd för Nordsjöns tyska minor.”166  

 

Den sista omnämningen i krigsdagboken 1914 om Hydén kommer på sida 28, den 16 

augusti: ”Hydén och Caeke reste idag med den sista sändningen landsmän – det var då 

mer än förståndigt av dem båda!”167 I en artikel från tidningen Hvar 8 dag från den 4 

januari 1914 med titeln ”Svensk sång i utlandet” rapporterar man på en konsert som 

framförts av en Löjtnant Arvid Hydén och fröken Anna Edström, troligtvis är det på 

detta sätt som Arvid Hydén stiftade bekantskap med Paris och dess societet svenskar:  

 

 
166 Krigsdagbok nummer 1, uppslag 22.  
167 Krigsdagbok nummer 1, uppslag 28. 
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”båda äro elever till d:r Bratt i Stockholm och uppehåller sig fn i Paris för vidare 

studier under den berömde sångläraren Duvernoy. Herr Hydén vann redan i våras 

vid sjögrenskonserten i Paris erkännande såväl i Fransk som svensk press..”168 

 

Efter kriget verkar det som att den Hydén kommer tillbaka till Pariskolonien, han deltar 

i minnesceremonier för de fallna svenskarna i fransk uniform som sångare och under de 

sista åren av Sven Bloms liv är han en stor del av såväl Bloms liv som paris-societeten. 

Thora Dardel skriver angående den svenska restaurangen Strix och Arvid Hydén som 

frekventerades av Sven Blom under så gott som alla hans levnadsår och speciellt under 

1925:  

 

Den svenska löjtnanten, sångaren och trogna Strixkunden Arvid Hydén hade tagit 

sig för att fabricera ”Svensk Carl XII punsch” och ”Gustav III Brännvin”, vilka 

båda vätskor fick en strykande åtgång som ytterligare ökades då bryggmästaren 

stod upp och sjöng: ” Napoleon han var en tapper krigare …” med välljudande 

röst.169 

 

Bekantskapskretsen ökade och minskade, men cirkulerade alltid kring Hydén, de Maré, 

Nils och Thora Dardel, Lena Börjeson och Dyre Diriks. Den 28/3 skriver Sven Blom 

om en maskeradbal på konstakademin under Lena Börjessons ledning, Maison Watteau, 

samma som Thora Dardel citerats tala om tidigare i denna uppsats. Besök som detta är 

ytterligare ett bevis på att Sven rör sig bland paris-societeten och det lokala kulturella 

livet. Sven träffar dessutom under 1925 många enstaka och lite återkommande 

bekantskaper för frukostar eller en drink, exempelvis dadaisten Tristan Tzara, Stephane 

Lamy, författaren George d’Esparbes, Marie Wasilieva, Åke Bonnier och Jean Börlin. 

Gällande familjen hemma i Sverige kommer både glädjande och tråkiga besked, den 21 

mars 1925 återfinns i Sven Bloms dagbok ett tidningsurklipp som förkunnar:  

 

Sture Wästfelt 

Och  

Anna-Greta Mossberg.  

Förlovning:  

 
168 http://runeberg.org/hvar8dag/15/0242.html 
169 Thora Dardel, 113.  
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Hr Sture Wästfelt och fröken Anna-Greta Mossberg, dotter till framlidne majoren 

G.Mossberg och hans efterlämnade maka, född Blom.170 

 

Sven Bloms syster Betty Mossberg behöll fortsatt hälsan fram till Svens död. Sven 

Bloms brev och avskrifter av brev till Betty som finns kvar nämner dock inget om 

makens död, men säkert skrev de till varandra om detta. Det verkar dock som att Sven 

Blom har en fin relation med sin systerdotter Anna-Greta Mossberg. Den 9 mars 

återfinns en bokförteckning som Sven sänt iväg till Stockholms Bokauktionskammare, 

men han skickar då även en bok till sin systerdotter, Anna-Greta Mossberg. Boken som 

Blom nedtecknat som ”Rouff: Didot-Bouffant” verkar vara La Vie et la passion de 

Dodin-Bouffant gourmet skriven av Marcell Rouff 1924.171  

Bland vänner från Sverige kunde Sven Blom räkna ärkebiskopen i Uppsala, Nathan 

Söderblom från vilken det står att finna tre brev i volym c25 ”Samling av brev, klipp 

och foton rörande Sven Blom”. Det första av breven är daterat den 16 maj 1925 och har 

en mycket kärvänlig ton:  

 

Käre Vän!  

Låt mig passa på tillfället och sända med i Helges brev dels ett tack för den 

vänlighet du visat honom, dels också en varm åtanke av den vänskap jag fått av 

Dig röna. Det var mycket vänligt att sända häftet av Les Philosophies, en 

ideernas salong, som jag icke kände igen, och som jämte en hel del bekanta namn 

och auktorer för mig in i en hel ny värld av sökande idealitet. Är icke denna 

publikation liksom många liknande ett tidstecken? Sedan nyttan och praktiska 

synpunkter för den enskildes och samhällsgruppernas och nationernas räkning 

gjort sig så skrymmande och bred och i världskriget knappast fått någon lycklig 

användning, förefaller det som om människoanden började allmännare skatta de 

andliga värdena som icke direkt utmyntas i pengar eller maskiner eller komfort, 

men som, när allt kommer till allt, utgör livets enda fasta hållpunkt. Pauli 

indelning av människan i ande, själ och kropp bekräftas tydligare ju äldre man 

blir. Kroppen med hela det komplex av själsförmögenheter som plägar 

sammanfattas i uttrycket själen, är visserligen hos flertalet människor det enda 

som aktualiseras under livet. Men den egentliga mänskliga existensen, i vilken vi 

föras genom dopets heliga symbol och sedan genom kontakten med det andliga 

och eviga, med samvetets och rättfärdighetens krav och erfarenheter, kommer 

 
170 UUB X252 c2 Dagbok 1925 
171 UUB X252 c2 Dagbok 1925. 
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ofta till korta. Ändå är andens liv det enda som riktigt lönat sig, eftersom det icke 

är underkastat förgängelsens lag. Jag vet inte om det skall förunnas mig att 

komma ut till Paris inom en rimlig framtid, då vi kunde få råkas. Nu sänder jag 

dig hjärtliga hälsningar och välönskningar från  

Din tillgivne 

Nathan Söderblom.172  

 

Brevet innehåller en intressant kommentar på dåtidens sökande efter mening och 

identitet. Som Allain diskuterar i sitt verk kännetecknades 20-talet av konsumtion, 

kulturellt som kapitalt, men rörelserna som dadaismen och surrealismen var bevis på det 

tankegods som kriget födde, nihilism och desillusion och en önskan om frigörelse. Sven 

Blom verkar även ha sänt sina skönlitterära texter till Nathan Söderblom, vilket gav 

följande svar den 28 oktober 1925.  

 

M. Sven Blom  

Fontainebleau 

Rue de la Paroisse 13  

 

Gamle vän!  

Mer än vänligt är det av Dig att sända mig Dina sköna epigram, som äro vältaliga 

och bevisa en sinnesfrid, som med Dina hårda erfarenheter måste äga en 

övermänsklig källa.  

Din hjärtligt tillgivne gamle vän,  

Nathan Söderblom.173 

 

Svaret från Nathan visar på en förståelse för det som Sven har gått igenom under kriget 

och efter, och kan indikera att Sven vänt sig till Nathan i andra brev tidigare för att söka 

stöd i deras vänskap, vilket vore ytterligare ett av Sven Bloms sätt att försöka hantera 

sina upplevelser och gå vidare.  

 

 

 

 
172 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 8-9. 
173 UUB X252 c25 ”Samling av brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, 13. 
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8.3.3 1926: Flytten till Paris 

 

Den 17 februari 1926 skriver Sven i sin dagbok om flytten till det lilla hotellet vid Place 

d’Odéon där han skulle komma att leva fram till sin död 1931:  

 

Bad P.-L  

Diverse hotell-besök för anskaffning av rum [7 Casumni – Delangue, rue 

Regnard, rue Joseph Bara] Bokauktion i Sthlm: Se memoranda.174  

 

Vid detta tillfälle började alltså Sven Blom se sig om efter ny bostad inne i Paris. 

Anledningen till detta kan vara att ekonomin började tryta, ty våningen i Fontainebleau 

verkade vara förhållandevis stor, och kanske kände sig Sven för långt bort från 

händelsernas centrum och det Paris han älskar. Den ekonomiska delen av Svens leverne 

vid denna tid klarades upp något 25 februari då han antecknade i sin dagbok: ”Avsänt 

till Paris ”Strix” diverse köks-och husgerådsartiklar Frs 1909: -”…175 Sven sålde alltså 

av det han inte kommer att behöva för att lösgöra lite pengar för att möjliggöra flytten, 

och dagen efter den 26 februari gick han igenom sin ekonomi och vilka som var 

skyldiga honom pengar.  

 

Så följer en del frukostar och middagar med sina vänner, men den 22 mars antecknade 

så Sven igen angående sin flytt: ”lämnade definitivt Font. Kl.5.11. Marthe stannar för 

att sluta packningen”.176 Detta är densamma Marthe som nämnts tidigare av Thora 

Dardel som Svens hushållerska, och hon återkom den 24 mars: ”kl.10 anlände 

flyttkarlarna till Paris och 7 rue Cas.Delangui. Marthe kommer kl.11 

Flyttningsbestyr”.177  Så slutligen den 27 mars 1926 flyttade Sven Blom officiellt 

tillbaka till det Paris han lämnade 1921. Därefter följde dagliga frukostar och middagar 

med Dardels, Rolf de Maré, Arvid Hydén mfl. Den 8 maj fyllde Rolf de Maré 38 år, och 

Sven med sällskap var inbjudna: ”Så Supé hos Rolf de Maré, 38 år. Överdådigt och 

 
174 UUB X252 c3 Dagbok 1926. 
175 UUB X252 c3 Dagbok 1926. 
176 UUB X252 c3 Dagbok 1926.  
177 UUB X252 c3 Dagbok 1926. 
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gott. Nils Dardel, A Hydén, G Berndtson, D, Heijne. Montparnasse”.178 Dagen efter får 

vi en trevlig bild av vännerna hemma hos Dardels:  

 

Hämtades av Rolf de M. med bil. Så till Dardels där jag stekte biffstekar och där 

det frossades, överlevor, kaviar, gåslever etc. Stannade hos Dardels hela dagen 

blev avritad av Nils. Middag med dem hos Lieux.179 

 

Den 15 maj besökte även Sven Blom den Music Hall som numera ligger där gamla 

Svenska Baletten hade sina föreställningar, detta datum återfinns en biljett och inbjudan 

för den privata generalrepetitionen av en av Rolf de Marés föreställningar:  

 

MM. Rolf de Maré & André L. Daven vous prient d’assister à la Répétition 

générale privée de  

La Revue de Paris de Rip  

Qui aura lieu 

Le samedi, 15 mai 

À 14 h. 30  

Au Théâtre des Champs-Élysées 

Music Hall  

M. Blom ord.319.321. 

 

Den 11 december 1926 markerar ett mycket viktigt datum för Sven då han både fick 

besök av Ärkebiskop Nathan Söderblom, och deltog som domare i det härliga spex som 

tidigare citerats. 

 

11/12 visit på mitt hotell av Ärkebiskop Söderblom, hos Rolf de maré efter 

frukosten för att göra sill sallad. Middag med honom rue des Pyramides. Stor 

Mottagning hos honom kl ½ 11. Ett trettiotal personer. Domstol där Zadig och 

Dardel voro anklagade. Jag domare, Joen Lagerberg andra åklagare, Sven 

Bergnis Dardels advokat et.. Supé, dans, drickning.180 

 

Över tjugotalet förändrades Montparnasse både framför Thora Dardel och Sven Bloms 

ögon från en liten ombonad konstnärskommun med låga hyror och överkomliga priser 

 
178 UUB X252 c3 Dagbok 1926 
179 UUB X252 c3 Dagbok 1926. 
180 UUB X252 c3 Dagbok 1926. 
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på kaféerna, till Paris bultande kulturhjärta. Gatorna var fullproppade med nattklubbar, 

lyxrestauranger och nöjespalats såsom det enorma “café Coupole”, med flera våningar 

barer, restauranger och underjordisk nattklubb. För skandinaverna var ”Strix” en av de 

mest populära restaurangerna och ”Chez Viking” ökade i popularitet. Sven besökte flera 

av dessa lokala institutioner, lärde känna lokala kändisar, som den kända målaren Pascin 

(gemensam vän med Hemingway), och kämpade med ekonomin.  

 

8.3.4 1927: Sven som språklärare 

 

Figur 7 ”Wordcloud” baserat på min transkribering av dagbok år 1927, Större ord indikerar mängden gånger de 

uppkommer i materialet.  

Bilden ovan illustrerar den sortering som jag tvingas göra i mitt arbete med materialet, 

särskilt då Sven hade en mycket stor vänkrets. Genom att studera Svens dagbok och 

bilden ovan kan man se vad Sven skriver mest om; middagar, sittningar, frukostar och 

visiter. Han antecknade möten med sina vänner, bland andra; Rolf de Maré, Nils och 

Thora Dardel och Arvid Hydén. Han skrev om besök på caféer och restauranger som 

Strix, Viking och Select. Sven Blom levde ett socialt fartfyllt liv med många vänner, 

men sådana aktiviteter kostade pengar, trots närvaron av mecenater såsom Rolf de 

Maré. I april började han ge privata lektioner i franska, det är oklart om det är han själv 

som annonserat om detta eller om ingenjör Laurin hört talas om Sven Bloms examen i 

romanska språk genom gemensamma vänner. Den 12 april skriver Sven Blom:  

 

12/4: Bad P-L. På e.m besök av ingeniör Laurin som önskar taga lektioner i 

franska. Nils Lawrin, civilingeniör, anst. Electro-lux, son till överdirektören 

P.J.G Lawrin, Djursholm.181 

 

 
181 UUB X252 c4 Dagbok 1927.  
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Lektionerna startade sedan den 13 april och kom med tiden att bli Sven Bloms 

viktigaste inkomstkälla, över de kommande åren kan man se en markant ökning i antalet 

lektioner som hålls, och att det ständigt tillkommer nya elever när de ”gamla” eleverna 

reser hem. Om den första lektionen skrev Sven Blom följande:  

 

13/4: Kl.3 lektion. Sedan kl 6 apéros med Laurin å Dôme. Middag med Olle 

Cederberg å Pireli. Sedan med Harald Wide en smula Hvarstans. Träffade på 

”Select” Ulla bjerne med sin man och några andra.182  

 

 Blom sällskapade gärna med sina elever efter lektionerna på caféer och restauranger, 

och då de ofta var inresta tyckte de säkert att det var trevligt att få prata med en så 

kunnig man vad det gällde både Paris och Place de l’Odéons historia och den lokala 

kulturen. I en av de välskrivna dödsannonserna av Gunnar Löwegren tas både Sven 

Bloms vikt som lokal institution bland hans gamla och nya vänner, hans språkutlärning, 

och den påföljande apéritifen upp:  

 

…Ingen uppsalalit av gammal årgång passerade gärna Paris utan att göra ett 

besök hos Sven Blom och mer än en berömd lärd har i hans lilla bostad uti ett 

hotell strax vid Odéon under hans ledning uppfriskat sina kunskaper i det franska 

språket. Efter dylika lärda mödors avslutande togs med välbehag en apéritif på 

det kafé strax därintill, som Sven Blom med förkärlek besökte, det kafé som på 

90-talet och början av detta århundrade varit stamtillhåll för kretsarna kring 

Mallarmé och Verlaine. Där trivdes han…. 183 

 

Nästa viktiga händelse som befäster Svens vänskap med Rolf de Maré är firandet av 

dennes födelsedag den nionde maj på restaurang Strix, där Sven Blom verkar ha skrivit 

någon form av visa som muntrar upp sällskapet:   

 

Rolf de maré 39 år. Middag för honom ”Kungsrummet” å ”Strix”. Närv: George 

Lewin, Rolf Eksandh, Bern. Kjellgren, arv. Hydén, Jean Börlin, Gunnar 

Berndtson. Jag har gjort ett ”Fädernesland” som väckte munterhet.184 

 

 
182 UUB X252 c4 Dagbok 1927.  
183 UUB X252 C25, Samling av brev klipp och foton rörande Sven Blom.  
184 UUB X252 c4 Dagbok 1927.  
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Det verkar ha varit en liten, men väl sammanknuten grupp människor som firade 

tillsammans i ”Kungsrummet”, alla medlemmar av den kulturella eller sociala gräddan. 

Trots att ekonomin verkar ha varit ett huvudbry för Sven verkar vännerna vara 

förstående, vilket man kan se exempel på i dagboksinlägget nedan, där Sven istället för 

att gå ut, är på flera visiter hemma hos sina vänner och sedan får hjälp av Arvid Hydén 

att arrangera en trevlig middag hemma:  

 

14/6: På förmiddag visit hos Lena Börjesson, apéros med Lybeck. Dejeuner hos 

Georges Violet och Rama. Kaffe efteråt hos Eugéne med Jean d.E och Stelle. På 

e.m träffar jag hos Mariès Perdorix. Arvid Hydén kom hem med mat och sprit 

och så arrangerades middag hemma.185 

 

Men ekonomin verkar inte bara ha inneburit huvudbry för Sven, han verkar utåt lättad, 

och lugnare. Den 12 december återfinns en mycket intressant artikel med Sven Blom i 

fokus, skriven av en vän angående hans förlorade arv och nu modesta livsstil: 

 

Sv.D 12/12 1927.  

 

Levnadskonst.  

Beaulieu sur mer, dec. 

Min bäste vän i Paris har varit en betydande man i sitt land, väl känd i hela 

huvudstaden, med en millionförmögenhet till sitt förfogande för att ordna sitt liv 

komfortabelt. Under kriserna efter kriget försvann hans förmögenhet i samband 

med bankkrascher och affärssammanbrott.  

Nu lever han mycket enkelt och förståndigt i Paris av en blygsamt ordinär 

inkomst. Han rår sig själv bättre nu än han någonsin gjort, har färre vänner, äter 

sällan festmiddagar och är mera belåten med tillvaron än någonsin, klagar på 

ingenting och ser aldrig tillbaka.  

En kväll, då vi gingo ut för att ta en drink, frågade jag honom:  

Får du inte lust ibland att leva upp igen i gamla dyrbara vanor? 

Nej, aldrig, svarade han. Uppriktigt sagt, aldrig.  

Eget, säger jag. Inte för en enda kväll?  

Inte för en enda kväll, säger han lugnt.  

 
185 UUB X252 c4 Dagbok 1927.  
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Om vi skulle gå till Maxim i kväll? Säger jag. Eller till någon annan elegant 

nattlokal?  

Det kan vi göra, säger han lugnt, men mig intresserar det inte. Jag har inget nöje 

av de längre. Jag hör inte längre ihop med miljön. För att kunna njuta av ett 

sådant ställe skall man ha mycket pengar och kunna beställa vad som faller en in. 

Man skall vara ytterst välklädd och känna sig fri och flott och gladlynt. Man skall 

känna harmoni med omgivningen. Då är det roligt. Jag avskyr att gå och sätta 

mig på ett dyrt ställe som en outsider och sitta i ett hörn med ett glas öl. Det är 

falsk stämning. Det tilltalar mig inte. Nej, jag går till bättre medelklass-ställen, 

präktiga, solida medelklassrestauranger, och där får jag god mat och gott öl, blir 

väl serverad och trivs alldeles utmärkt…  

Och så tillägger han lite fundersamt:  

Folk inbillar sig att det är roligt att snylta sig med klena resurser in i en lyxmiljö. 

De trivas inte med det. Men de inbilla sig att det är roligt.  

O. Rolf.186 

 

Sven verkar alltså, åtminstone utåt, ha gått vidare från sin finansiella ruin, och funnit sig 

tillrätta i sin nya ekonomiska klasstillhörighet, medelklassen. Han ville inte ens låtsas 

att tillhöra de ekonomiska överklasskretsarna längre, och förstod inte de som försökte 

sig på detta. Sven Blom hade dock kvar sitt kulturella kapital och sina kontakter, och 

tidigare på året, den 8 augusti, står detta intressanta tidningsurklipp att finna i hans 

dagbok:  

 

Ny svensk filmstjärna!  

En av de mest bekanta Parissvenskarna, fil. Dr Sven Blom. Rikligt dekorerad 

efter att ha deltagit i världskriget på den franska sidan, en av de få gourmeter som 

ännu finns kvar, kapabel att på egen hand tillaga en färserad karp, har i dagarna 

av regissören Cavalcanti engagerats för en ny film, ”Flickan med strykstickorna”, 

efter H.C Andersens berömda saga. Doktor Blom, som väger åtskilligt över 

hundratjugo kilo, kommer att i denna första film göra en generals roll. Lustigt 

nog är det den svenskfödde filmartisten Jan Storm, som i filmen spelar 

huvudrollen mot Catherine Hessling, vilken upptäckt doktor bloms ”figure 

protogenique”. Och enligt vad ryktet säger, lär den lärde kolossen vid 

 
186 UUB X252 c4 Dagbok 1927.  
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provfilmningarna ha imponerat så på regissörer och fotografer, att dessa spå 

honom en lysande filmbana. Den som lever, får se!187 

 

Filmen kom ut 1928, med Catherine Hessling och Jan Storm som huvudroller, och är en 

mycket vacker film, men tyvärr återfinns inte herr Blom i den. Genom sidan 

Archive.org finns filmen att tillgå, med musik och engelska översättningar för 

titelkorten. Kanske klipptes Svens roll bort efter att regissörsstolen gick över från Albert 

Cavalcanti som återfinns i artikeln, till filmskaparen Jean Renoir som enligt archive.org 

är nedskriven som regissör.188 Sven nämnde inte filmen mera efter detta, men artikeln 

och upplevelsen understryker Svens intresse för kulturlivet, och hans kontakter med 

svenska skådespelare som Jan Storm, som var en medlem av det svenska sällskapet i 

Paris. Storm finns bland annat nedskriven som närvarande vid Rolf de Marés 

midsommarfirande den 23 juni 1926, där Sven Blom var med.189 Och senare, den 13 

oktober 1927 finns Jan Storm med på en lista över gäster på vid en middag:  

… 

-Middag au ”Consulat d’Auvergue” med:  

Thora Dardel  

Elsa Catro-Feijo 

Elsa Cederschiöld  

Maria Staffen  

Fröken Markström  

Jan Storm  

Sven Kreuger  

Fredr. Bonde.  

Smet från dem och for till montparnasse. Träffade å ”Viking” Axel J-u (koftan) 

och gick med honom till ”Versailles” dit även Arvid Hydén kom.190 

 

En annan känd kulturell personlighet som återfinns i Sven Bloms dagbok från 1927 är 

den kända danspionjären Isadora Duncan, som Sven hade nöjet att få göra bekantskap 

med vid en middag den åttonde juli 1926. I ett dagboksinlägg skrivet den 14 september 

1927 skrev Sven Blom ner den tråkiga nyheten om Isadora Duncans död i Nice.  

 
187 UUB X252 c4 Dagbok 1927.  
188 Då archive.org är en ideell organisation har jag valt att inkludera länken till sidan med filmen som 

ligger i öppet arkiv: https://archive.org/details/theLittleMatchGirllaPetiteMarchandeDallumettes1928. 
189 UUB X252 c3 Dagbok 1926.  
190 UUB X252 c4 Dagbok 1927.  
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… – dog i Nice Isidora Duncan. Sammanträffade med hennes en gång hos 

Dardels. Jag hade lagat några svenska rätter (”pytt i panna” o.d) och Isidora som 

satt bredvid mig vid bordet, blev så betagen i min kokkonst (!) att hon frågade 

om inte jag ville gifta mig med henne. Jag skulle i så fall sköta om köket och hon 

skulle bli – blanch ’sseusse…191  

 

Isadora Duncan betraktas idag som en viktig danspionjär och hennes olycksaliga död 

(hennes skarf fastnade i hjulet till en bil hon färdades i) har gett namn åt ”Isadora 

Duncan Syndrome” som innefattar olyckshändelser där en person förolyckas av 

strypningsolyckor.192 Svens födelsedag den 24 september 1927 firades i goda vänners 

lag med början på det gamla Strix:  

 

uppvaktades med Blommor av G: Friberg och And.Clauseér. uppvaktades med 

”Sprit” av Arvid Hydén, av Oldevig, av N.Halwi, av Ch Almlöf. Frukost ”Strix”, 

bjuden av Arv. Hydén och Oldevig. Middag med den sistnämnda å ”Djiguite”. 

[Desert*] ”Versailles” 

[Telegram:] KJOEBENHAVN 396/24 10W 17 35, FELICITATIONS 

SINCERES + EGGERT.193  

 

Till jul fick Sven Blom den 18 december ett paket skickat till sig från sin syster Betty 

Mossberg, de verkar ha hållit god kontakt och vänskap. 194 Det nya året firades in hos 

Sven, som bjöd in sina vänner. Den 31 december skrev Sven i sin dagbok om den tunna 

uppslutningen:  

 

Inbjudit  

Herrar Rolf de maré, G. Berndtson, Arvid Hydén. D. von Heijne, D Kjellgren, 

Rolf Eksandh. Georges Lewin till att inmundiga: ”Skojig och värdelös” mat på 

nyårs afton kl.8:-  

Endast de Maré, Hyden och Eksandh kommo.  

Svinhuvud – sallad 

 
191 UUB X252 c4 Dagbok 1927. 
192 Dept. of Forensic Medicine, Ashwini Rural Medical College (ARMC), India. “Survival of a victim of 

Isadora Duncan syndrome: a case report”. 2013 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23986150. 
193 UUB X252 c4 Dagbok 1927.  
194 UUB X252 c4 Dagbok 1927. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23986150
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Buchées à le Reine  

Kalvstek 

Et. Et.  

Sedan ”la coupole”  

Sedan ”Scandia” 

 

8.3.5 1928: Lilla Julaftonsklubben 

 

Figur 8 Wordcloud” baserat på min transkribering av dagbok år 1928, Större ord indikerar mängden gånger de 

uppkommer i materialet och illustrerar vad Sven Blom skrev mest om.195 

 

Sven Blom gav under året minst 128 lektioner till både yngre människor på genomresa 

och äldre vänner eller människor som blivit anställda på företag i Paris. Detta i 

kombination med att han oftare och oftare under året fick besök av prominenta svenskar 

som ville ha lektioner i franska av honom, ger det mig intrycket att han börjar mer och 

mer bli bekväm med sin lärarroll och ekonomiska livsstil. Han åt under året mindre ute, 

och det sociala livet fick stryka lite på foten för den tiden som läraryrket tog upp. Men 

han skrev mer om sina upplevelser och möten och spenderade mycket tid med Arvid 

Hydén, Oldevig och paret Dardel, hos vilka han var på besök ett flertal gånger och 

träffade på andras middagar. Thora Dardel skriver om Svens besök i sin memoar:  

 

…Olaf och marina hörde nu till vårt umgänge, och likaså Emile, som hade humor 

och var ovanligt snäll. Också utom dessa tre kom och gick gästerna ganska flitigt 

hos de ensamma damerna i Rue Lepic atéljen. Ibland var det Sven Kreuger, Jean 

Börlin, Sven Blom eller någon annan enstaka herre som tittade upp och blev kvar 

till middag eller lunch, och emellan kom litet fler personer åt gången. 

 

 
195 UUB X252 c5 Dagbok 1928.  
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 Lena Börjeson och Lybeck nämns också. Sven spenderade mer tid med svenska 

sällskapet och var med om skapandet av en kultursektion den 10 februari 1928:  

 

9/2: Besök av Arvid Hydén som sedan inbjöd mig till ärtmiddag på klubben. Där 

var synnerligen trevligt. Efter middagen samlades ett litet kotteri i inre rummet 

och där arrangerades en musikafton med sång och piano. Bland sångarna Arvid, 

Hedlund, K.m johanson och bland pianisterna* undertecknad och Olle stark. På 

förslag av K-m.j. bildades S.S.K.S, svenska sällskapets kultursektion. Artur* 

Spångberg, heijne, Arvid, Belfrage m.fl. bjödo på prosek* whiskey, smörgåsar. 

Efteråt foro Arvid och jag till ”Coupole” där vi träffade Beckman m.fl.196 

 

Konst och kulturintresset avtog alltså inte, och Sven verkar fortsatt vara en del av de 

exklusiva sällskapen. Han blev inbjuden av dansaren Jean Börlin till Garden-party med 

viktiga societetsperson som Greve Fredrik Ulrik Wrangel och rörde sig sedan vidare till 

de klassiska inneställena, Viking, Strix och Dôme:  

 

2/5: Garden-party hos Jean Börlin vid rue suiger var där med Sten v Euler. 

Träffade där bl.a Lagerberg, Bergius, heijnu, Hydén, Hjalmar, Kjellgren och 

Berntson med fru. *****, André de Fongnièros, Centerwalls, Bjurströms, **** 

Ibsen, de Maré, fru Sjögren, fru Levertin, F-u Wrangel, Berne Burer.  

Smörgås-middag på ”Viking”. Sedan på ”Strix” med Folke Holmberg. Sedan 

inviterad av Gunnar Löwesyner, Grünwalds på ”Dôme”, ”cigogne” nattsexa på 

Fraffs vid plau Blanche.197 

 

Lite senare skrev Sven lite mer målande om sin middag på svenska klubben med Arvid 

Hydén, där Sven verkade trivts mycket bra:  

 

21/5. Besök av Gunnar Friberg, som stannade till lunch. Sedan av Nils österberg , 

sedan av Arv.Hydén, Denne sistnämnde inviterade mig till middag å klubben. En 

sällsynt trevlig afton. Där voro Gunnar Berndtson med sina drabanter, Hallberg, 

Hedlund, ***** vidare George Lewin, Waldenström, Hedbord m.fl. Efteråt for vi 

 
196 UUB X252 c5 Dagbok 1928.  
197 UUB X252 c5 Dagbok 1928 
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upp till ”Skål” och där superades och dracks punsch och whiskey. Därifrån gingo 

Arvid och jag till Graffs etc. etc.198 

 

Svens upplevelse av besöken på klubben verkar berott mycket på sällskapet, när han 

inviterades av Gunnar Berndtson nästa dag upplevde Sven besöket på klubben som 

”denna gång vidrigt tråkigt, dålig middag – allt folk på misshumör eller dagen efter”.199 

Här får man kanske en liten glimt av vad Thora Dardel talar om i sin memoar, och som 

senare nämns i dödsannonser om Sven, hans något föränderliga humör.  

 

Sven arbetade visserligen hårt med sina lektioner 1928, men unnade sig ändå utflykter 

och små resor med sina vänner, särskilt om han blev bjuden. I juli reste han tillsammans 

med Rolf de Maré och Rolf Eksandh, vilka han kallar för ”Rolfarna” om de är i samma 

sällskap, till Morgat, en trevlig stad vid frankrikes västra kust:  

 

31/7: [inbjuden av Rolf de maré för en veckas semester] for kl 09.30 från Montp. 

till Laudenau (via le mans, Rennes, St Briene) – dit jag anlände vid 7 tiden på 

kvällen, hämtades där i bil av Rolf de M och ankom vid ½ 9 tiden till Morgat.200  

 

Vid hemkomsten fortsatte Sven med sina lektioner och blev mer frekvent ombedd att 

göra viktiga översättningsarbeten av privatpersoner eller för legationen. För att en 

översättning som ska uppvisas för en utländsk myndighet ska vara giltig måste 

handlingen, enligt Regeringskansliet, legaliseras av UD. Detta betyder att UD intygar 

att namnunderteckningen av den auktoriserade översättaren är riktig.201 Vi kan se att 

Sven Blom gjorde sådana viktiga översättningar av hans besök till det svenska 

konsulatet för just sådana legaliseringar, vilket han gjorde den 19 september 1928:  

 

19/9: Gunnar almgren 

-besök å konsulatet för legalisering av en översättning.  

-besök hos Gunnar Berndtson  

Apéros med honom å boulevarden  

Middag på klubben.  

 
198 UUB X252 c5 Dagbok 1928. 
199 UUB X252 c5 Dagbok 1928.  
200 UUB X252 c5 Dagbok 1928. 
201 https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/legaliseringar/. 
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Efter middagen punsch och Whiskey med kommendörkaptén Gerhard de Brun, 

Sten Nanchklaff m.fl.  

Sedan Montmartre, la roseraie. 

 

Födelsedagen 1928 firades i goda vänners sällskap, och Sven fick blommor av några av 

sina elever, och flera telegram. Bland annat från sin bror Hugo Blom, och brev från sin 

syster Betty Mossberg. Glädjen varade tyvärr inte länge, endast fyra dagar senare, den 

29 september, blev hans trogna gamla hund och vän, Zou-Zou, påkörd och dödad. Detta 

verkar ha påverkat honom djupt. Sin vana trogen skrev Sven tyvärr inte mycket om sina 

egna tankar eller känslor, utan inkluderade istället en bild på Zou-Zou, som återfinns 

härunder, och en dikt urklippt från en fransk tidning: 

 

29/9: kl ½ 3-1/2 4 frkn W.  

-Vid sextiden blev ”Zou-Zou” överkörd och dödad av en taxi utanför 

hotellporten.202  

 

 

Figur 9 Sven Bloms hund Zou-Zou, bilden återfinns under dödsbeskedet den 29/9 i Sven bloms dagbok för1928.  

 

Trots att inte Sven Blom använde dagboken som ett emotionellt utlopp, verkar det som 

att han istället skickade brev till sina vänner med de tråkiga nyheterna. Av svaren på 

dessa brev har Sven skrivit ner transkriberingar i sin dagbok som verkar ha givit honom 

tröst. Den 12 oktober antecknade Sven, efter två lektioner ett svar från Axel Johansson i 

Uppsala som kastar ljus över Svens känslor angående sin trogne väns död:  

 

 
202 UUB X252 c5 Dagbok 1928. 
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12/10:  

 kl 6 Erik E (återbud)  

Kl 10-12 Gunnar Almgren (VII)  

Axel Johansson skriver från Uppsala:  

”Zou-Zou död! Jag blev rörd och ledsen nära till tårar. Jag förstår dina känslor 

och din ensamhet efter den trogna vännens bortgång”.203 

 

Fyra dagar senare står ytterligare en transkribering att finna, denna gång från vännen 

Diriks. Jag reserverar mig här för felskrivningar då texten är en transkribering av en 

transkribering från norska, vilket inte är mitt modersmål:  

 

16/10: … 

…Edu. Diriks skriver från Dröbak.  

”det var med inderlig deltagaelse at vi leste om din brave ven Zou-Zous 

hedenfart. Naer den och veste Cok i de himmelska regionen gjör om deras 

tillvaro på jorden, er jag sikker paa, att begge vit vaere enige om at vaere tilfreds 

med det herskap de hadde. Det var to brave sjale”.204 

 

Sorgen verkar hållt i sig, men livet gick sakteliga vidare, och Sven höll sig inte undan 

från sociala evenemang. Den tredje oktober 1928 blev han inbjuden till Greve Wrangels 

75-årsdag, där det att döma av gästlistan kryllade av lokalkändisar från den svenska 

societeten.  

 

3/10: F-u Wrangel 75 år.  

Middag med honom å maison Watteu kl.8 (inbjuden av Gunnar Cedershiöld) 

närvarande:  

Ehrensvärd, Wachtmeister, Blonde (claes), överstljt Virgin med fru, Rytaeu med 

fru, Pettersen med fru. Zadig med fru, cedershcöld med fru, generaldis, Mötta 

med fru, Carl Fust, Wrangel med fru, Eggers, Heija, Ernst Flygare, ***** 

Cronborg, Fru Kihlbom, Gunnar Lindberg, Raoul Nordling med fru, Sy 

Foïnerard, Arvid Hydén, könig, Förknarna von Geijer mme Barrén, George 

Lewin, Gunnar Löwgren. Erik Sjöstedt, Erik Landgren, leg. rådet Writer med fru. 

 
203 UUB X252 c5 Dagbok 1928. 
204 UUB X252 c5 Dagbok 1928.  
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M.fl. Efteråt på ”falstaff” med Sigurd Grünewald, lövgren, Hydén och några 

till.205 

 

Lite senare, den 25 oktober, firade Nils Dardel 40 år, och Sven stod inbjuden till middag 

hemma hos Thora och Nils Dardel tillsammans med bland annat Lena Börjeson, Rolf de 

Maré och Arvid Hydén.206 I sin Biografi berättar Thora Dardel om det under tjugotalet 

ekonomiskt ständigt förändrande Montparnasse och den lilla gentlemannaklubben ”Lilla 

Julaftonsklubben” som Sven deltog i. Den exklusiva klubben är ett exempel på hur väl 

rotad Sven var i den svenska societeten vid denna tid. Trots att han saknade de medel 

som de övriga medlemmarna disponerade, var han en viktig del av deras gemenskap och 

vänskapskrets:  

 

Medan vi år från år bott kvar i samma våning, hade de flesta av våra vänner 

ändrat sina bostäder efter tidens utveckling. Derain och Braque hade varsitt 

hypermoderna privathus och egna bilar, Léger och Kisling var så gott som 

försvunna från Montparnasse. Till och med George Lewin hade flyttat från Hôtel 

Odessa till en egen våning. Men för övrigt var han samma glada gosse. George 

var primus motor i något som hette ”Lilla Julaftonsklubben”, på skämt kallad 

”De slagfärdigas klubb”. Detta senare namn ej på grund av de kvicka tungor, som 

givetvis förekom där, utan för att det påstods att man ”tippade” vem som skulle 

få slag härnäst… 

Utom George själv bestod sällskapet av Rolf de Maré, Arvid Hydén, Sven Blom, 

Nils Dardel, David von Heijne vid svenska konsulatet, två unga affärsmän Rolf 

Eksandh och Bernhard Kjellgren och så Gunnar Berndtson, nu svenska klubbens 

direktör. 

Det mesta jag hade med julaftonsklubben att göra, var när jag någon gång fick 

köpa presenter till deras årliga sammankomst och skriva stygga verser på 

paketen. Nils skaldeådra rann nämligen inte i den riktningen.207 

 

Tora Dardels reflektion över den ekonomiska välgången som hade lyft staden stämmer 

väl överens med den gradvis positiva ekonomiska utvecklingen i såväl Frankrike som 

Tyskland. Den lilla klubben som Tora Dardel skriver om samlades även julen 1928, 

 
205 UUB X252 c5 Dagbok 1928.  
206 UUB X252 c5 Dagbok 1928. 
207 Thora Dardel 1994, 256-257. 
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närmare bestämt den 22 december, och alla verkar ha varit närvarande enligt Svens egen 

anteckning i sin dagbok:  

 

22/12: ”Lilla Julafton” hos Rolf de Maré  kl.7.30: Närvarande: Nils Dardel. 

George Lewin. Rolf Eksandh. Bernh Kjellgren, Arvid Hydén, Dav.Heijne, S.B – 

R de M.208 

 

Citatet från Thora Dardel ger även en indikation på den goda vänskap som måste 

existerat inom klubben med hänvisning till den dryga ton de förde med varandra, men 

även om hälsan hos herrarna i ”De slagfärdigas klubb”, vilken skulle göra sig påmind i 

en målning av klubbens medlemmar beställd av Rolf de Maré, målad av Nils Dardel 

1932.  

 

I sitt verk En bok om Nils Dardel skriver Thora Dardel att Nils Dardel tidigare hade 

porträtterat några av herrarna, såsom Rolf de Maré, ”dansören Jean Börlin, den 

voluminöse Sven Blom, och den humoristiska odågan George Lewin”.209 Thora Dardel 

fortsätter att förklara tavlans utformning, Sven Blom syns med vingar till höger;  

 

Två av Julaftonsklubbens medlemmar, Börlin och Blom, hade avgått med döden. 

Av dem målade han bara huvuden med änglavingar.210 

 

I tavlan syns också spår av denna vänskap och spexande som Thoras citat tidigare 

vittnat om, det är en ironisk ton över målningen och en hel del drivande med 

medlemmarna i ”Julaaftonsklubben” baserad på deras framställning, exempelvis 

överdrivs Bloms övervikt och näsan ges ett nästan grisliknande drag: 

 
208 UUB X252 c5 Dagbok 1928. 
209 Thora Dardel 1953, 164.  
210 Thora Dardel 1953, 164.   
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Figur 10 "Lilla Julaftonsklubben" målad av Nils Dardel på uppdrag av Rolf de Maré 1932 

 

Men julaftonen den 24 december 1928 levde Sven Blom, och den firades först med en 

frukost med Arvid Hydén, och med mottagning hos familjen Dardel med bordskamrater 

såsom greve Wrangel.  

 

24/12: Frukost ”Strix” med Arvid H.  

Middag hemma med Sixten A.  

På e.m mottagning hos Dardels.  

Bl. F.U.Wrangel med mme Bure* en ny Bonten Stem 

Elsa de Castro.  

Abdul med sin engelska.  

Brute med fru och en grekisk modell.  

Eng Buclay, Driant. Frits Pellenini med fru.211 

 

Året 1928 verkar ha fört med sig både sorg och glädje för Sven, men han verkar ha haft 

sina vänner att luta sig emot vid exempelvis Zou-Zous död, och genom de middagar och 

fester han bjuds in till.  

 

8.3.6 1929: Sven Blom står staty i Malmö 

 

I Thoras memoar Jag for till Paris får vi från hennes perspektiv en liten annan bild av 

Sven 1929, där det blir tydligt att Sven tillhör den äldre skaran i ”Lilla 

Julaftonsklubben” än Thoras lite yngre och mer moderna cirkel. Vilken inkluderade 

 
211 UUB X252 c5 Dagbok 1928.  
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artister såsom Jan Storm och Rocky Twins. Vid Thora Dardels födelsedagsmiddag 1929 

bjuds Sven inte in, utan sällskapet består istället av tidigare nämnda, unga ”hippa” 

grupp människor. Svens avundsjuka att inte få vara en del av middagen målas av Thora 

tydligt upp, och likaså hans ekonomiska situation vid tillfället:  

 

Den här våren fyllde jag trettio år och kom på den underliga idén att bjuda elva 

av mina ogifta manliga vänner på en födelsedagsmiddag, som gick av stapeln i 

den lilla vackra före detta Forsbergs Trädgård, nu al Bonne Franquette.  

Jag hade Rocky Twins till bordet, en på var sida i likadana ljusgrå 

flannelkostymer. Vidare var där Rolf de Maré, Jean Börlin, Drian och Gody 

Wrede, vilken lyckligen skilt sig från sin engelska, Jan Storm och Eric Barclay, 

Marcel Herrand, hans vän Walter Shaw och tvillingarnas sekreterare Calle. Det 

kvinnliga inslaget var placerat vid bordets kortändar och bestod av Bunny och 

Frida.  

Sven Blom, som lyckats uppsnappa något om festen, var stött för att han inte var 

medbjuden och hade låtit bjuda sig av någon annan till ett bord bredvid för att 

titta på oss. Han var vid detta lag i det närmaste utfattig och bodde med sina 

böcker och sin hund i två oändligt små rum i ett rätt kyffigt hotell vid Place de 

l’Odéon.  

Han kom ofta upp till oss och var lycklig över det piano jag hyrt för att Ingrid 

skulle kunna göra några framsteg på musikens törnestig. Vi hade placerat pianot i 

ateljén, och där kunde Sven sitta i timtal och fantisera eller spela sina kära Emil 

Sjögren och Philochoros album, som han deponerat hos oss. Han hade blivit 

verkligt trevlig nu när pengarna var borta.212 

 

Thora Dardels vittnesmål verkar stämma. Den 24 Maj, då Thora Dardel fyllde år 30 år 

1929, skrev Sven Blom i sin dagbok: ”Besök av Erik Holmgren (Professorn) som inbjöd 

mig till middag. Den avåts i f.d. Forsbergs Trädgård i Montmartre. Efteråt ’Dôme’ och 

’Baltzar’”.213 Nu levde ju visserligen inte längre Sven med sin hund, då den tyvärr gått 

bort hösten innan, vilket borde påpekas, men för övrigt verkar Thora Dardels vittnesmål 

stämma. Hennes ton angående Sven mjuknar när hon berättar om hur han brukade hälsa 

på och drömma sig bort vid deras piano i ateljén. Svens humör och temperament verkar 

 
212 Dardel 1941, 231-232. 
213 UUB X252 c6 Dagbok 1929.  
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ha lugnat sig väldigt i jämförelse med hans glansdagar, och hans ändrade förutsättningar 

verkar ha gett honom andra perspektiv och en större humanitet.  

 

Året 1929 bjöd på flera intressanta, härliga och sorgliga dagar för Sven. Han 

undervisade fortsatt mycket, första omnämngen angående detta är redan den andra 

januari då Sven skrev: ”Besök av Dr Rosenberg från Gtbg som önskar lektioner i 

franska”.214 Men Sven kombinerade nytta med nöje, och den åttonde januari njöt han av 

en trevlig middag med vänner på Maison Watteu, den tidigare nämnda skandinaviska 

konstnärsinstitutionen under ledning av Lena Börjeson:   

 

8/1: Middag Maison Watteu: Nils och Thora Dardel, Rolf de maré, Otto Sköld 

med fru, Gunnbar Cedershiöld, Gösta Nyström med fru, William Zadig, 

Alb.Bonnier med fru, Benny Cedercratz, Bojan Markström, fru billie-holst, född 

Wachtmeister.  

-efteråt på ”coupole” och ”dôme” med Dardels, Rolf d M, Benn, Bojan m.fl. 

Träffade där bla.a Pascin.215 

 

Sven blev ytterligare två gånger under 1929 inbjuden till Maison Watteau, den 12 mars 

och den 13 april till kostymbalen. Men slutet av Sven Bloms anteckning från den 

åttonde januari är särskilt intressant, då han säger att han träffat Pascin. Jules Pascin var 

en mycket skicklig och känd målare, och god vän med både Thora och Nils Dardel. 

Kanske var det genom dessa två som Sven och Pascin träffades. Pascin och Sven verkar 

kommit bra överens, för en liten tid senare blev Sven inbjuden tillsammans med Dardels 

till en stor mottagning hos Pascin, som verkar ha haft en mycket stor social sfär. 

 

12/1: kl 2-3 III lektion dr R.  

-kl 6 renez .vous med Dardels å Omnibus, place pigalle.  

Gingo tillsammans till Pascin som hade stor mottagning. Oändligt mycket folk 

som kommo och gingo. Allt hvad Paris har i Litteratur, konst och teater. Middag 

med Dardels vid boulevarden, så återigen till Pascin. Efteråt for jag till 

Montparnasse, ”Dôme”, där jag träffar bl.a Foyita, sedan en del svenskar som 

Castro, Winborg, Sellborg, Hydén, Axelsson m.fl. 

 

 
214 UUB X252 c6 Dagbok 1929.  
215 UUB X252 c6 Dagbok 1929.  
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I den stora sociala sfären ingick även Ernest Hemingway, som i sin bok En fest för livet 

skriver om Pascin och Dôme i kapitel 10 med titeln ”Med Pascin på Dôme”:  

 

Uppfylld av dygdiga tankar passerade jag massan utanför Rotonde, höll mig för 

god för laster och kollektiva instinkter och gick tvärs över boulevarden till Dôme. 

Även på Dôme var det trångt, men där fanns det i alla fall folk som hade 

arbetat… 

…jag gick bort och satte mig hos Pascin och två modeller som var systrar. Pascin 

hade vinkat till mig när jag stått på trottoaren på Rue Delambre-sidan och undrat 

om jag skulle stanna och ta ett glas eller inte. Pascin var en mycket bra målare 

och han var full, men lagom och avsiktligt full, och han pratade inte 

osammanhängande… 

… [Pascin] ”Okej, barn. Nu ska jag bara ha mig ett glas till sedan kan vi gå och 

äta var ni vill.”  

”Chez Viking” sa genast den mörka systern.  

”Så att ni kan jämföra mig med alla vackra skandinaver? Inte en chans.” 

”jag trivs väldigt bra på Chez Viking”, sa den mörka.  

”Jag med” sa systern. 

”Okej då”, sa Pascin.”God natt, Jeune homme. Sov gott.”  

”Detsamma”.216  

 

Genom Hemingway får vi en levande bild av Montparnasse och dess tätt knutna 

kulturella cirklar, med centrala figurer såsom Pascin. Händelsen i citatet utspelade sig 

förmodligen en tid innan mottagningen hos Pascin 1929, runt 1927-1928, detta då 

Hemingway lämnade Paris våren 1928. Men då Sven frekventerade Dôme även vid 

denna tidpunkt, är det inte alls omöjligt att de stött på varandra. Hemingways 

anspelning på ”Chez Viking”, en av Sven Blom och den svenska societetens mest 

frekventerade restauranger, illustrerar återigen hur utbrett det skandinaviska inflytandet 

på det enorma Montparnasse var.  

 

Men Sven höll även kontakten med familjen hemma i Sverige. Den tionde mars har 

Sven klistrat in ett tidningsurklipp angående sin systerdotter Anna-Greta Mossbergs 

vigsel i Västerås den 6 april:  

 

 
216 Hemingway 2016, 72.  
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10/3: [tidningsurklipp]: Lysning. Sture Wästfelt och Anna-greta Mossberg. 

Vigsel i Västerås den 6 april…217 

 

Och en tid senare, den 21 mars går det att se i en brevlista som Sven nedtecknat i 

dagboken efter en lektion, att han har skickat iväg ett brev till sin systerdotter Anna-

Greta i Västerås, säkerligen med gratulationer.218 Sven Blom höll även fortsatt kontakt 

med sin syster Betty Mossberg. Den 29 mars skickar han kort till henne, även detta 

adresserat till Västerås.219 Även mot slutet av året, den nionde oktober 1929 noterade 

Blom i sin avskickade brevlista sin syster Betty Mossberg Västerås, sin Bror Hugo 

Blom Norrköping, och den nu vigda systerdottern Anna-Greta Wästfelt, tidigare 

Mossberg, som vid denna tid verkar ha flyttat till Stockholm.220 Sven Bloms centrala 

roll som akademiker i den svenska societeten i Paris blir om möjligt ännu mer tydlig i 

Svens inlägg den 24 mars 1929, då han blev inbjuden att lägga ner grundstenen till 

Collège de Suède. Inlägget blir ännu mer intressant av nämnandet i av Dadaist-titanen 

Tristan Tzaras namn:  

 

24/4:  

-kl.3 Cité Universitaire, nedläggandet av grundstenen till Collège de Suède.  

-Rolf de Maré hämtar mig i sin bil.  

-efter cermonin ”Dôme” med Rolf, Dardels, m.fl. 

-Middag hos ”jean” (rue des Volontaires” med nils och Thora Dardel, Tristan 

Tzara med fru, Elsa Castro.  

-Sedan ”Coupol” med Nils, Tzara, Marcel Herrand, renée Kisling m.fl.221 

 

Svens fortsatta vänskap till det kända konstnärsparet illustreras vidare när han blir 

inbjuden till middag hos Tristan Tzara och Greta Knutsson i deras nybyggda hus, 

tillsammans med Nils och Thora Dardel den 15 Maj. Svens vänskap med Tristan Tzara 

är ytterligare ett exempel på det sociala och kulturella, snarare än värdsliga, livet som 

Sven Blom levde mot slutet av sitt liv:   

 

 
217 UUB X252 c6 Dagbok 1929.  
218 UUB X252 c6 Dagbok 1929.  
219 UUB X252 c6 Dagbok 1929.  
220 UUB X252 c6 Dagbok 1929. 
221 UUB X252 c6 Dagbok 1929.  
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25/5:  -Middag hos Tristan Tzara och hans fru i deras nya villa vid avenue Junot. 

Övriga inbjudna: Nils och Thora Dardel, Kurt Jungstedt, Nils Lauren och några 

andra.222 

 

Men Sven Bloms lokala kändisskap sträckte sig även utanför Paris och Montparnasses 

gränser. Hans gode vän skulptören William Zadig placerade en staty av Sven Blom i 

Malmö. Tidningsurklippet är inklistrat den 24 april 1929, och under det har Sven 

skrivit: ”W.Zadigs staty av mig, uppställd i en park i Malmö”.223 

 

 

Figur 11 Tidningsurklipp av W.Zadigs staty av Sven Blom, återfinns i UUB X252 c6 Dagbok 1929 24/4. 

Statyn verkar tyvärr inte stå kvar då jag inte kan hitta den i listorna över allmänna 

konstverk i Malmö. Det är en passande analogi till Sven Bloms eget öde, som trots sin 

vikt för den svenska societeten och sina medmänniskor långsamt har suddats ur tiden. 

Någon som däremot inte har suddats ur tiden är Finlands första kvinnliga professor i 

historia, Alma Söderhjälm, vars forskning om Axel von Fersen och Marie Antoinettes 

relation och kärleksdrama var banbrytande. 1930 publicerade hon sin första bok i ämnet, 

Fersen et Marie Antoinette (1930).224 I Sven Bloms dagbok för 1929 får vi veta att hon 

kom till Paris för att hålla ett föredrag på Sorbonne i just detta ämne.  Förmodligen med 

anledning av att Söderhjälm året efter skulle släppa sin nya bok om detta rafflande och 

djupt intressanta historiska förhållande. Det är mycket intressant att hon söker hjälp av 

Sven, han måste ha skaffat sig ett mycket gott rykte i sin roll som översättare, eller så 

 
222 UUB X252 c6 Dagbok 1929.  
223 UUB X252 c6 Dagbok 1929.  
224 http://www.helsinki.fi/akka-info/tiedenaiset/english/soderhjelm.html 
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känner de kanske varandra sedan tidigare genom akademiska kretsar. Den 29 maj 

skriver Sven Bom om deras möte:   

  

29/5: Besök hos Alma Söderhjelm å hennes hotell (D’albany) för att hjälpa henne 

med ett föredrag som hon ska hålla på Sorbonne om ”Fersen och Marie-

Antoinette” 

-middag med henne i en alsasisk rest. vid rue ste Anne. [bild på Alma 

Söderhjelm].225 

 

Den första juni håller Alma Söderhjälm sitt föredrag på Sorbonne, och Sven Blom är 

inbjuden. Han verkar imponerad över både föredraget och publiken som Söderhjälm 

lockar till sig. Senare går han ut på Chez Viking tillsammans med Alma Söderhjälm:  

 

1/6: kl.5 Alma Söderhjelms conférance å Sorbonne. Synnerligen lyckat , salen 

fullsatt. Distingerad publik.  

-middag med Johan Bernström hos Jonne, rue buissingault..  

-efteråt besök hos Bernström, rue emestcresson.   

- så ”viking” där jag träffade Alma tillsammans med Ivan Brott. 

 

Den 17 augusti är dock inte en lika trevlig dag, då Greve Fredrik Ulrik Wrangel 

begravning hålls i svenska kyrkan. Sven Blom kommenterar på att den låga mängden 

sörjande beror på sommartiden och att folk är ute och semestrar. Men Svens deltagande 

visar på hans plats i samma sociala sfärer som Greven, även i en så formell och socialt 

konservativ miljö som en persons begravning.  

 

17/8: 9.15. F-U Wrangels begravning i svenska kyrkan. Ovanligt fåtaligt besökt 

enär ju de flesta människor äro på vakanser.  

Bland de närvarande: Herman Wrangel, De Koenig, mme Burrer, Mme Eksandh, 

Sonja Amonolf, legations-ordf Winther, attachén Croneberg, Kom.Kapten 

Cassel, David Heighe, Sven Bergius.  

 

Livet går dock vidare, och den 18 augusti och 25 augusti återfinns små trevliga 

karikatyrer som tidningsurklipp i dagboken som verkar föreställa Sven Blom själv. Den 

 
225 UUB X252 c6 Dagbok 1929 
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första av dem föreställer Sven Blom som karikatyr med en enormt stor mage liggande 

nöjd på sofflocket med kudde, under har Sven Blom själv skrivit med bläck: ”Siesta!”226 

 

 

Figur 12 Sven Blom på sofflocket, "Siesta!" återfinns i UUB X252 c6 Dagbok 1929 18/8. 

 

Den andra karikatyren som återfinns den 25 augusti föreställer Sven Blom svettandes i 

färd med disk och iklädd förkläde, Jag misstänker att de kan vara ritade av Sven själv, 

att döma av det lilla B.et som återfinns som konstnärens signatur på båda karikatyrerna. 

Dessutom speglar karikatyrerna vardagsscener med Sven Blom själv i centrum, något 

han själv gärna gjorde i sina litterära texter. Under den andra karikatyren nedan har 

Sven själv skrivit med bläckpenna: ”Efter Middagen!”.227 

 

Figur 13 Sven Blom i färd med disk, "Efter middagen!" återfinns i UUB X252 c6 Dagbok 1929 25/8. 

 

Under ”Notes de Aout” som är en extra sida i slutet av augusti innan månaden 

september börjar i Svens dagbok, har han klistrat in följande tidningsurklipp från vad 

som verkar vara en lokal tidskrift, vid namn ”Paris – Montparnasse” av redaktör 

H.Broca. Den finns att tillgå som E-skrift, men tyvärr har jag på grund av 

tidsbegränsningar och språkbegränsningar inte kunnat undersöka tidskrifterna närmare.  

 
226 UUB X252 c6 Dagbok 1929.  
227 UUB X252 c6 Dagbok 1929.  
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De torde dock utgöra en guldgruva med karikatyrer och interna skämt angående 

Montparnasses lokala kändisar och lokalkultur. Ett exempel på detta är det urklipp Sven 

Blom har klippt ut, där han själv finns representerad i en karikatyr av sitt eget huvud 

ritat som en stor rund ballong tillsammans med andra lokala personligheter. Att Sven 

representerades på detta sätt understryker ytterligare hans påverkan på lokalsamhället 

och hans kändisskap som ständigt element på Montparnasses inrökta kaféer, såsom 

Dôme. 

 

Figur 14 Sven Blom, karikatyr ur tidskriften "Paris-Montparnasse", återfinns i UUB X252 c6 Dagbok 1929. 

 

Sven Blom arbetade engagerat med sina franskalektioner, han beställde böcker från 

Sverige i ändamålet från Erik Holmgren i Uppsala den 14 september, och i hans 

anteckningar återfinns en lista över dessa böcker:  

 

14/9:  -mottog från Erik Holmgren i Uppsala i postpaket följande böcker:  

Widholm: fransk språklära.  

Ramundson, franska synonymer. 

Gullberg och Edström: Franska ord och fraser.  

Sundén: Svensk Språklära.  

Frukost med Gunnar Walter.  

-Sedan lektion.228 

 

 
228 UUB X252 c6 Dagbok 1929.  
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Även detta år arbetade Sven hårt med översättningar enligt anteckningar i dagboken 

från den 9 oktober: ” -översättningsarbete för Berns och brevskrivning”.229 Såväl som 

den 12 oktober: ” Besök på legationen efter kallelse av Winther. Det rörde sig om ett 

översättningsarbete för prof. Wöhlin”.230 Samt även den 16 oktober: ”Hela dagen 

upptagen med översättningsarbetet till legationen”.231 

 

På sin födelsedag den 24 september firades Sven Blom av vänner, och fick en present 

värdig en akademiker, men inte ens på sin födelsedag var Sven helt ledig, utan höll 

lektion för en fröken Wallin:  

 

24/9: på morgonen av Eric Merwin, Gunnar Walter och Harry Svensson, som 

kommit för att uppvakta mig på födelsedagen. De medförde blommor och en 

skrivpenna ”Unic”.  

-besök vid hallarna i sällskap med en mme Bertrand.  

-efter frukosten besök av Jonas H. ävenledes medförande blommor, och av Arvid 

Hydén.  

-kl-3-5 lektion fröken Wallin.  

Till kl.8 hade jag inbjudit herr Merwiin, Walter och svensson som fingo följande 

(goda!) middag:  

Sill i tomatsås med oskal.potatis  

Fiskbullar med (skånsk) senapssås 

Kyckling 

Kronärtskocka 

Filmjölk med grädde  

Päron.232 

 

Detta år skrev inte Sven Blom om sitt jul-och nyårsfirande, istället hanterar ett av de 

sista inläggen i dagboken brodern Hugo Bloms födelsedag den 13 december, där 

återfinns ett tidningsurklipp ovanför vilket är skrivet:  ”Hugo Blom 1879”.233 Brodern 

verkar ha varit vicekonsul i Norrköping och fyllde vid tillfället femtio år. Från 

fotografiet kan man tydligt se likheten mellan de båda bröderna, trots Bloms något 

 
229 UUB X252 c6 Dagbok 1929.  
230 UUB X252 c6 Dagbok 1929. 
231 UUB X252 c6 Dagbok 1929 
232 UUB X252 c6 Dagbok 1929. 
233 UUB X252 c6 Dagbok 1929.  
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större volym. År 1929 var alltså fullt med intressanta och härliga, men även sorliga 

händelser för Sven. Genom året fortsatte han att arbeta med sina språklektioner och 

översättningar, men figurerade samtidigt i det lokala nöjes-och kulturlivet. Hans möten 

med Pascin, Tristan Tzara och Alma Söderhjälm är mycket intressanta och målar 

verkligen upp en härlig bild av tillgången till den kultur, akademi och humaniora som 

intresserade Sven Blom.  

 

 

Figur 15 Sven Bloms bror, vicekonsuln Hugo Blom, återfinns den 13 december i UUB X252 c6 Dagbok 1929. 

 
8.3.7 1930: Början på slutet 

 

Figur 16 ”Wordcloud” baserat på min transkribering av Sven Bloms Dagbok 1930 UUB X252 c7. 

 Under året 1930 undervisade Sven minst 196 av årets dagar, vilka jag har valt att inte 

transkribera på grund av tidsbegränsning.234 Av denna anledning baseras ordmolnet för 

1930 på den transkriberade texten av dagar då Sven inte endast undervisade, varför 

ordet lektion, eller lektioner, inte dominerar ordmolnet. Dessutom har Sven vid denna 

 
234 UUB X252 c7 Dagbok 1930.  
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tid fasat ut ordet lektion mot att istället skriva klockslaget lektionen ska hållas, det har 

nu blivit självklart och rutin för Sven med hela dagar undervisning. I diagrammet nedan 

syns de datum vilka till största del fylls av lektioner och således inte transkriberas. 

Utifrån denna lista kan man se att Sven är verksam över hela året, men lugnar ner 

arbetstakten något under januari, april, augusti och december.  

 

Det var dock inte endast arbete som gällde, Sven spenderade också tid med sina vänner, 

bland annat familjen Dardel. Den 16 februari bjöd han in dem till frukost och åt även 

middag med dem på en kinesisk restaurang:  

 

16/2  

-Inbjudit Nils, Thora och Ingrid Dardel till frukost:  

Anjovis smörgåsar 

Renstek, äggröra 

Kyckling, petit pois,  

Ost, frukt.  

-visit av Kjell Löwenabler, Eric Landgren, Gösta Beskman, Marthe (som 

återkommit från Sverige)  

-Middag med Dardels å kinesiska restauranten Cheng vid rue des Carmes.235 

 
235 UUB X252 c7 Dagbok 1930. 

Figur 17 Diagram över dagar med undervisning uppdelat på årets tolv månader 1930, baserad på min 

transkribering av Dagbok 1930 UUB X252 c7 . 
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Sven behöll även kontakten med vänner och familj hemma i Sverige via brev, vilket 

framgår av brevlistor från dagboksinlägg den 21 februari 1930, då han bland annat 

skickade brev till sin systerdotter Anna-Greta Wästfelt i Stockholm, samt den 24 och 31 

mars, då Sven skickade brev till sin syster Bettty Mossberg i Västerås, följt av 

ytterligare brev till Betty Mossberg den; 24 april, 12 december och 29 december. Hugo 

Blom, Svens bror i Norrköping får brev skickat till sig den 12 februari, 13 mars, 17 

april, 21 juni, 19 oktober, 19 november, 11 december, 20 december och 29 december.236 

Sven skrev alltså, som går att se i ordmolnet i figur 14, en hel del brev under året, 

antagligen för att hålla uppe de sociala kontakter från vilka undervisningen stjäl tid.  

 

Men Sven tog sig även tid för sina vänner, den 16 mars besökte han en nyöppning av 

restaurangen Strix, och efteråt blir det middag med Dardels:  

 

16/3: 

 kl.10-12 frkn Wennerberg  

-besök å det nyöppnade ”Strix”, efteråt middag hos Abdul och Beppo 

tillsammans med Dardels.237 

 

Sven Bloms elever verkar dessutom ha varit riktigt trevliga. Den första april spelade 

fröken Hellberg ett roligt spratt på Sven som säkert muntrade upp språkläraren:  

 

1/4: Ett april-skämt av frkn Hellberg: Mystisk ringning på dörren, öppnar den 

och finner en rödklädd docka och därunder – en butelj Martell +++.238 

 

Sina gamla vänner på Maison Watteau glömde Sven inte bort heller. Den 4 april gick 

Sven på styrelsemöte och middag på institutet, och han verkar ha haft det trevligt, även 

utan familjen Dardel, Arvid Hydén och Rolf de Maré:  

 

4/4: Ingrid Mossberg, 1906.  

Apéritifs med fm Otte sköld.  

 
236 UUB X252 c7 Dagbok 1930.  
237 UUB X252 c7 Dagbok 1930 
238 UUB X252 c7 Dagbok 1930. 
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Därefter middag å la ”Maison Watteau” där det vart styrelsesammanträde. 

Lyckad och trevlig. Bland de närvarande: mme burrer, M.et mme Nyström 

(Gladys)  

M.et Mme Winther 

Mme Sköld  

Bojan Markström  

Arkitekt och fru Bjërke.  

Hoving.  

Grevell.  

Dr Kjellberg, nya pressattachén.  

Sven Bergius 

Zadig  

m.fl. Efteråt öl på ”Select” och whiskey på ”Coupole”.239 

 

Sven blev dessutom inbjuden till teatern av sin vän Walter Kjellman den 14 maj 1930, 

något som Sven verkligen uppskattade. Intresset för kulturen hade inte svalnat, tvärtom 

verkar Sven njuta mer av dessa tillställningar sedan hans fritid minskat på grund av 

undervisningen:  

 

14/5:  

 Kl.10-1/2 12 W. Kjellman.  

-frukost med Lars Eksell, som på e.m avreste på en veckas ”ferier” till montcourt.  

-bad  

-apéritif ”Reégence”, middag å thecoslovakiska. Rest bakom svenska banken.  

[bild på M. Pierre Brasseur]  

Efteråt var jag av Walter Kjellman inbjuden till Théâtre de la Michodière där jag 

såg en utomordentligt rolig och välspelad komedi av Bourdet, ”La sexe faible”. 

Spelet var synnerligen gott på alla händer men fäste mig särskilt vid Victor 

Vouchers sen Antoine, Pirre Brasseurs som Jimmy och Noqueros gigolo. Som 

den ryska grevinnan lyckades Mme. Moreno utmärkt. En sällsynt trevlig 

teaterafton!240 

 

Tyvärr knackade döden på dörren igen den femte juni 1930, då Pascin tog sitt eget liv. 

För Thora och Nils Dardel och Montparnasse var detta en fruktansvärt tragisk händelse. 

 
239 UUB X252 c7 Dagbok 1930.  
240 UUB X252 c7 Dagbok 1930. 
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Sven antecknar i sin dagbok, först om en lektion och middag med en B Malmström och 

sedan när han nåddes av de hemska nyheterna. Sven har även klistrat in en 

tidningsartikel på franska angående Pascins död under sitt eget inlägg:  

 

-kl 7-8. B. Malmström.  

.Middag med honom bd St Germain, sedan ”La Source”, ”Lipp” och ”Select” 

-Träffade på ”La Source” Papasoff som meddelade mig nyheten om Pascins 

död.241 

 

 

Figur 18 Tidningsurklipp angående Pascins död den 5 juni, återfinns den 5/6 i UUB X252 c7 Dagbok 1930. 

 

I sin memoar skriver Thora Dardel om det hemska dödsfallet. Även hon och maken Nils 

Dardel får veta nyheten av Papazoff:  

 
”- Jag är säker på att han blivit mördad, sade Nils ytterst uppskakad och försvann 

med karl till Montparnasse för att träffa Papazoff och de utom sig förtvivlade 

Lucy och Hermine i Coupoles bar.  

Jag tittade ut genom fönstret. Det var som om ett stort stycke Paris lossnat och 

trillat bort. Vad skulle det nu bli av en massa människor?242 

 

Pascins död signalerade för Thora Dardel början på slutet av années folles, och 

begravningen, som Sven inte verkar ha deltagit vid, lämnade henne och många andra i 

 
241 UUB X252 c7 Dagbok 1930. 
242 Thora Dardel 1994, 237.  
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Montparnasse societeten i djup sorg och med en splittrad vänskapskrets när den 

gemensamma nämnaren som var Pascin försvann:  

 

Efter denna händelse var det som om glädjen flytt, åtminstone från våra kretsar. 

Många människor som förut träffats ofta såg varandra mycket sällan.243 

 

Den 18 september 1930 träffade Sven Blom Jean Börlin för sista gången. Den före detta 

stjärnan i den Svenska Baletten och de Marés tidigare partner dog senare under året i 

New York av drog-och alkoholrelaterad kronisk gulsot. Många av de som definierade 

Montparnasse och den svenska societeten började nu alltså tyvärr förvinna, och med 

dem, de glansdagar som Montparnasse åtnjöt under tjugotalet:  

 

18/9:  

Kl-10-12 Sten Ekdahl.  

-besök av Jean Börlin, som inviterade mig till Dejeuner hos Ronzieu, Rôtissene 

Périgourdine.  

-Bad Gobelins.  

Kl ½ 7-8 Steen. 

-Middag med des 4 vents.  

Efteråt ”hörnan” med Centerwalls, Luidings, och sten Ekdahl. Dit kom även den 

norske målaren Kristian Bölstad.244 

 

Även Svens födelsedag 1930 verkar varit mer sparsmakad än vanligt, inga av hans 

gamla vänner som Nils eller Thora Dardel, Arvid Hydén eller Rolf de Maré verkade 

uppmärksamma Sven Blom på hans födelsedag, enligt hans anteckningar i sin dagbok. 

Sven arbetade dessutom större delen av sin bemärkelsedag:  

 

24/9: [Födelsedag!]  

Kl.10-12 Sten Ekdahl.  

Kl 4-5 frkn Holst.  

Uppvaktning med blommor av Centerwalls och Luidings.  

Till middagen kommo Gunnar Walter och Bengt Malmström.245 

 

 
243 Thora Dardel 1994, 243.  
244 UUB X252 c7 Dagbok 1930. 
245 UUB X252 c7 Dagbok 1930. 
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Vidare skrev Sven för första gången den 19 oktober om sina priser för språklektioner, 

och verkade höja dem. Sven verkar försökt skapa ett schema åt sig själv baserat på 

priserna för att få lite stabilitet i vardagen, men man ser också att han verkar behövt 

pengarna då han lämnar ”andra tider”-möjligheten öppen för lektioner:  

 

19/10: Brev till Hugo Blom, Nkpg, Hugo Oldevig, Kramfors, Carl Steer, paris. 

Meddelat C.S mina nya priser: En lektion om dagen per lekt-timma frs 25:-  

Enstaka lektioner:  

Från kl 10-7 ” ” 30:-  

Andra tider ” ” 35:-.246 

 

Svens bronkit verkade inte heller bli bättre då han besökte sin vän, läkaren Dyre Diriks 

för konsultation den 21 oktober. Besöket kan mycket väl varit relaterat till någon annan 

sjukdom eller skada. Men med tanke på att Sven Bloms dödsdatum var inom ett år, och 

det verkar ha varit en lungrelaterad åkomma som tog hans liv, är det inte omöjligt att det 

är för just bronkiten Sven söker konsultation.247 Men allt var inte bara elände för Sven, 

den 26 oktober träffade han både Thora Dardel och Tristan Tzara för frukost respektive 

kaffe.  

26/10:  

Besök hos skräddare Nuel.  

-frukost hos Thora Dardel.  

Kaffe med avec hos Tzaras.  

Bad Odessa.  

Middag rue des Canettes med E.E.248 

 

Nästa intressanta inlägg i dagboken kommer den 20 december, här skriver Sven att han 

inte gått till ”lilla julaftonsklubben” som tidigare beskrivits, av ”välbekant anledning”, 

vilket är mycket intressant. Sven skriver själv alltså inte anledningen, men då Jean 

Börlin dött i New York den sjätte december, endast två veckor tidigare, anser jag att 

detta kan bero på två saker; antingen håller man ingen ”Julaftonsklubb” av respekt för 

Jean Börlin, eller så håller Sven Rolf de Maré ansvarig för Jean Börlins död, då Börlins 

nedåtgående spiral verkar ha börjat efter att den svenska baletten lade ner 1925 och 

 
246 UUB X252 c7 Dagbok 1930. 
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Börlins och de Marés förhållande tog slut. Sven Blom verkar inte varit ovän med någon 

annan vid klubben, han skickade julkort till George Lewin, och firade så småningom 

julafton hos familjen Dardel. Istället för att gå på ”lilla julaftonsklubben” skrev Sven 

Blom en mängd julkort:  

 

20/12:  

-”lilla julafton” hos Rolf de Maré, gick ej dit av välbekant anledning.  

Julkort till:  

Hugo Blom, Nkpg  

FG, Blom,    ”  

Anna Norniem Sthlm  

Nils-Einar Eriksson, ”  

Hans Luiding,          ” 

Anna greta Wästfelt  ”  

Irma Grönquist          ” 

Gerd-marie Öhrström ” 

Josef Eriksson, äppelviken.  

Kasten Rünnon, Ålsten. 

Oskar Lundberg, Uppsala.  

Holga Blomberg, nkpg 

Walter Kjellman , Kristianstad.  

Ella Hellberg Landskrona  

Kurt Furster, Nkpg  

Jarl Charpentier, Uppsala.  

Beguit Cappeleu-holst, Lidingö  

George Lewin, Paris.249 

 

Om Julaftonsfirandet 1930 skriver Thora Dardel i sin memoar:  

 

Det skulle vara svårt att säga vem som inte firade julafton i vår ateljé, så mycket 

folk var där.  

Det började med barnfest kring den tända granen, som nog var prydd med flera 

svenska flaggor än någon gran i Sverige. Man sjöng och dansade. Så småningom 

 
249 UUB X252 c7 Dagbok 1930.  
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troppade en del av barnen i väg och ersattes med fullvuxna, som gjorde heder åt 

den ganska starka glöggen, tillagad med omsorg enligt Sven Bloms recept.250  

 

Sven verkar som alltid ha stått för de kulinariska och traditionella delarna av 

sammankomsten, denna gång genom den starka glöggen som säkert värmde gott på 

vintereftermiddagen. På Julaftonskvällen verkar Sven Blom ha bjudit in sina vänner till 

en trevlig julmiddag, den sista i Sven Bloms intressanta och spektakulära liv:  

 

24/12:  

kl. 12 frukost hos Sonja Aminoff träffade där fru Brogren, född aminoff, fru 

uggla, Qallerstedt fru Kastengren med fader, Fabian Svenson, samt Sture 

Aschberg.  

På e.m Julgransfest hos Dardels, där jag träffade bla Alma Söderhjälm, Linda 

Klinkowström, Eva Dickson, Papsoff med fru, Emil Barclay, Jean aberlé, Elsa 

Castrom Löjt och fru Bottenström*.  

-på kvällen, julaftonsmiddag hos mig: Domit Söderberg, Gunnar Walter, Allan 

Andersson.251 

 

Det sista inlägget i Svens dagbok för 1930 är daterat den 31 december 1930, då han 

gjorde lite inköp, åt middag med goda vänner och firade in det nya året på Restaurang 

Viking.  

 

31/12: Tord Furster 1902.  

Besök på banken i uppköp och Printemps nyårsgåvor till Francais, M Bertrand 

och tant Rosa.  

-Besök av Erik Holmgren som inbjöd mig till middag.  

”à la belle Arone”  

Därefter nya ”Viking”.252 

 

Året 1930 bjöd Sven Blom och Montparnasse på flera sorger, men Sven kämpade på 

med sin språkutlärning och njöt av tillvaron när han kunde. Han spenderade mindre tid 

med sina gamla vänner, men verkar å andra sidan hitta nya som firade honom på hans 

födelsedag och som han delade sin sista julmåltid med. 

 
250Dardel 1941, 248.  
251 UUB X252 c7 Dagbok 1930.  
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8.3.8 1931: Sven Blom firas och sörjs 

 

Svens sista levnadsår började med en trevlig frukost för Alma Söderhjälm den första 

januari. De båda akademikerna gav sig sedan av till Dardels, då Sven antecknar att Nils 

Dardel var sjuk. Det verkar alltså som att Alma Söderhjälm och Sven Blom fortsatt sin 

vänskap, även efter Söderhjelms föredrag på Sorbonne.253 Den tredje januari antecknade 

Sven nyheten om Josef Joffres död, den legendariska franska generalen från det första 

världskriget. Sven hade nöjet att träffa Joffre i arbetet med insamlingen för den 

förstörda franska staden Craonne strax efter krigets slut, vilket jag diskuterar på sidan 

42 i denna uppsats.254 Sven skrev i sin dagbok: ”Joffre dog idag kl ½ 9. Efter en lång 

agonie”…255  

 

Sven håller även 1931 fortsatt kontakt med sin familj i Sverige, det första brevet till 

brodern Hugo Blom skickades den 7 januari.256 Brevet följdes tätt av dito till Hugo 

Blom och systern Betty Mossberg den 29 januari, och sedan brev till Hugo Blom igen 

den tredje februari.257 Brev skickades även till Hugo Blom och Betty Mossberg den 6 

mars, F.G Blom och Betty Morsberg den 18 mars, Ingrid Mossberg den första april, 

Hugo Blom och F.G Blom den andra april, Hugo Blom den 12 april, F.G Blom den 3 

maj, Anna-Greta Wästfelt den 25 juli inför hennes födelsedag den 28 juli. 

 

Januari var en aktiv månad i Svens dagbok för 1931 och den 13 januari finner vi en så 

kallad ”kladdskrivning” av ett av de betyg/intyg han gav sin elev, Löjtnant Sten Ekdahl. 

Det är det enda sådana som sparats, och ger en intressant inblick i Svens 

undervisningsmetoder och hans syn på sina elever och sin egen roll som lärare.  

 

Undertecknad, som vid Uppsala Universitet avlagt fullständigt licentiatprov i 

romanska språk och som sedan ett flertal år är verksam som privat språklärare i 

Paris, intygar härmed på begäran 

-Att han som elev i franska språket under fyra månader (september-december 

1930) haft löjtnant Sten Ekdahl; 

 
253 UUB X252 c8 Dagbok 1931. 
254 Se sida 37.  
255 UUB X252 c8 Dagbok 1931.  
256 UUB X252 c8 Dagbok 1931.  
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-Att löjtnant Ekdahl under denna tid har tagit dagliga lektioner på två timmar och 

dessutom på icke lektionstid varje, omväxlande med eller utan hjälpmedel, 

skriftligen översatt av mig förelagda och sedan rättade texter*,  

- Att han vidare erhållit hemuppgifter u grammatik och fraseologi, 

namnterminologi o.d.  

Det är mig ett särskilt nöje att intyga att löjtnant E med stort intresse och flit följt 

min undervisning och att han under den relativt korta tid som stått till förfogande 

uppnått en mycket stor färdighet att i tal och skrift behandla det franska språket.  

Paris den 12 januari 1931.258  

 

Den 13 januari, dagen efter betyget återfinns, besökte Sven konsulatet ”(med Sten 

Ekdahls papper)”, och skickade sedan även ett brev till Sten Ekdal med adressen 

”London”.259 Det är inte omöjligt att löjtnant Sten Ekdal var en militärattaché, vilket 

visar på att Svens språkutlärning var högt eftersökt, även för tjänstemän som behövde 

licensierade utbildare. 

 

Sven besöker återigen sina gamla vänner familjen Dardels den 18 januari, med vilka han 

åt middag. Här nämns Sven inget om Nils sjukdom vilken verkar ha gått över. Till Alma 

Söderhjelm skickade Sven ett brev med adressen ”Åbo” den 20 januari, det verkar alltså 

som att Söderhjelm har rest tillbaka till sitt universitet.260 Det sociala livet gick vidare 

för Sven, och den 27 januari antecknade Sven i sin dagbok om en middag på ”Maison 

Watteau”. Bordskamraterna på bjudningen verkar ha varit gamla vänner såsom Nils och 

Thora Dardel, Zadig m.fl.261 Under våren 1931 träffade Sven familjen Dardel 

regelbundet. Det verkar som att de kom fortsatt bra överens och trivdes i varandras 

sällskap, då besöken ibland sträckte sig över till middagar, såsom den 11 februari och 

den 25 februari.262 

 

Sven Bloms vänskap med Rolf de Maré verkar den 29 januari 1931 ha återhämtat sig då 

han följde med de Maré som stöd till en klinik där de Maré opererades för njursten, de 

båda åt sedan middag tillsammans. Vad det nu var som fick Sven att inte besöka lilla 

Julaftonsklubben en månad bakåt i tiden verkar ha varit bortglömt mellan de båda 

 
258 UUB X252 c8 Dagbok 1931.  
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vännerna.263 Vänskapen fortsatte i februari, den första februari 1931 skrev Sven i sin 

dagbok om att han hade fått besök av Rolf de Maré och sedan blivit inviterad till 

middag på klubben av sin gamle vän Arvid Hydén:  

 

…Efteråt musiksoaré i pianorummet: Olle Stark, Rendahl, Arvid Hydén. Bl. de 

närvarande: Sture Aschberg, Rulle V, Dodde Heijne, Berndt, Nattsexa på 

”Coupole” efter många andra krogbesök på Montparnasse.264 

 

Den tredje februari verkar Sven börjat sin termin igen med lektioner, där en typisk dag 

kunde se ut som tisdagen den tredje februari:  

 

Kl.10-12 Sture Aschberg (VI-VII)  

Kl. 2-3 frkn Seashore (III) 

Kl 5-6 A.A (VII)  

- Betalat februari-hyran. 

- Besök av Bror Centerwall.  

- Apéritifs med honom på ”Hörnan” 

 

Brev till Baron Grotthuss, paris 

Brev till Hugo Blom, Nkpg.265 

 

Sven verkar ha hittat tillbaka till sina gamla vänner 1931, han blev återigen inviterad till 

middag på svenska klubben den 15 februari av David von Heijne och Arvid Hydén där 

det bjuds på Laxpudding och snöripor: ”Synnerligen trevligt” skrev Sven om 

middagen.266 Dagen efter bjöds på det på ”fettisdagsbullar” hos familjen Dardel med 

Elsa de Castro och Papasoff.267 Sven skrev även detta år flitigt kort och brev, vilka 

skickas till Alma Söderhjelm den 23 februari 1931, och då också till brodern F.G Blom i 

Norrköping, och den 24 skickas brev till brodern Hugo Blom i Korrköping.268   

 

 
263 UUB X252 c8 Dagbok 1931.  
264 UUB X252 c8 Dagbok 1931.  
265 UUB X252 c8 Dagbok 1931.  
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Sven arbetade inte bara med officiella dokument i sina översättningar. Den 27 februari 

noterade Sven i sin dagbok att han arbetar med ett översättningsarbete till en Holmberg, 

”en finsk film”.269 Översättningsarbetet visar på Svens fortsatta kultur och filmintresse. 

Paris var vid tiden fyllt av biografer, under 1920-talet kring 184 stycken.270 Och filmens 

medium var och är, oerhört populärt i staden. Den tredje mars skrev Sven så om 

ytterligare en middag hos Rolf de Maré, men denna gång var det: ”den sista, innan han 

beger sig på en Afrikafärd i auto”.271 Närvarande var en liten skara av de närmsta 

vännerna, Nils och Thora Dardel, Georges Lewin, Arvid Hydén och Kurt Jungstedt.272  

 

Vid en vernissagemiddag hos konstnären Georges Violet den femte mars visade den 

annars så sakliga Sven upp en mycket subjektiv sida angående sina känslor för 

amerikaner: ”efter middagen kommo en otäck amerikanare och en otäck amerikanska, 

Usch!”273 Här kan man inte låta bli att dra på smilbanden över Sven Bloms något 

stereotypiskt franska hållning gentemot amerikaner. Sven Blom, som ansåg den franska 

kulturen att vara överlägsen allt, fann säkert de framfusiga och självsäkra amerikanarna 

att kontrastera mot hans uppfattningar om hur man ska vara och bete sig. Fortfarande 

idag har den franska kulturen behållit en resistens mot exempelvis, det engelska språket. 

Enligt 2016 års English Proficiency index framtagen av Education First placerar sig 

Frankrike på en 29 plats i världen, långt under fattigare länder som exempelvis 

Rumänien. Den 25 mars visade Sven omtanke för sina nära vänner när han besöker Nils 

Dardel som låg på sjukhem.274 Under april verkar det som Sven endast hade en student, 

en viss Gunnar Dalén, kanske tog här ekonomin en törn.  

 

Den nionde april kom Rolf de Maré tillbaka från sin afrikaresa, och Sven Blom och han 

åt middag tillsammans på restaurangen ”Petit Durand” för att fira hans återkomst. Den 

14 april verkar Nils Dardel ha tillfrisknat då han besökte Sven Blom efter den enda 

lektionen på eftermiddagen med Gunnar Dalén. Vid denna tid verkar det som att Sven 

reflekterade en del över tillvaron, en stor mängd ordspråk kan återfinnas i 

 
269 UUB X252 c8 Dagbok 1931.  
270 Thulin 2017, 200.  
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274 UUB X252 c8 Dagbok 1931.  



  

 

- 110 - 

dagboksinlägg på franska och latin, bland annat den 18 april, 24 maj och 25 maj.275 Men 

vänskapen med Nils Dardel verkar lika stark som någonsin och den 25 april noterade 

Sven i sin dagbok:” -Frukost hemma för Rolf de Maré och Nils Dardel – följde därefter 

Dardel hem och stannade hos honom till middag”.276 Den femte maj fick Sven en 

telegramremisson från sin bor F.G Blom, men skrev tyvärr inte ned vad det innehöll. 

Den 15 maj återfinns en bild på Nathan Söderblom, som tyvärr gick ur tiden den 13 juli 

1931.277 

 

Den nionde juni blev Sven sjuk i 40,7 graders feber och fick så besök av sin läkare och 

vän Dyre Diriks sent på kvällen. Sven Blom antecknar även att hans båda vänner Sven-

Oscar och Gunnar Walter fanns där och vakade över honom. Men läget förvärrades och 

Sven Blom fördes i ambulans till sjukhuset La Maison Dubois den tionde juni. Dagen 

efter, den 11 juni fick Sven besök av Dyre Diriks, Gunnar Walter, hans gamla vän och 

tidigare hushållerska Marthe, Thora Dardel och Dorit och Birgit Söderberg.278  

 

Sven låg kvar på sjukhuset till den 25 juni, under vilken tid han skrev flera listor i sin 

dagbok med besökare som han fick om dagarna. Bland dem återfinns Rolf de Maré, 

Nils Dardel, Arvid Hydén och Lena Börjeson. Flera av dem återkom dessutom under 

sjukdomsperioden med blommor och frukt till den sjuke Blom. Sven Bloms vänner 

visade verkligen honom sitt stöd, och hur mycket han betydde för dem genom sina 

konstanta besök.279 Så äntligen den 25 juni fick Sven komma hem, I sin dagbok skrev 

han:  

 

-Besök av Fredr.Enquist som hjälpte till med ”hemresan”, anskaffade bil etc. 

-Middag å ”spädgrisen” med honom, myggan och Fjäderlätt [förmodligen ett 

smeknamn för George Violet].280  

 

Den tionde juli möttes Alma Söderhjelm och Sven Blom igen och åt middag på 

”Danska rest.” i sällskap av en fröken Hagfors. På samma sida återfinns även ett 

tidningsurklipp med bild på Alma Söderhjelm:  

 
275 UUB X252 c8 Dagbok 1931. 
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278 UUB X252 c8 Dagbok 1931.  
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Figur 19 Tidningsurklipp med bild på Alma Söderhjelm, återfinns den 10/7 i UUB X252 c8 Dagbok 1931. 

 

Sven levde under sommaren ett lugnt liv med lektioner och middagar. Men den 23 juli 

var en särskilt händelsefylld dag, här verkar det som att Blom återigen har väckt till liv 

sitt intresse för fotografering:  

 

Visit och blommor från Gunnar och Ole Berg som skulle bege sig iväg kl. 12 till 

Bruxalles. Aperitifs och fotografering på Odéonplatsen. Olle Holmberg och jag 

kördes på motorcykeln till Châtelet, där den förstnämnda bjöd mig på frukost (au 

vieux Châtelet)  

Besök av Stephane Lamy [av vilken det finns en volym dikter på franska 

tillägnade Sven Blom bland Sven Bloms efterlämnade papper på UUB] i och för 

en översättning till Holmberg.  

Middag vid boul.Montparnasse.  

Sedan Odéonplatsen med muggen, Gunnar Walter och Kjölstad.281 

 

Det verkar ha varit en synnerlig fartfylld dag för Sven, som under de kommande 

månaderna fortsatte att fotografera, både sitt eget hem och vänner och bekanta. Den 

femte augusti gav sig så Sven ut på en välförtjänad semester till Vézelay som varade 

mellan den femte och den fjärde september 1931. På semestern njöt han av god mat, 

promenader och kort och brevskrivande till bland annat Rolf de Maré och Arvid Hydén 

den och Betty Mossberg.282 Han hade under semestern ständig kontakt med sina båda 

bröder F.G Blom och Hugo Blom. Från Frans Gustaf. Blom kom det ett telegram med 

 
281 UUB X252 c8 Dagbok 1931.  
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en check den 14 augusti.283 Det är inte omöjligt att Blom vid denna tid på grund av sin 

sjukdom fick finansiell hjälp av sina bröder att åka på denna semester för att vila upp 

sig. Sven kom tillbaka till Paris den fjärde september där han möttes vid stationen av sin 

vän Gunnar Walter, med vilken han sedan åt middag.284 

 

Väl tillbaka i Paris fick Sven flera besök av Dyre Diriks, hans läkare och vän, den 

nionde och tionde september. I dagboksinlägget den tionde september har Sven skrivit 

Dyre Diriks adress och titel: ”Dr Dyre Diriks [,] 97 boulevard Brune. Vangirard 

12*83”.285 Förmodligen nedskrivet ifall Sven behövde informera sjukvårdspersonal om 

vem som var hans husläkare. 

 

Den tjugonde september återfinns två inklistrade tidningsurklipp, båda angående Sven 

Bloms femtioårsdag den 24 september. Det första tidningsurklippet verkar vara från 

tidningen Stockholms Dagblad (St. D) medan det andra tidningsurklippet är från D.N 

den 23 september 1931. Det första tidningsurklippet proklamerar:  

 

Parissvensken Sven Blom 50 år 

-Från St. D:s korrespondent – T.D 

Paris i sept. 1931.  

-Vad tillhör du för religion?  

-Jag är protestant. Hur så?  

-det är för begravningens skull… 

Detta var ungefär den första hälsning som parissvensken Sven Blom bestods 

med, då han som frivillig 1914 drog på sig fransk fältuniform. De flesta 

svenskarna skyndade hem till det egna landet, då världsbranden bröt ut. Så ej den 

gamle uppsaliensaren, som i handling ville vida sin stora kärlek till det Frankrike, 

som han några år tidigare adopterat till sitt andra fosterland.  

Men det stod inte skrivet, att det suprema offret skulle behöva göras. Sven Blom 

blev några månader senare utmönstrad (båda fötterna förfrusna under natt-patrull 

i första linjen), och sålunda kan han nu den 24 denna månad fira sin 

femtioårsdag.  
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Norrköpinspojken Sven Blom kom efter avlagd mogenhetsexamen till Uppsala, 

där han livligt deltog i det då ännu florerande studentlivet. På grund av sina 

språkkunskaper blev han ofta anlitad som marskalk och ”statsbud” åt 

universitetets gäster från utlandet, och vid Linnéfesten 1907 se vi honom som 

övermarskalk, ordnande biffen på ett lätt och lekande sätt. Studierna glömde han 

dock inte helt. Han specialiserade sig i den romanska filologien, i vilket ämne 

han avlade fullständigt licensiatprov våren 1910. Några år senare lämnade han 

Sverige för att bosätta sig i Frankrike, dit han ofta i studiesyfte företagit resor och 

för vilket land han redan under barnaåren fattat en livlig sympati.  

 

Efter några år som konsulatsekreterare bosatte sig Sven Blom på landet, närmare 

bestämt i Grèz-sur-Loing, där han ämnade tillbringa resten av sina dagar, delade 

sin tid mellan sitt rika bibliotek – som han numera skänkt till Uppsala universitet 

– och skog och mark. Men ödet hade bestämt, att Sven Blom inte skulle få 

fortsätta en rentiers sorglösa liv. För några år sedan kom han åter och knackade 

på porten till paris. Pengarna voro gångna, ohälsa hade stött till. Men det 

studenikosa humöret fanns kvar. Och på nytt blev han en av den svenska 

Pariskoloniens förgrundsfigurer – trots sin egen tillbakadragenhet. Sin tid delar 

han numera mellan språklektioner, sina böcker och – sina kastruller! Ty Sven 

Blom är en utsökt gourmet och av den intimare vänkretsen mycket uppskattad 

köksmästare. Han har i många år hotat med att utge en egen kokbok.  

Svenska klubben i paris firar den 24 sept. sin gamle medlem med en galamiddag. 

Denna och den varma hyllning, som då kommer Sven Blom till del, har han 

ärligen förtjänt. Motgångar och svårigheter till trots har han förstått behålla sin 

ljusa syn på tingen och lever alltjämt livet leende. 286 

 

Födelsedagartikeln beskriver utförligt Svens liv och stämmer väl överens med och 

bekräftar vad resten av källmaterialet och vittnen som Lena Börjeson och Thora Dardel 

skrev om Svens livsbana. Sven firades storslaget av den svenska klubben på sin 

födelsedag, och ett tidningsurklipp daterat till den 26 september förtäljer om hur 

festligheterna gick till när det begav sig:  

 

I svenska klubben i Paris gavs på torsdagen middag för hr Sven Blom med 

anledning av hans 50-årsdag. Hr B. Hyllades i hjärtliga anföranden av bl.a. 
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generalkonsul R. Nordling och O.Aschberg; på de Parissvenskars vägnar, vilka i 

likhet med hr Blom deltagit i världskriget, talade den krigsblinde hr Emil 

Blondell. Bland de medverkande i en följande musikalisk avdelning voro 

skådespelaren Adolf Niska, ryttmästare Arvid Hydén och kompositören Daniel 

Jeisler. Hr Blom uppvaktades, förutom med gåvor, med ett 50-tal telegram, 

däribland från professorerna Albert Engström och J. Charpentier, teaterchefen 

Erik Wettergren och universitetsbiblioteket i Uppsala, meddelar Aftonbladets 

Pariskorrespondent.287  

 

Sven Blom firades som artikeln säger inte bara av svenska klubben. Både den 23 och 

den 24 september 1931 är i Svens dagbok fullklottrade med anteckningar med brev och 

telegram från vänner och familj. Anna Greta Wästfelt, Frans Gustav Blom, Betty 

Mossberg och Hugo Blom hörde alla av sig med gratulationer. Det verkar ha varit en fin 

sista födelsedag där Sven fick veta och känna hur mycket han betydde för sina 

medmänniskor. Den sjunde oktober, dagen efter han hållit sin sista lektion för M. 

Kjellström, kan man se Sven Bloms snirkliga handstil försvinna, och ersättas av en 

rakare och bredare handstil:  

 

[7 oktober] 

Sjuknade Sven och fördes i ambulans till sjukhuset (Maison Dubois)  

Där tillbrakte han ett par dygn under mycket svåra lidanden och med full vetskap 

om sin snara bortgång, vilken han, enligt sin läkares, doktor Diriks utsago, tog 

med verkligt hjärtemod! 

 

Där slutade Sven sin växlings lida levnad helt stilla fredag afton d. 9 oktober med 

dessa sista ord: ”c’est fini”.  

 

Nu vilar Sven i frid på den vackra, stilla kyrkogården Cimetière parisien de 

Pantin (division 41.) Dit fördes han en stilla disig morgon d.12 oktober, följd av 

trogna vänner, svenska såväl som franska, krigskamrater och sin enda syster. 

(som nu bifogar dessa upplysningar). 

 

 
287 UUB X252 c8 Dagbok 1931, 24 September.  
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Sven älskade blommor under sin livstid, blommor följde honom på den sista 

färden genom Paris, blommorna fyllde hans grav, en sista hälsning till Sven 

Blom!288 

 

Denna hyllning och beskrivning av Sven Bloms sista timmar i jordelivet är skriven av 

Betty Mossberg, född Blom, Sven Bloms enda syster, som måste ha rest från Västerås 

till Paris i ilfart för att hinna vara med på Svens begravning. Hennes omtanke att skriva 

in dessa sista upplysningar i Svens dagbok, och klistra in de minnesartiklar som skrevs 

efter hans död, visar på Betty Mossbergs förståelse och omtanke för Sven. Hon förstod 

att det var viktigt för denna ”Homme des letters” att få ett slut.289 För hans egen sagas 

skull, men kanske också för att jag, 88 år senare, skulle kunna få ta del av Sven Bloms 

sista ord och genom hennes text. Tack vare Betty Mossbergs ord får vi också tillåtelse 

att stå bland de samlade i vördnad för den intressanta person som var Sven Blom och 

det liv han ledde.  

 

8.4 Hur kan Sven Bloms litterära texter ge perspektiv på hans syn på 
livet efter kriget?  

 

Litterärt skapande verkar för Sven ha varit ett utlopp för känslor och tankar. Efter sitt 

deltagande författade sven en del texter som hade att göra med kriget, vilka hanterades i 

kapitlet om Svens minnen av kriget. I detta kapitel avser jag att undersöka de andra 

texter som Sven författade lite senare, och som mera relaterar till hans civila liv.  

 

1922 och flytten till Fontainebleau signalerade en återgång till Sven Bloms författande.  

I november 1922 skrivs både texten Kaninen och den något längre vännerna in i häftet 

med litterära texter c15 med svart bläckpenna. Båda dessa texter är inåtriktade och 

reflekterande, skrivna med en tung ton av någon som ser tillbaka på ett liv i reflektion. 

Både Kaninen och Vännerna anser jag hantera olika delar av Sven Bloms liv. I Kaninen 

får vi följa en stor och kraftig kanin till universitetet där den blir en försökskanin och 

utsätts för hemska upplevelser som den klarar sig igenom. Där vinner kaninen 

berömmelse och skonas på livet. Detta representerar för Sven hans vuxenliv, 

universitetet och så småningom kriget. 

 
288 UUB X252 c8 Dagbok 1931, 7-8 oktober.  
289 Som han enligt Curt Munthes minnesartikel gärna kallar sig själv, UUB X252 c8 Dagbok 1931, 

inklistrad den 14-17 oktober. 
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Den tjänstvilliga och plikttrogna kaninen hamnar så på en kaninfarm på landet där det är 

ljust och fint och vackert. Detta kan liknas vid Sven Bloms flytt till Grez och naturen.  

Sedan kommer en stor rå karl och tar kaninens bur, så att den får sova under bar himmel 

och leva nödtorftigt. Detta kan kopplas till när Sven Blom var tvungen att sälja huset i 

Grez och sina tillhörigheter. Ingen bryr som om kaninen, som till slut går sin väg och 

påträffas död av ägarna, men vem bryr sig om en försökskanin?290 Återigen påminns 

man om Picaron som karaktär och stil vilken användes flitigt av franska soldatförfattare. 

Jag refererar och diskuterar Picaron utifrån Murphys arbete The Art of Survival i 

forskningsläget för denna uppsats. Picaron går ensam igenom livets oerhörda 

svårigheter, och överlever enorma mängder psykisk och fysisk smärta, fattigdom och 

olycka.  

 

1923 skriver Sven Blom en icke namngiven kort text som jag för enkelhetens skull i 

denna analys kallar för Vandraren. Vandraren är transparant i sitt syfte som utlopp för 

ångest och sorg över den plats Sven vid textens skapande befanns sig på vid 

”allfartsvägen genom livet”, som han då vandrade ensam. Man drar här mycket lätt den 

tidigare nämnda picaron till minnes när man läser om Svens ensamma sorgliga, men 

viljestarka färd framåt. Hans illusioner som kriget och den efterkrigstida ekonomin hade 

krossat bär han på ryggen, samtidigt som han närs av hopp och förtröstan i små doser, 

precis som många av soldatförfattarnas Picaros. Precis som de återkommande 

soldaterna vill inte Sven enbart bli sedd som ett offer, någon att tycka synd om, utan en 

person. I texten ber han så en okulist om mörka glasögon så att inte man ska kunna se 

sorgen i hans ögon. Det är lätt att känna sympati med Sven, som vid denna tid hade varit 

med om mycket i kriget, blivit skadad, förlorat vänner, fått den ekonomiska frihet och 

det liv han längtat efter bara för att mista det igen. Texten skär djupt in i Sven Bloms 

egna tankar om hans erfarenheter, känslor och liv.   

 

Jag vandrade mödosamt tungt på allfarvägen genom livet. 

Min packning var förintade illusioner, min näring hopp och förtröstan, i 

minimala doser.  

 
290 UUB X252 C15 ”Samling av smärre, tryckta och otryckta, på svenska eller franska avfattade skrifter”, 

5-6. 
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Min skepnad var en tärd åldrings och sorgsenheten i mina ögon väckte 

medvandrares ömkan.  

Jag sökte mig en okulist.  

Han gav mig glas att se fjärran och nära.  

Han ville bota mina sjuka ögon. 

Hans häpenhet blev stor 

”jag vill endast ha glas att dölja sorgsenheten i mina ögon”.  

Han gav mig stora förmörkade glas.  

Så undgick jag medvandrares ömkan och fortsatte min väg.  

 

19 november 1923.291 

 

Bland de korta outgivna texterna i Sven Bloms samling återfinns utdrag från åtminstone 

två olika större verk som Sven arbetade med. Det ena verkar ha varit en bok om 

Fontainebleau, med titeln Fontainebleau, som nämns i en ett tidningsurklipp av en 

artikel som Sven Blom har fått publicerad i tidningen L’abeille de Fontainebleau i juni 

1924. Artikeln hanterar Joseph Adam som verkar ha varit en konservator ansvarig för 

Château de Fontainebleaus bevarande, vilken Sven har stött på i sin forskning för sin 

bok om trakten.292 Den andra texten är publicerad i tidningen La Girouette i juli 1924, 

med titeln ”Proses d’Automne (extraits d’un livre préparation)” vilket betyder ungefär, 

”Höstens prosor (utdrag av en bok under arbete)”, där titeln på boken är ”Proses 

d’Automne”. Dessa två ofärdigställda projekt tillsammans med ett par andra småprojekt 

återfinns i Sven Bloms samling i volym x252 c16. Den första kortare texten som 

utdraget består av är en översatt fransk version av den från början svenska dikten I 

dödsriket, vilken även publicerades vid samma tid i den svenska tidningen ”Strix” den 

30 juli 1924:  

 

I dödsriket.  

En svindlande fart. Är det i luftens rymder vi rusa fram eller kan en sådan 

hastighet tvingas fram på den knallriga jordskorpan?  

Vi stannade bryskt. En vandring förestod, på en väg, men ändå gav smärta åt 

foten, en vandring på luft på samma gång som på törnen.  

 
291 UUB X252 C15 ”Samling av smärre, tryckta och otryckta, på svenska eller franska avfattade skrifter”, 

12. 
292 UUB X252 C15 ”Samling av smärre, tryckta och otryckta, på svenska eller franska avfattade skrifter”, 

22. 
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Den svartaste natt. Det började dock dagas, men dagern blev aldrig full. Jag 

urskilde hus, förstadshus. Passerade genom en port. Där kom en vägvisare 

tillmötes. Han bar livré med Dödsrikets emblem i sina knappar. 

Det låg ett beklämmande lugn över trakten. Hus vid hus, men dörrar och luckor 

tillslutna. Ej ett levande väsen. Jag frågade min ledsagare vilka innevånarna voro 

i dessa tystnadens hus. – All sköns syndare och förbrytare svarade han. Där ser ni 

mördares och de stora brottslingarnas kvarter, där längre bort i de långa 

enformiga barackerna, bo tjuvar och andra mindervärdiga syndare.  

Slutligen stannade jag framför en mur av höjd och vidd utan gränser.  

Jag fick veta att jag stod inför Dödsrikets allra mäktigaste byggnadskonstruktion, 

vars storlek och utsträckning ej kunde fattas av mänskligt förstånd.  

Och vilka äro de miljarder sinom miljarder själar som där bo? Frågade jag.  

Svaret kom: - jo de vilkas dumhet eller bigotteri under livstiden varit hindrande 

för mänsklighetens utveckling och framåtskridande.  

------------------------------------------------------------ 

En rysning genomfor min kropp. Vi vände tillbaka vägen vi kommit. Återresan 

gick fortare.  

Jag vaknade.  

Sven Blom.293 

  

Detta är den andra texten som hanterar livet efter detta, ytterligare en, Attacken på 

himlavalvet återfinns i hans häfte, vilket gör himmeln och döden till Svens mest centrala 

tema vilket figurerar i hans texter. I Dödsrikets ger Sven en känga till de bakåtsträvande 

ignoranta människorna som förhindrat mänsklighetens fortsatta utvecklig. Muren som 

stänger in dem över den största byggnaden i dödsriket och illustrerar magnituden av 

deras brott, när mördarna endast huseras i vanliga kvarter. Vilka kan då dessa 

människor vara för Sven? Jag anser att man kan tolka det utifrån två olika perspektiv, 

varav det ena är världskrigets enorma påverkan på den mänskliga utvecklingen genom 

dess destruktiva fysiska och idealistiska kvaliteter. Kanske ger här Sven en känga till de 

nationer som stred mot Frankrike eller andra länder i tron att just deras kultur och 

samhälle var överlägsen, vilket motverkar den mänskliga utvecklingen och dess 

framåtskridande.  

 

 
293 UUB X252 C15 ”Samling av smärre, tryckta och otryckta, på svenska eller franska avfattade skrifter”, 

24. 
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Det andra perspektivet har att göra med Paris plats som fristad för de oliktänkande 

artisterna, kulturmänniskorna och musikerna. Kanske menar Blom att människorna 

bakom den enorma muren i dödsriket också är de som förtrycker människan, och genom 

sitt hat ständigt begränsar människans och samhällets utveckling. Många levde i Paris 

sina liv friare än i sina hemländer, och älskade de som de inte öppet kunde älska ute i 

Sverige och resten av Europa. Ett exempel på detta är den framstående kulturmecenaten 

och regissören Rolf de Maré och hans främste koreograf och dansare i den Svenska 

Baletten, Jean Börlin, som var öppna med sin relation. Paret smutskastades för detta i 

den svenska pressen. 

 

 Ett annat exempel på människor i Svens närhet som utsattes för allmänhetens vrede och 

bigotteri, men även den svenska rättsprocessen, på grund av sin sexualitet, var 

skulptören Nils Santesson. Santesson flydde från Sverige till Paris innan kriget efter att 

ha avtjänat ett grymt straff för en dom mot honom angående homosexualitet, och rörde 

sig i samma sociala sfär som Sven i Paris. De hade en gemensam vän i konstnären Ivan 

Lönnberg som dog under kriget och Sven nämner honom i den första av sina två 

krigsdagböcker den 11 augusti 1914, när han och Ivan hälsar på Santesson: 

 

 …Vi besökte Santesson i hans ateljé 7 rue Belloni, helt nära. Dit hade storken 

kommit för en månad sedan med ett litet gossebarn åt vilket han ägnade nästan 

faderliga omsorger. ”Modern” höll sig diskret borta.294 

 

I sitt kapitel ”Sweden 1864-1978: Beasts and Beuties” ur boken Criminally Queer: 

Homosexuality and Criminal law in Scandinavia 1842-1999 (2007) tar Jens Rydström 

upp just Nils Santessons fall som pågick mellan 1906-1907. Fallet orsakade en sådan 

skandal enligt Rydström därför att Nils yngre älskare försökt genomföra suicid och 

lämnat efter sig ett brev där han beskyllde Nils för sin mentala ohälsa.295 Rydström 

argumenterar vidare att Santessons vitt spridda kulturella kontakter verkade som bensin 

på brasan, och för första gången diskuterades homosexualitet öppet i den svenska 

pressen.296 Doktorn i medicin Frey Svensson argumenterade i Dagens Nyheter att 1864 

 
294 Sven Bloms krigsdagbok nr 1, 24.  
295 Rydström 2007 194. 
296 Rydström 2007, 194.  
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års strafflag om ”onaturlig otukt” gjorde mer skada än nytta och borde tas bort helt.297 

Tyvärr fick målet motsatt effekt, Rydström argumenterar att den ökade 

uppmärksamheten och öppenheten kring Santessons mål ledde till att medvetenheten 

kring homosexualitet ökade, och därmed också mängden åtal efter 1907.298 I Sverige 

åtalades mellan åren 1920-1929, 166 individer för homosexuella handlingar, av dessa 

dömdes 133 till straffarbete eller fängelse, där genomsnittslängden på straffet var 9,1 

månader mellan 1920-1924, och 8,2 månader mellan 1925-1929.299 Nils Santesson 

dömdes i sitt fall till tio månaders straffarbete. 

 

 I Flickan som reste ensam diskuterar Lindahl Paris fria och tillåtande utrymme för den 

flytande mänskliga upplevelsen.  I staden fanns barer för såväl kvinnliga som manliga 

homosexuella med blandade gäster och Thora Dardel nämner enligt Lindahl nyfiket i 

sin dagbok från 1920 hur hon får besöka en sådan tillsammans med Ivan Bjerne. 

Liknande etablissemang återkommer enligt Lindahl i Thora Dardels skönlitterära roman 

Du måste leva där hennes protagonist ”En vårkväll kom till en liten nattlokal i 

Montmartre där unga män utklädda till damer dansade med gästerna och varandra”.300 

Lindahl argumenterar att Paris, liksom delar av New York på 60-talet, var en miljö som 

ekonomiskt, socialt, och juridiskt var accepterande för alla slags sexualiteter och att 

gränserna, då liksom idag, var långt ifrån tydliga. Man måste dock vara medveten om 

att denna frihet inte sträckte sig utanför stadens gränser. I resten av Europa och 

Frankrike kunde inte människor älska varandra fritt, ett problem som man fortfarande 

behöver vara medveten om år 2019.  

 

Till skillnad från de överkategoriserande Nordeuropéerna, argumenterar Lindahl, såg 

sydeuropéerna mer de sexuella preferenserna som ett utslag för smak.301 Den fria 

sexualiteten var för Parisbohemen en befrielse från traditionella normer, och såväl 

dadaisterna som surrealisterna och Cocteaus klan deltog med glädje.302 Populära 

kostymbaler hölls där alla sorters preferenser kunde levas ut, så även på den svenska 

konstnärsskolan och institutionen ”Maison Watteau” som stod under ledning av Svens 

 
297 Rydström 2007, 194.  
298 Rydström 2007, 194.  
299 Rydström 2007, 194.  
300 Lindahl 2018, 185.  
301 Lindahl 2018, 186.  
302 Lindahl 2018, 186. 
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vän Lena Börjesson och som Sven själv besökte.303 På en av dessa kostymbaler noterar 

Thora Dardel enligt Lindahl att ”Kisling klädde ut sig till en vild sköka från Marseille, 

medan Marcoussis uppträdde som en blyg bondflicka med flätor”.304 Ett ytterligare 

exempel på denna fluiditet som var en del av den miljö som Sven Blom vistades i tas 

upp av Lindahl i ett av Thora Dardels reportage för tidningen BVT om Montparnasses 

inneställen. Från Bar Select, som kom att bli ett av Sven Bloms favoritbarer kunde man 

se: ”En söt skandinavisk flicka som såg ut som en pojke satt och flirtade med en 

amerikan som såg ut som en flicka”.305  

 

Med bakgrund i denna fluiditet som rådde i Svens nära miljö väcks ett intresse över 

Svens egna känslor och preferenser. Fluiditeten som rådde och råder understryker vikten 

av att inte försöka placera någon i ett fack. Jag känner dessutom som forskare att jag 

helt enkelt inte har tillräckligt mycket av Svens egna tankar i ämnet för att närma mig 

frågan djupare än att konstatera följande; Sven Blom levde hela sitt liv ensam, han 

skriver inte om kvinnor i varken sina texter eller i sin dagbok i något annat avseende än 

som vänner eller klienter. De bilder av kvinnor som återfinns i hans dagböcker är få och 

ofta snarare någon han känner. Bilder på män är mycket vanligare och också bilder på 

unga skådespelare och artister, som de unga vackra norrmännen The Rocky Twins. Hans 

brev från engelsmannen Tommy Askew är dessutom väldigt kärvänliga, vilket mycket 

väl bara kan vara god vänskap, men som det ändå finns en mycket stark ton av saknad 

och längtan i som enbart en vänskap inte riktigt kan förklara.  

 

Den längre texten Vännerna från 1922, handlar om två unga män som genom livet varit 

oskiljaktiga, de går genom universitetet tillsammans och njuter av att spela musik 

tillsammans, den ena violin, den andre piano (vilket var Svens instrument). De förlorar 

varandra i livet, men när den ene dyker upp på ett bröllop för den andre efter flera år 

och spelar deras musik, leder det till att bröllopet ställs in efter att den andra vännen får 

ett slaganfall: ”Skulle fru Musica nu ha återförenat de skilda vännerna?”.306 Texten 

publicerades översatt till franska i tidningen La girouette i november 1924. Jag 

uppfattar min tolkning av texten på följande sätt: Sven Blom sörjer i texten de djupa 

 
303 Lindahl 2018, 186.  
304 Lindahl 2018, 186.  
305 Lindahl 2018, 186-187.  
306 UUB X252 C15 ”Samling av smärre, tryckta och otryckta, på svenska eller franska avfattade skrifter”, 

7-10. 
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vänskaper som studentlivet gav honom och livets hastiga vals, i vilken man ofta tappar 

bort sina vänner. Kanske kan den här vännen ha varit särskilt nära, och bröllopet ett 

bevis på ett svek mot deras tidigare relation och kärlek, varför vännen får ett slaganfall 

när han hör musiken de spelade när de var tillsammans i sin ungdom.  

 

Det är inte omöjligt att även Sven Blom fann Paris normbrytande societet vara just en 

fristad. Och i det fall att han inte behövde den själv verkar han ändå trivas mycket väl i 

de sällskap för vilka denna fristad var mycket viktig. I sin vänskap till exempelvis Jean 

Börlin och Rolf de Maré utan att någonsin påpeka deras relation, uppvisar Sven Blom 

en för tiden stor medvetenhet och medmänsklighet och kommenterar aldrig på någons 

sexualitet i sina texter eller dagböcker. I samma publicering från La Girouette från 1924 

publicerades även den här mindre texten, vilken till sin storlek skiljer sig från Sven 

Bloms andra texter:  

 

I morse försökte min själ fly. På vägen nerför trappan för anställda mötte hon den 

välvilliga tvätterskan. 

"Var kommer du ifrån, lilla själ? 

- Från herrn på femte våningen. 

-Han som är så fet och du så söt. 

På gården stötte min själ på conciergen. Den senare, skandaliserad av flyktingens 

fullständiga nakenhet, stoppade henne och tog henne hem. 

 

Sven Blom.307 

 

Texten har en lekfull men sorgsen ton som speglar många av Sven Bloms andra texter. 

Det finns i min uppfattning två sätt att läsa stycket; det ena är att Sven har så låg 

självkänsla att han tycker att inte ens hans egen själ skulle vilja vara i hans kropp. 

Miljön som texten utspelar sig i reflekterar den fattiga tillvaron på hotell han tvingas 

leva i efter sina ekonomiska missöden. Det andra perspektivet är att Sven uppfattar sig 

själv som vacker på insidan, och att utan hans yttre kan människorna i hans närhet se 

honom för den han känner sig vara. Intressant är att han använder det sexusmärkta 

pronomet ”hon” och ”henne” när Sven skriver om sin själ. Det kan vara för att markera 

 
307 UUB X252 C15 ”Samling av smärre, tryckta och otryckta, på svenska eller franska avfattade skrifter”, 

18. 
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hur olik han tycker att hans själ är till sitt yttre, till sin kropp. Men det kanske också kan 

betyda att det är så som Sven identifierar sig sitt inre.  

 

Vad man kan se tydligt i Svens texter är en sorg relaterat till sig själv som person. 

Sorgen kan härstamma från de olyckor som kommit över honom vad det gäller vänner 

som dött i kriget, arvet som var en biljett till hans drömliv men som försvunnit, eller 

kanske som tidigare nämnt en saknad efter att få vara den han är på insidan. Som många 

andra av soldatförfattarna vid den här tiden verkar Sven ha svårt att gå vidare, och 

hantera sin sorg och sin ilska.  

 

Som tidigare nämnt i forskningsläget till denna uppsats var 1925 ett år då många av den 

yngre generationen författare skrev om hur kriget hade påverkat dem och orsakat dem 

trauma. Texterna möttes av kritik från en del äldre som menade att de var moderna 

”hamletar” allihopa.308 Wohl menar dock i sitt arbete att man måste se fenomenet ur en 

annan vinkel:  

Jean Luchaire (1901), a political journalist, came to an almost diametrically 

opposed conclusion. For him the younger generation was above all realistic. The 

war had been a "school of facts," and the disillusions of the postwar years had 

purged the younger generation of its adolescent romantic sentimentalism.309 

 

Kanske är det en ångest och vånda över denna romantiska sentimentalism vilken Sven 

deltog i som han kämpar med. Kriget verkar ha förändrat honom i grunden, och kanske 

ångrar han den naivitet gällande främlingslegionen och krigets och livets sanna natur 

som ledde honom in på de vägar vilka han skadades på. Precis som Picaron reser Sven 

Blom ensam genom livet i sina texter, och försöker att stå ut med det som han har varit 

med om. Men han stannar inte, han kämpar vidare, och hans själ hittar tillbaka till 

honom. Sven representerar den grundläggande problemet med generationstanken. Även 

den ”första generationens” soldater med ideologier och ett fotfäste i världen att kämpa 

för, mötte en helt annan verklighet än den som dom hade förväntat sig, och det är inte 

säkert att de behöll sina fotfästen och nationalromantiska uppfattningar. I Svens texter 

kan man se bitar av alla tre ”generationerna” vilka Wohl diskuterar, som var med om 

 
308 Wohl 1979,31.  
309 Wohl 1979,31. 
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kriget. Först nationalromantiska tankar i Dialog Tranché, och sedan desillusion i 

Tideräkning, följt av sorg i Vandraren.  

 

Sven kliver dock vidare i sina litterära verk till de nya miljöer han befinner sig i. Med 

de kontakter som Sven hade inom den Svenska Baletten och den svenska kolonien är 

det kanske inte så underligt att Sven hedrade dansinstitutionen med en egen skönlitterär 

text med titeln Svenska Baletten. Texten är tyvärr är svår att datera, men måste ha 

skrivits efter balettens upphörande 1925. Sven skriver själv inte i sin dagbok 1925 om 

den sista föreställningen, förmodligen måste biljetterna varit mycket dyra. Vad som är 

intressant med texten är att han inte sätter sig själv omedelbart som huvudperson och 

berättare, som i sina andra texter. Istället spelas den av en utfattig rysk adelsman, som 

endast lever på sina känningar, kläder, och sociala kapital. Hans svåra ekonomiska 

situation kombinerat med hans verktygslåda av socialt kapital gör honom mycket lik 

Sven själv vid denna tid. Och de ryska adelsmännen strömmade till paris efter 

revolutionen och inbördeskriget. Det är inte alls omöjligt att Sven såg sig själv i en av 

dessa adelsmän som drack på samma kaféer och klubbar som Sven, och rörde sig i 

samma förlorade värld av gammal glans som vår aktör.  

 

Den Svenska Baletten:  

 

Det var en ung ryska adelsman, fordom mäkta rik och förnäm, nu i 

landsförvisning i Paris, fattig och förskjuten.  

Hans enda egendom var en oklanderlig garderob och han visste väl bära upp det 

han klädde sig i.  

Vi kommo att tala om den svenska baletten. Om han mindes den ------ det riktigt 

värkte i armar och ben och hela kroppen för övrigt när han tänkte på den.  

Jag blev högst förvånad över detta mindre vanliga omdöme om mina dansande 

landsmän men fick så ur honom, att det han sagt ej gällde baletten utan fastmer 

ett minne förknippat med densamma.  

Han hade fått några biljetter av de Maré och beslöt sig för att gå på en av de där 

högst mondäna generalrepetitionerna.  

Klädde sig alltså i frack och chapeau-claque och begav sig dit.  

Allt bra, förträffligt, nytt och vackert ----- 

Hans sista slantar gick åt till rockvaktmästaren och måste han därför företaga 

hemfärden till fots, som ofta förr.  
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När han närmade sig sitt kvarter däruppe i Montparnasse voro boulevarder och 

gator folktomma. Med händerna i fickorna vandrade han obekymrat på.  

Rätt som de var får han se två starka karlar framför sig och känner en revolver 

kyla sin kind.  

Inom ett ögonblick var han kullslagen.  

Angriparna sökte i alla hans fickor men funno intet. Ej ens en sou, en klocka, 

intet av värde.  

-”men hvad ska vi göra med honom?” frågade den ene.  

Ocj den andre att svara, allt medan han bultade på det stackars offret:  

-”vi ge honom ett riktigt kok stryk, det har han förtjänat som så grundlurat oss”. 

Och det fick han. Och det erinrade han sig apropos den svenska baletten.310 

 

Rolf de maré och Montparnasse är ytterligare ledtrådar till Svens fotspår i texten. Den 

ryske adelsmannens livsstil är för honom bekant, och sorgen som befaller 

huvudpersonen är likadant den bekant. Livet tar tills det inte kan ta mera, och då straffar 

det de som inte har något mer att ta. För Sven kanske den svenska balettens 

generalrepetitioner endast blev en påminnelse att han inte längre, vid tiden när han skrev 

texten, var en av de inbjudna.  

 

9 Himmelsfärden – Sven Bloms bortgång  
 

De minnesartiklar som återstår sparade i Dagbok 1931, och i volym C25 ”Samling av 

brev, klipp och foton rörande Sven Blom”, ger en god inblick i hur Sven Bloms 

efterlevande mindes honom. Hur de hyllade Sven, och vilken stor del av den svenska 

pariskolonin Sven Blom representerade för dem. Mängden av artiklar tillåter mig inte 

att återge dem alla, men här följer ett urval av minnesartiklar för Sven Blom:  

 

Sven Blom ur tiden.  

-Från St.D:s korrespondet –  

Paris, fredag.  

Sven Blom har gått av hädan. Han led av höggradig astma. Igår fördes han till 

sjukhus och idag släcktes hans livslåga av en kvävningsattack. Den 24 september 

fyllde Sven Blom 50 år och firades av hela den svenska pariskolonien. Jag hade 

 
310 UUB X252 C15 ”Samling av smärre, tryckta och otryckta, på svenska eller franska avfattade skrifter”, 

31. 
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då tillfälle att i dessa spalter tala om honom. Äktsvensk var och förblev han – en 

man, som fått sin prägel av det gamla Uppsala, en överlevande från den tid, då 

det studentikosa ej blott var en glosa. Sitt andra hemland älskade han och förstod 

som få; i krigets svåra stunder hade han erbjudit det sin hjälp och gått till fronten.  

Prövningar mötte han mot slutet av sin väg och lätt var livet ej alltid för honom. 

Men Sven Blom var en livsbejakad filosof och tog både onda och goda dagar 

med jämnmod och glatt humör. Till sin 50-årsdag hade han skrivit en självironisk 

liten biografi.  

 

Med tårfylld blick läser man i dessa galghumoristiska slutrader: ”På hans grav på 

en fattigkyrkogård utanför Paris kommer kanske att stå några timmar ännu efter 

hans frånfälle, innan regnet utplånar bleckskriften på tunnan, som utgör gravens 

enda prydnad: Livet blev honom visserligen en börda, men han bar den glatt”. 

Det finnes ännu ett par rader av hans hand, som sex av hans vänner nu förvara 

som en sista hälsning från den vänsälle kamraten. Där står att vi ”anmodas 

härmed hövligt men bestämt att söndagen den 11 oktober 1931 kl.1 infinna sig i 

en undertecknads lya i och för begående av en frukostmåltid i gammal svensk 

stil. Med vänskap och tillgivenhet etc…Sven Blom.” 

Den 11 oktober! Kanske mötas vi då Sven, men ej vid frukostbordet. Det blir för 

att bringa dig vår sista hälsning. Tack Sven för Ditt exempel. Sov i Ro!  

T.D.311 

 

Svens egna ord i den självironiska lilla biografin som återupprepas av T.D har jag ej 

lyckats hitta i de sparade samlingarna, men Svens egen galghumoristiska syn på sitt liv 

och sin död påminner om den ständiga Picaron som diskuteras i denna uppsats.312 

Genom Svens handlande och perspektiv på livet ekar även le Système D, även detta 

hämtat ifrån forskningsläget i denna uppsats. Le Système D blev ett nationellt mantra 

genom det första världskriget i konsten att klara sig, för dem som under kriget tvingades 

att bära livet som en börda, men som glatt bar den, med döden hängandes över sig.313 

Sven Bloms bortgång orsakade alltså mycket sorg och saknad i såväl franska som 

svenska kretsar. I en annan av minnesartiklarna publicerad den 14 oktober skriven av 

Gunnar Löwgren proklamerade han:  

 

 
311 UUB X252 c8 Dagbok 1931, återfinns inklistrad den 9 oktober.  
312 Forskningsläge, 13.  
313 Forskningsläge, 13. 
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…Det blir tomt inom den svenska kolonien genom hans bortgång; något kommer 

att saknas som ingen kunde fylla så väl som han. Till den grad hade han vuxit 

samman med vårt begrepp om Uppsala och det gamla Sverige i Paris. Ej minst de 

svenska journalisterna komma att sakna honom. Han var ofta med vid deras 

sammankomster och de räknade i honom en god vän.  

Gunnar Löwgren.314  

 

I en annan, mycket välskriven och intressant minnesartikel avslutar Curt Munthe sin 

minnesartikel publicerad den 25 oktober med samma andemening som Löwgren:  

 

…Sven Blom satte inga spår i tidens sand, Men han var ett original, en 

personlighet. Han kommer att saknas så mycket mer, som att han på något sätt 

”hörde till” i Paris.  

Vi kunde inte tänka oss Place de l’Odéon utan honom. Nu när han är död, kunna 

vi endast tänka oss honom i en Olymp, som står jorden mycket nära. Det fodras 

inte mycket fantasi för att föreställa sig vännen Blom träda in i Symbolisternas 

krets i ett elyséiskt Café Voltaire, berättandes en smula om den vänstra stranden 

och poeternas kvarter kring Place de l’Odéon!315 

 

Den litterära texten Himmelsfärden är ett av Svens vackraste och djupa verk. Texten 

håller sig till samma tema som två tidigare texter Sven skrivit, livet efter döden, men är 

snarare fylld av längtan efter människorna och platserna med vilka han var lyckligast. 

Texten måste ha skrivits någon gång mellan 1925 och 1931, detta med tanke på att 

texten efter Himmelsfärden i Sven Bloms häfte är Den svenska baletten, skriven med 

samma bläckpenna som Himmelsfärden. I Himmelsfärden får vi se den himmel som 

verkligen var Svens himmel, om vi nu får ett liv efter detta fyllt av det vi älskar, och 

Sven förmedlar verkligen känslan av att få komma hem igen.  

 

Himmelsfärden:  

Jag kom till himlen.  

Hur det vet jag ej.  

Kanske var det med en av Cooks sällskapsresor.  

 

 
314 UUB X252 c8 Dagbok 1931, återfinns inklistrad den 13 oktober.  
315 UUB X252 c8 Dagbok 1931, återfinns inklistrad den 14-17 oktober.  
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Jag hade gjort mig en helt annan föreställning om himmelriket. Där var ju 

alldeles som nere på jordklotet. Kanske sken solen mera klart och värmande, det 

var allt.  

 

Jag återsåg min barndoms gård. Far sysslade med sina Jakt-och fiskgrejor, mor 

hade nyss lagt ifrån sig strumpstickorna och lade nu en patience på stora hvita 

bordet i Syrénbersån.  

 

De blevo all ej förvånade att se mig 

-”Så sent du kommer” sade mor”, ”vi började riktigt bli oroliga för dig därnere, 

far och jag” 

Så fingo vi en lång pratstund.  

Jag gick ut i himmelriket för att se mig omkring.  

Jag kom till en backe där sekelgamla lummiga träd skänkte skugga åt Alma 

Maters skyddslingar. Behövdes slottsklockans ljud för att i minnet återkalla en av 

min ungdoms käraste platser?  

Jag återsåg andra platser, andra situationer. Jag hälsade på vänner här, på vänner 

där. Hur underligt, bara vänner! Hvar voro då de andra, som i jordelivet förföljde 

mig med sin ondska och sitt förtal?  

Jag återsåg krigskamraterna. De hade alla återfått sina civila sysselsättningar. 

Som bundna av en undermedveten instruktion fällde vi ej ett ord om den 

fruktansvärda katastrof som en gång förde oss samman.  

På ett litet lantligt värdshus sutto bänkade mina tre bästa vänner från jordelivet. 

De förebrådde mig att jag dröjt så länge; maniljen väntade ju på sin fjärde man. 

Vaktmästaren bar in min absint. Det blev en manilj som i den gamla goda tiden.  

Jag återvände till mina föräldrar. Far slog i gong-gongen och vi satte oss ned till 

kvällsvarden.  

”när allt kommer omkring”, sade jag till mor, ”är himmelriket endast en hvila och 

vederkvickelse från Jordens sorger och elände”.316 

 

I sin text möter Sven sina gamla krigskamrater igen, de har genom döden fått bli sig 

själva igen, utan uniformen, men med minnena av kriget kvar. Sven Blom verkar inte ha 

någon illusion om att han och hans kamrater ens i himlen ska få slippa sina minnen av 

”den fruktansvärda katastrof förde dem samman”. Istället bestämmer de sig 

 
316 Samling av smärre, tryckta och otryckta, på svenska eller franska avfattade skrifter UUB X252 C15, 

26. 
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undermedvetet för att inte prata om det fruktansvärda, och inte låta det få förstöra det 

paradis de befinner sig i.317  

 

Himmelriket för Sven var de relationer som han skapat sig under sitt liv, och ger mig 

som historiker och humanist en stark känsla av närhet. Den grundläggande existentiella 

önskan att få vara med de man älskar, genomsyrar hela texten. För Sven är himmelriket 

att få komma hem, och trots de 88 år som skiljer oss åt, finner jag Sven Bloms önskan 

därom mycket nära min egen uppfattning om ett himmelrike. Genom Sven Bloms liv 

har jag inte bara fått ökad förståelse för dåtidens människor, utan även blivit utmanad 

att reflektera över min egen existens och samhälle. En hermeneutisk och mikrohistorisk 

metod i vilken man rör sig nära den historiska person man studerar, tydliggör starkt 

tidens flyktighet. Aktören Sven Blom, i detta fall, behövde liksom mig själv och 

människor i alla tider, hantera den verkligheten, att allting har ett slut. Sven Bloms 

inställning till denna existentiella realitet som han redovisar i Himmelsfärden gör hans 

tidiga död på ett sätt vacker, han fick komma hem.  

 

10 Sammanfattning 
 

I den här raden av uppsatser om Sven Blom har jag rört mig kring en mans hela, om än 

korta, liv. Frågorna jag satte ut för att undersöka i denna uppsats var många, och 

hanterar många av de aspekter av Sven Bloms lilla liv i vilka de stora frågorna kan 

skönjas: Hur kan Sven Bloms tankar, texter, brev och liv efter sitt deltagande jämföras 

med och kopplas till den mentalitet och diskurser som rådde i Frankrike och Paris efter 

Sven Bloms deltagande i det första världskriget?  

 

I Teori och metod-avsnittet i denna uppsats inkluderar jag Götlinds definition av 

mikrohistoria: ”att försöka besvara ’large questions in small places’”, genom att låta den 

lilla människan träda fram ur det historiska kollektivet.318 Genom att undersöka hur 

Sven Blom levde sitt liv efter kriget önskade jag hitta svaren på frågorna som bränner 

nu när hundraårsminnena för kriget har tagit slut. Hur gick man vidare efter kriget? Hur 

gick människorna vidare, och i detta fall, det franska samhället och människorna som 

 
317 Samling av smärre, tryckta och otryckta, på svenska eller franska avfattade skrifter UUB X252 C15, 

26. 
318 Götlind & Kåks 2014, 22.    
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levde i det. Sven får, genom sin stora kärlek och deltagande i den franska kulturen och 

kriget, vara den aktör som hjälper oss idag att svara på dessa frågor just därför att han 

inte är extraordinär och helt unik i sina upplevelser. I sin uppsats argumenterar 

Marklund för sina slutsatser om skollärarinnan Ester att:  

 

…Ett mer allmänt resonemang om huruvida det i centrum för den 

mikrohistoriska undersökningen ställs något som är extraordinärt eller 

förmodat representativt är däremot en relevant fråga. Att exempelvis 

mjölnaren Menocchios tankar i Ginzburgs Osten och maskarna inte var 

representativa för 1500-talets samtliga mjölnare går lätt att argumentera 

för. För den föreliggande undersökningen kan det sägas att inga händelser 

eller tankar i Esters dagbok är extraordinära i bemärkelsen att det är 

osannolikt att bara hon skulle ha upplevt dem respektive tänkt dem. På 

så sätt ger Esters liv och dagbok en inblick i hur det kunde vara att leva 

som ung småskollärare i en by under tidigt 1900-tal. Sannolikt påminner 

andra småskollärares liv om Esters i olika utsträckning, men hur mycket 

eller lite måste vara osagt. Det som däremot kan sägas är att Esters dagbok 

erbjuder en möjlighet att på individnivå studera vardagslivet hos en 

kvinnlig småskollärare, på tröskeln mellan ungdom och vuxenliv, vid 

sekelskiftet 1900.319 

 

Sven Blom är heller inte unik, även fast hans liv innehöll många intressanta och 

omvälvande upplevelser. Sven Blom deltog till högsta grad i den väg tillbaka till livet 

som Frankrike och dess samhälle företog efter det första kriget. Han var med och 

byggde upp de förstörda nordöstra regionerna igen genom donationer och 

volontärarbete. Han levde upp och förlorade sina pengar i samma ekonomiska kriser 

som resten av landet erfor, innan den stabiliserande Daves Planen gradvis vände den 

negativa ekonomiska trenden i Europa, såväl i Frankrike som i Tyskland. Han deltog i 

det sjudande livet i Paris och fick erfara kulturens återkomst till den krigshärjade staden 

och människorna. Han rörde sig med både den svenska och franska Paris-societetens 

främsta konstnärer och framstående personer som Pascin, Tristan Tzara, Greve 

Wrangel, Rolf de Maré, Nils och Thora Dardel, Arvid Hydén och många fler.  

 

 
319 Marklund, 2017, 408. 
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Genom sin vänskap med dessa förblev han en stark stomme bland såväl Parissvenskarna 

som Parisarna och hans litterära texter speglar både Sven Blom och det franska 

samhällets väg tillbaka genom livet i texter som ”Tideräkning”. I den texten ger Sven 

prov på att använda ”generation 1914” tankegodset som Wohl argumenterar var vida 

spritt i det franska samhället under och efter kriget och talar för både sig själv och resten 

av de som fått erfara kriget, soldater såsom civila. Denna grad av medvetenhet och 

reflektion över samhället, återfinns även i texten ”I dödsriket” där Sven, enligt min 

tolkning, ger en känga åt bakåtsträvande konservativa normer och representanterna för 

dem. Detta gör han med bakgrund i hans egen plats i det ständigt framåtsträvande, 

experimentella och utvecklade Montparnasse. Till skillnad från det konservativt sociala 

och kulturella Sverige, där homosexuella relationer röntes med straffarbete, som i fallet 

med Svens vän Santesson.  

 

Sven medlemskap i den svenska frivilligföreningen, och hans arbete tillsammans med 

dem för att minnas och hedra deras döda kamrater, ger oss en inblick i den, för det 

franska samhället och soldaterna, ambivalenta kampen i att minnas och hedra, och ändå 

försöka gå vidare. Det är en analys som stöds av Prosts verk och exempel på franska 

soldater som befinner sig i samma situationer av självreflektion och kamp med minnena 

som Sven, exempelvis vid tioårsfirandet av vapenstilleståndet 1928.  

 

Genom att adoptera Picarons och det franska folkets inställning till livet genom La 

systéme D, att aldrig ge upp, lyckades Sven gå vidare i livet. Men vägen var inte lätt, 

och i hans (i min mening) vackraste litterära text Himmelsfärden, står det klart att han 

inte har några illusioner om att varken han eller hans franska och svenska krigskamrater 

kommer att slippa sina minnen av kriget, ens i himlen. Prosts citerade 

ögonvittnesskildringar från 1964 och hans diskussion om soldaternas kamp för att 

återgå till samhället liknar Svens, trots hans sociala och ekonomiska kapital som till en 

början underlättar hans återgång. Mer än trettio år efter Sven Bloms död hämtades de 

ögonvittnesskildringar in som Prost citerar, och veteranerna hade fortfarande inte glömt 

de scener som är förbytligt lika de som Sven själv skriver om i sin krigsdagbok.  

 

I soldaternas upplevelse att bli sammanklumpade i en ”generation 1914”, eller ”den 

förlorade generationen”, vilket Wohl problematiserar till tre ”generationer” eller 

grupper människor, är det svårt att placera Sven Blom. Han hade mycket bättre 
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ekonomiska och sociala förutsättningar än de flesta av soldaterna, men verkar kämpa 

med samma känslor av sorg och ångest över sina upplevelser som många av de andra 

ögonvittnena och soldatförfattarna. Den slutgiltiga analysen gällande generationsteorin 

kanske snarare är att döden rörde sig över ålders- och klassgränserna. Och även fast 

Sven Blom inte behövde erfara total ekonomisk eller social hopplöshet som en del unga 

soldater, bar han på samma smärtsamma minnen som de andra människorna som bar 

med sig det stora kriget i sig själva.  

 

Sven fick leva genom Montmartres, Montparnasses och Paris storhetstid innan 

depressionen på trettiotalet långsamt kvävde den livsfest på dödens grav som Sven hade 

levt igenom. Han besöker barer och kaféer, provspelar för filmer och översätter manus, 

och besöker vernissage, kostymbaler och garden partys. Han blir avbildad i karikatyrer 

av lokalkultur och deltar även i detta med egna små bidrag. De svenska företag som 

Electrolux, vars personal gick hos Sven Blom på språkundervisning, visar på den 

ekonomiska framväxten i staden. Och Sven Blom levde fram till sin död som en sann 

parisare sida vid sida med de andra som livnärde sig i Paris. Svens död ledde till att han 

aldrig behövde uppleva det växande hotet från Tyskland efter depressionen. Han 

behövde aldrig se staden han och hans kamrater hade riskerat sina liv för att skydda 

ockuperas. Istället var det hans bekantskap, konsul Raoul Nordling, som kom att rädda 

staden och många mänskliga liv genom diplomati i augusti 1944 när den franska 

motståndsrörelsen reste sig mot sina tyska ockupanter. Sven Bloms existens som 

undersöks i denna uppsats fångar istället precis in tiden efter hans och fransmännens 

deltagande i kriget och de galna åren, precis den tid som mina frågor om hur man gick 

vidare efter kriget avser.  

 

Sven var en mycket intressant och komplex individ, men hans upplevelser, tankar och 

intryck delade han med många, och det är precis det som gör honom till en värdefull 

individ att lyfta fram ur det historiska franska kollektivet. För att citera Curt Munthes 

minnesartikel om Sven Blom: ” Sven Blom satte inga spår i tidens sand”.320 Men det är 

precis det som låter hans röst, tankar och liv besvara de frågor som jag satte ut för att 

besvara i denna uppsats. Sven Blom ger en god insikt i hur en man i det franska 

 
320 UUB X252 c8 Dagbok 1931, återfinns inklistrad den 14-17 oktober. 
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samhället med socialt kapital och tillhörande olika samhällsklasser, kämpade för att gå 

vidare, efter att krigets nya tideräkning ringt in en ny era. 

 

”c’est fini”.321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
321 UUB X252 c8 Dagbok 1931, 7-8 oktober. 
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