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MOT COTOPAXIS SNÖ 

Jag reser ifrån land till land 
med blicken ständigt fäst 
vid horisontens fjärmsta rand. 
 
På färden har jag lätt bagage. 
Tandborste, tvål och skor, 
pyjamas, kartor och - kurage. 

I går var jag den rikes gäst. 
I morgon håller jag 
med luffare och luder fest. 

Jag letar efter ärlighet 
och ödmjukt sinnelag - 
och färg och glans och härlighet! 

Jag föddes utav pilgrimssläkt. 
Mot Cotopaxis snö 
jag går från mänskolarm och jäkt. 
 
Mitt hjärta är en vandringsmans. 
Mitt hem och mina barn 
är överallt och ingenstans. 

En vild zigenerska är den 
som följer mina steg. 
En stark och fri kamrat och vän. 

Så levde jag och dog och skrev. 
Mitt liv - en villosam 
mångtydig mosaik det blev. 
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LITEN INLEDNING 

Det finns folk som skriver sin självbiografi med en självklar känsla av 
att vad de berättar är intressant och viktigt, och kommer att få massor 
med läsare. 

Någon sådan känsla har jag inte alls. 
Som så ofta i mitt liv är det tvivel och tveksamhet som fyller mig. Jag 

är inte viktig, jag har inte spelat någon roll i samtidens historia, jag är 
inte erkänd, jag har inte ställt till med några större skandaler. Varför 
skulle någon då intressera sig för mitt liv? 

När berättelsen utger sig för att vara en roman är jag direkt motstån- 
dare till genren. Hela vårt århundrades litteratur har fördärvats av att 
författarna endast haft sina stackars jag att skriva om. Som Oscar Wilde 
så elakt men riktigt sagt: de har så dålig fabuleringsförmåga, att de mås- 
te gå till biblioteket och läsa in sina hjältars levnadsförhållanden. 

Nu är det ju skillnad på en självbiografi och en självbiografisk roman. 
Den som bara ska skildra sitt liv har ingen skyldighet mot läsaren att va- 
ra fantasifull och mytskapande. Han ska kanske helst låta bli att 
fabulera... 

Men om man bara håller sig till sanningen om sitt liv, blir det inte 
snart förfärligt tråkigt, en stendöd katalog av data och fakta, allt det i li- 
vet som inte är liv? Allt det som finns i myndigheternas arkiv och dato- 
rernas minnen? 

Det är faktiskt många människor som sagt till mig: Ska du inte skriva 
om ditt liv, du har säkert mycket spännande att berätta! Ofta säger de 
detta med en speciell blinkning elller glimt i ögat, som antyder att de be- 
spetsar sig på detaljer ur mina äktenskap, eller upplysningar om andra 
kvinnor som jag varit förälskad i, eller rent av varit tillsammans med. 
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Arne Häggqvist gick så långt i sin självbiografi att han redan i början 
utlovade namn och adress på hundratals kvinnor som han känt. Han sa 
till mig att detta säkert skulle öka bokens försäljning. 

Jag kunde naturligtvis göra något liknande, men eftersom jag framlevt 
mitt liv i många olika delar av världen är det inte säkert att indiskretio- 
ner om kvinnliga bekanta skulle öka försäljningen. Damerna och deras 
bekanta utanför Sverige kan ju inte ens svenska. 

En annan sak är att beskriva förhållanden, som betytt mycket för 
mig. Man kan då inte undgå det tragiska faktum att man själv kan ha 
betytt mycket för någon, som i sluträkningen betytt mycket lite eller 
inget alls för en själv. Kärleken kännetecknas inte precis av rättvisa. 

Urvalet är det svåra, och sedan hur man ska presentera det. Det finns 
nog en frestelse att liksom Rousseau försöka bekänna nästan allt - to 
tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Hans "Bekän- 
nelser" blev en bastant volym. Och skriver man bra, så gör det inget 
om det blir långt. 

Min fru och kanske en del av mina barn anser ibland, att jag talar för 
länge när jag talar. Det gör mig ont, för mitt ideal har alltid varit det 
franska: att klart och redigt säga det man har att säga, och sen tiga. 
Den som berättar allt vad han kan berätta blir en tråkmåns. 

Men som sagt, när någon skriver bra, får det nästan vara hur långt 
som helst. En del besväras inte av omständligheten hos Cervantes Don 
Quijote, utan sväljer varje nytt äventyr med hull och hår. Jag tycker 
han blir ganska tradig efter ett par hundra sidor, och jag har flera gång- 
er fuskat genom att hoppa över den sista tredjedelen av boken. 

Jag kan skriva, så jag är inte alls rädd för det rent "tekniska" i att 
sätta ihop en levnadsbeskrivning. Särskilt lätt tycker jag det är att skriva 
avspänt och ledigt på svenska, som jag in söp med modersmjölken och 
de första sinnesintrycken i Mullsjös skogar. Jag har ofta sagt att jag äls- 
kar det svenska språket, och det gör jag verkligen. 

Jag älskar inte svenska blint, som de som bara har ett modersmål, 
och inte har något att välja mellan. Jag älskar svenska seende och med- 
vetet, därför att jag har två språk som är mina egna: svenska och eng- 
elska. Jag älskar också mitt fadersmål. Oh yes, English is a fantastic, 
wonderful super language, and I am tremendously gratefiil to have it 
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deep in me, in my blood and bones. 
Och ändå är jag fäst vid svenska på ett alldeles särskilt sätt, som jag 

ofta försökt förklara för mig själv. Det har att göra med att svenska är 
ett sammanklistrande och upplösande självskapande språk, där man får 
byggklossarna och sen kan leka med dem nästan som man vill enligt 
vissa hemliga regler. Svenskan saknar helt engelskans tyngd och an- 
svar» världsomspännande referensram och väldiga litterära tradition. 
Svenskan är härligt oansvarig, lekfull och vindlätt som de såpbubblor 
barnet blåser i vinden. Ingen bryr sig om vad man säger på svenska. 
Det är bara svenskar som förstår en, och dom förstår en vanligen inte. 

Och det är kanske ändå roligare att tala svenska än att skriva det. Jag 
har ofta tyckt väldigt synd om alla dessa invandrare i det drömda väl- 
färdsparadiset, som kanske erhållit dess materiella förmåner - mot att 
förlora sin egen tal- och skrivförmåga, själva den mänskliga kommuni- 
kationen, förmågan att känna rätt och bli rätt känd. 

Jo, visst har jag mycket att berätta. Men jag är ingen krigshjälte, jag 
har ingen makt och inga pengar. I Mexiko brukar jag inleda mina sam- 
tal med att säga: 

-No soy gringo, y no tengo dolares. Jag är inte amerikan, och jag har 
inga dollar. 
 
 

Jag har sannerligen inte utfört några storverk för mänskligheten. Jag 
är 

 inte Moder Theresa eller Brita Holmström eller Richard Wurm- 
brand. Jag har inte offrat något av vikt för andra. Jag blir ofta riktigt 
rädd när jag tänker på min feghet och egoism. 

Det är i sådana ögonblick jag känner mig ovärdig och okvalificerad 
att skriva om mitt liv. Det har ju varit ett ganska själviskt och tarvligt 
liv, fullt av svek och karriäregoism. Min största ängslan har ofta varit 
att jag inte skulle få erkännande och tas på allvar av kritikerna. 

Inte mycket att skryta med. 
Vore det då inte bättre att helt enkelt tiga? Skrivs det inte redan allde- 

les för mycket av självupptagna små nollor med eller utan 
professorstitel? 

Melker Johnsson, som var omutligheten och hederligheten personifi- 
erade, röt en gång till mig på telefon: 

Jag förbjuder dig att skriva något på tre år! Och Leif Sjöberg  en an  
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tillfallen bett mig sovra mer och publicera mindre. Alla vill mig väl, 
och vill ha mig tyst och stilla. Men det går inte att få mig tyst. Jag är 
som den förälskade i den berömda schlagern: 

-/ can 't stop talkin' about you, talkin' about you, talkin' about you! 
Och jag har ofta känt att Humphrey Bogarts odödliga ord: 
-That guy talks too much, var riktade direkt till mig. 
Men mundiarré - eller skrivklåda - har jag faktiskt inte. Det är bara 

det att jag har så fantastiskt mycket inom mig som vill ut, som vill fö- 
das, som vill teckna och tala och sjunga om detta otroliga livs alla otro- 
liga former och färger och uttryck och sorger och glädjeämnen! Det 
tränger i paketet! Det kryller av liv i myrstacken! Det lever och andas 
och älskar överallt! 

Ja men åhöraren! Läsaren! Han eller hon orkar inte! Snälla Martin, 
ha förbarmande med åhörarna. Det är inte mängden av upplevelser som 
är det viktiga, det är utsöktheten, finessen, raffinemanget, med ett ord 
kvalitén. Pausen talar med mycket högre röst än violinen och trumpe- 
ten. Som Sachcha Vatsyayan skrev i en dikt: 

Jag har tre ord till en dikt: 
ett som förblir outtalat; 
ett som jag uttalat 
men som inte helt uttrycker min mening; 
och från det tredje, av ädel metall, klingar frågan: 
kan jag verkligen inte undvara det? 
 
Därför väljer jag tystnad, fast jag har 
tre ord till en dikt. 

Allt detta är sant, och jag kommer att få erfara det när jag blir 
glömd. Man minns aldrig mängden av ord, man minns bara guldet och 
ädelstenarna, det inspirerade ordet. 

 
Men till dem som ondgör sig över min produktivitet och min joi de 

vivre, min nästan renässansartade förälskelse i allt som lever omkring 
mig, vill jag ändå rikta en fråga: Handen på hjärtat, försvarar du inte 
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din egen brist på fantasi och lidelse, din egen begränsning, som du tror 
ska vara alltings mått? 

Jag debuterade på Tidens förlag, och kom sedan i snabb takt ut på 
Natur och Kultur, Bonniers, KFs Förlag, Gebers, Federativs och Alm- 
qvist och Wiksell. Jag ska aldrig glömma när Bonniers bussiga översät- 
tarinna Sonja Bergvall på fullt allvar sa till mig: 

-Förstår du inte att du kommer ut på för många förlag? 
Den arma Sonja anade inte vem hon talade med. Såna djur fanns nog 

inte på Gotska Sandön, eller kanske inte ens på Sveavägen 52. 
I all ödmjukhet måste jag säga, att jag inte låter mig pressas in i nå- 

got litet svenskt fack, där man sedan kan glömma mig. Inte heller låter 
jag mig mätas med endast svensk tumstock. Jag är inte svensk, hur 
* många gånger ska jag behöva säga det. Jag är inte svensk, och jag vill 
inte vara svensk, varken nu eller senare. Och jag är visserligen engelsk 
medborgare, och har engelska till mitt ena språk, men jag är inte eng- 
elsman heller. Och tyvärr, måste jag säga, inte heller finsk. Är det så 
svårt att fatta, att jag inte tillhör någon av dessa nationalkategorier? Jag 
är som Kumbel Kumbels underbara lilla katt, som sitter tryggt mitt på 
vägen och säger: 

-Jeg er 'sgu min egen! 
A vilken identifikation, vilket broderskap jag känner med den lilla 
säkra danska katten, som bara lugnt sitter kvar och förklarar: 
-Jag är gudskelov min egen! 

Det ska jag också försöka vara i den här berättelsen om mig själv - 
väl medveten om de faror det innebär, att inte skämmas för att vara sig 
själv helt ut. 

På den ena sidan av den smala vägen glimmar tigern Avunds gula, 
farliga ögon. Han väser: Högmod går före fall! Och Jantelagens väl- 
trimmade svenska monster står bredvid: Tro inte att du är något större 
än andra! Här i stan ska alla trimmas ner till samma markkryparhöjd! 
Och i buskarna vässar de nationella lejonen sina gamla klor: Vi luktar 
en som inte är lojal mot fosterlandet! Kanske rent av en landsförrädare, 
en svikare, en råtta. 

 
Och på andra sidan den slingrande vägen vojar sig det falska martyr- 

skapets självplågare och mässar i sina svarta syndakåpor: Jag är så liten 
och obetydlig! Allt vad jag gör är fel. Du är född i synd och i synd ska 
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du synda. Det är synd om dig, arma krake! Det är så synd om dig! 
Men det falska martyriets vargtjut är lika falskt som övermodets tom- 

ma fanfarer. 
Det är inte alls synd om mig. 
Jag ska ta den lille riddaren som John Bauer ritade åt Ove Ekelund i 

Mullsjö just när jag föddes till mitt ideal. Fast han står ensam mitt i den 
stora svarta skogen drar han sin lans och anfaller utan att tveka det väl- 
diga trollet. 

Det är inte ett svärd av stål John Bauers lille riddare har i handen - 
det är konstens blixtrande svärd, som de fula trollen ryser för. Det är 
det rena uppsåtets vapen som får ondskans riken att sjunka ihop. Det är 
ljusets svärd, som får skogens mörker att vika. 

 
Den lille riddaren och trollet. 

Teckning av John Bauer för Ove Ekelund i Mullsjö. 
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MINA FÖRÄLDRAR 

Jag är inte ett provrörsbarn. 
Jag hade två helt vanliga gammaldags föräldrar, som under ett av sitt 

äktenskaps få samlag ordnade till mig. Jag undviker ordet "skapade" 
för det skulle innebära ett ställningstagande i alla möjliga teologiska och 
etiska frågor, som jag helst vill undvika. 

Min far var en man, och min mor en kvinna. De parade sig. Så en- 
kelt är det. 

På den granen kan man hänga alla möjliga dekorationer. Men allt vad 
man efteråt hänger på den ändrar inte det grundväsentliga förhållande 
att min far var en man, och min mor en kvinna. Det blev en del av de- 
ras livs tragedi att båda tvekade att acceptera detta avgörande faktum. 

 
Bönder runt Birmingham 

Min far härstammade från en lång rad av bönder och småhantverkare 
i trakterna runt Wolverhampton och Birmingham i England. De engel- 
ska bönderna har ju inte i allmänhet varit självägande, utan levat som 
tenant farmers eller arrendatorer under stora godsherrar. Detta betyder 
inte, att deras villkor nödvändigtvis var sämre än på andra håll. 

Namnet Allwood, som kanske betyder "alved" eller "alträ," eller 
kanske "almträ," är mycket ovanligt i England. Där associerar man ba- 
ra en sak med detta namn - "Allwood Carnations." Några släktingar 
hade en stor handelsträdgård i södra England, och annonserade länge 
sina nejlikor på första sidan i Times. I England finns det kanske bara ett 
hundratal familjer som heter Allwood. I USA är namnet ännu ovanli- 
gare. Jag kollade en gång i New Yorks telefonkatalog och fann bara ett 
par Allwood. 
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I min släkt uttalar vi namnet som i det engelska ordet all. Men rent 
språkligt sett skulle det också kunna uttalas som i personnamnet Alice. 

I Sverige kan mitt namn inte alls uttalas. Inget av ljuden i mitt namn 
finns på svenska. I Mullsjö heter vi Orvard eller Allvåll. Ibland har 
man i förtvivlan kallat mig Hollywood. I Japan heter jag Å-ro-wo-do- 
san. Det är mycket man får utstå i detta livet. 

Min far växte upp i ett litet samhälle utanför Birmingham som hette 
Marston Green. När han döpte vårt hus i Mullsjö tog han namnet Mar- 
ston Hill från sin barndomsby. 

Min farfar var "bailiff' eller förvaltare för en slags barnuppfost- 
ringskoloni i Marston Green. Staden Birminghams myndigheter hade 
blivit mycket oroade över att allt fler föräldralösa barn drev omkring på 
stadens gator och ofta senare blev brottslingar. På 1870-talet beslöt man 
resolut att samla ihop de här gatubarnen och sätta dem i barnhem på 
landet, där de under sträng uppsyn fick en grundlig utbildning som bön- 
der. Min farfar var ansvarig för anläggningen "Marston Green 
Homes." 

När ungdomarna blev myndiga exporterades de till de brittiska domi- 
nions, framför allt Kanada och Australien. Där fick de hjälp med att 
starta som farmare. Det hela var en väldigt bra idé, som gav hundratals 
gatubarn en chans i livet, som de flesta förvaltade mycket väl. 

Ibland måste nog farfar Samuel Allwood ta hårda tag med alla de tuf- 
fa ynglingar som han hade ansvar för. Han dog innan jag föddes, men 
jag frågade en gång långt senare en gammal man i Marston Green, som 
kände honom, hurdan han var. 

-He was a hard one, svarade den gamle eftertänksamt. Han var en 
hårding. 

 
Släkt på Jamaica 

På Jamaica har jag släktingar, som utvandrade dit redan på 
1700-talet. Vid mitt enda besök på Jamaica 1974 tittade jag ivrigt under 
A i Kingstons telefonkatalog och fann mycket riktigt tre Allwood. Jag 
slog namnet till den första. När luren lyftes av sa jag entusiastiskt: 

-Jag heter Martin Allwood, och jag är här på en veckas besök. Det 
skulle vara roligt att träffas eftersom vi är släkt. 

Sömnigt och ointresserat sa rösten i andra ändan: 
-Det tror jag inte, och la på. 



 

 

 

Charles och Aina Allwood, mina föräldrar 
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Det var en underlig släktkänsla, tänkte jag, men folk är ju olika. Jag 
försöker väl med nästa. Jag slog numret och började lika hurtfriskt. 

-Ja, gödda! Jag heter Martin Allwood, och vi är släkt på långt håll. 
Jag skulle gärna vilja träffa mina släktingar*på Jamaica ... 

Denna gång la man bara på luren. Nu tyckte jag det var riktigt kons- 
tigt, men jag ringde i alla fall det tredje numret också. Skam den som 
ger sig. 

-Gödda, gödda! Vi känner inte varann, men jag heter Martin 
Allwood och jag är på besök här en vecka. Det skulle vara väldigt ro- 
ligt att få träffa er eftersom vi säkert är släkt på långt håll. Det är ju in- 
te så många som heter Allwood. 

Rösten i andra ändan svarade misstänksamt: 
-You white, man? Är ni vit? 
Jag blev alldeles överrumplad och svarade: 
-Vit? Ja, naturligtvis. 

-Then we not relatives, man. Då är vi inte släkt förstår du. 
Och så la han också på. Han talade med den typiska karibiska 
mulattaccenten. 

Långsamt gick det hela upp för min europeiska naivitet. Mina släk- 
tingar på Jamaica hade varit slavägare, och slavarna fick alltid sina äga- 
res "vita" namn, eftersom deras egna afrikanska namn gått förlorade 
under slavtransporterna. 

På Jamaica fick jag också veta, att en av mina släktingar, John Hum- 
ber Allwood, varit öns siste brittiske styresman. Man sa att han varit 
mycket duktig, och det var landets sista lyckliga tid. Jag fick också ve- 
ta, att en annan släkting till mig, Lady Violet Allwood, blivit adlad för 
sitt arbete med att lära den svarta befolkningen familjeplanering. 

 
El Salvador 

 
Namnet Allwood finns också i El Salvador, dit släktingar senare ut- 

vandrade från Jamaica. I El Salvador blev en Allwood som gifte sig 
med en indianska känd som indianernas ängel. Han var läkare och drog 
sig inte för att mitt i natten resa långa avstånd i djungeln för att hjälpa 
en sjuk indian, ofta utan ersättning. Så tycker man att den priviligierade 
läkarklassens inställning lite mer allmänt borde vara. Nästa generation 
Allwood i El Salvador var duktiga. En av dem, Juan Paredes, blev 
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hälsovårdsminister, och senare rektor för nationaluniversitetet. 
Vid ett besök hos honom körde han mig runt i det lilla minilandet. 

Efter ett par timmar var vi vid Honduras gräns. 
-Här utbröt de första striderna i fotbollskriget, sa Juan. Det blev krig 

när fel land vann en fotbollsmatch 1969. Bland alla idiotiska anledning- 
ar till krig tycker jag den här lovar mest för framtiden. 

Sen körde Juan mig ner till den underbara Stilla Havskusten, där man 
kunde glömma våldsmänniskorna en stund och bara ligga och njuta av 
solen på den svarta sanden. Ja, svarta! Sanden är lavasand från de stän- 
diga vulkanutbrotten. Indianerna kallade förresten El Salvador "häng- 
mattornas land" därför att de alltid sov i hängmattor mellan träden för 
att inte känna markens darrningar. Det förstår jag inte riktigt - darrar 
inte träden också, när marken darrar? 

Vilket paradis El Salvador ändå måste ha varit för en del människor 
för hundra år sedan, ja, ända fram till andra världskrigets slut! 

På återvägen från kusten upp till huvudstaden San Salvador körde vi 
tutande och girande mellan tusentals små, små människor, som bara 
tycktes vandra och vandra med sina bylten och bördor. Pipilerna, El 
Salvadors indianer, som är släkt med det stora kulturfolket maya, är 
mycket småväxta. I förhållande till mina 195 centimeter verkade de 
nästan som dvärgar. 

-Vart ska dom? frågade jag Juan. 
-Ingenstans. Dom bara går. 
-Jamen - dom måste väl bo någonstans? 
-Nej. Dom har lämnat sina överbefolkade byar och bara går i hopp 

att finna arbete. Men det finns inget arbete. På natten sitter eller ligger 
dom vid vägkanten tills markägaren kör bort dom. 

Vi slingrade oss vidare i tystnad. Så utbrast Juan plötsligt: 
-Och det är mitt fel alltsamman. 
Han menade, att han under sin tid som hälsovårdsminister låtit vacci- 

nera hela befolkningen mot alla slags sjukdomar. Förr hade kvinnorna 
sex barn, och fyra eller fem dog. Nu hade de också sex barn, men fyra 
eller fem överlevde tack vare vaccinen. Så har vi med kristen barmhär- 
tighet som ledstjärna med konstgjorda medel själva skapat den fruktans- 
värda befolkningsexplosion, som med långt större kraft än atombomben 
hotar att förstöra vår värld. 
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Vi har dessutom i barmhärtighetens namn tillfört läkemedelsföretag 
som Hoechst, Astra, Laroche och Ciba-Geigy hutlösa miljardvinster, 
allt medan de samvetslöst smutsat ner hela sin omgivning. Vem minns 
inte hur det gick när Ciba-Geigy släppte ut sina gifter i Rhenfloden och 
hotade hela Sydvästtysklands vattenförsörjning? 

Med tiden lyckades Sovjet med Fidel Castro och Nicaragua som mel- 
lanhänder och svenska SIDA och andra naiva medlöpare som betalare 
få igång ett inbördeskrig i El Salvador. Man inbillade okunniga idioter, 
att landets av två hundra familjer bestående överklass var orsak till be- 
folkningens fattigdom. Genom att införa en röd överklass skulle fattig- 
domen avskaffas. Men offren blev naturligtvis som vanligt de fattiga 
och kvinnor och barn. Jag tycker, att man borde införa ett nytt brott i 
strafflagen - felaktig social orsaksanalys. 

Inbördeskrigets brutala drama har skildrats av Juan Allwood Paredes 
i hans roman "Osicala." Han låter kriget avspeglas i en liten indianby 
med detta namn. Det är mig veterligen den enda skildringen av detta 
skamliga och onödiga krig, som visade de svenska och sovjetiska kom- 
munisternas totala förakt för människorna, fattiga som rika, och att allt 
är tillåtet för den marxistiska goda sakens skull - d.v.s. makt, lyx och 
privilegier åt den röda eliten. Med tanke på Sveriges fjäsande och svas- 
sande för Sovjet och Castro är det kanske inte så underligt, att Osicala 
nobbats av svenska bokförlag, bl.a. Bra Böcker. Det är svårt att vara 
både röd och blå på en gång. Det blir som min svåger Nils Ryndel 
diktade: 

Jag grenslar tvenne hästar nu. 
Det sätet är mig mäkta brett, 
och ritten går i ett i ett 
men jag går snart itu. 

Mina släktingar finns inte bara i Karibien och Latinamerika, de ut- 
vandrade från England över hela jorden. Det var ju den vite mannens 
befolkningsexplosion - bättre farmare i Kanada än fattig i ståndssamhäl- 
lets Birmingham. 

Eller farmare i Rhodesia. Där hjälpte mina släktingar till att göra lan- 
det till ett modernt föregångsland vad beträffar jordbruket. Nu har des- 
sa förbannade rasister försvunnit, och med dem mycket av deras verk. 
Herr Mugabe har sett till att förskingra det mesta av det kapital de vita 
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imperialisterna byggde upp åt honom. 
 

Till Nya Zealand 

Till Nya Zealand kom också utvandrare från släkten Allwood. I Wai- 
pukurao bor fortfarande fårfarmaren John Allwood. 

En gång på sextitalet ringde min telefon i Mullsjö. Jag tog luren, och 
en obekant stämma sa: 

-Hallo, Martin! This is John. 
Jag svarade förvirrat att jag inte förstod vilken John det var. 
-It's your cousin John from New Zealand. 
-My God! Where are you? 
-I'm very close to you in - whafs the name of this place - oh, John 

Ko-ping or something. 
-Good heavens! Well, welcome! You must come out to us. 
-No, Martin. Thank you very much, but that is not possible. There 

are twelve of us. I thought I'd bring the whole family on our trip to Eu- 
ropé. We are staying at the Stora Hotellet. 

Med tiden kom fårklippargänget i alla fall ut till Mullsjö. 
John Allwood höll föredrag för våra elever om hur det var att vara 

fårfarmare på andra sidan jordklotet. Han fick en entusiastisk åhörare i 
min son Jens, som ganska snart såg sig själv som pionjär vid Sydpolen 
(om det är där Nya Zealand ligger). John tog pojkens intresse på allvar, 
och bjöd honom att komma och bo hos dem. Efter en tid svalnade den 
antipodiska hänförelsen dock, och den unge mannen utvecklade mindre 
jordnära intressen på närmare håll. 

Det känns starkt och fint att med mycket konkreta blodsband vara 
förenad med olika delar av vår jord. Nationella band binder mig inte. 
Min vi-känsla är inte med något folk. Mina band är mänskliga band. In- 
te den vita ariska rasens band, fast jag tillhör denna mycket tvivelaktiga 
människogrupp, och inte den svarta, gröna eller gula rasens blodsband 
- utan alla människors innersta och hemliga blodsgemenskap, som inte 
syns utåt i hudfärg, öronstorlek eller kroppsbyggnad, den som lever i 
vår själ just därför att vi är människor. 
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Far utvandrar till Göteborg 

Min far hade en bror, som hette Frank, men ingen syster. Far var 
mycket fastad vid sin bror, som kanske var den enda människa i livet 
han kunde tala öppet med. 

Frank var så upprörd över eländet i slumkvarteren i Birmingham att 
han beslöt att viga sitt liv åt att hjälpa de fattiga där. För att kunna ver- 
ka mer effektivt gick han in i Frälsningsarmén. 

En kväll skulle han hjälpa några avsigkomna stackare i utkanten av 
stan. Som tack för hjälpen slog de ihjäl Frank och stal hans klocka. 

Jag frågade ibland min far varför han utvandrade just till Sverige. 
Även i Sverige drömde han alltid om Australien och Kanada. Jag fick 
aldrig något klart svar på min fråga. En gång sa han, att han läst i 
Boys' Magazine om Gustav Adolf, som dog för sin tro vid Liitzen, och 
att han ville se landet kungen kom från. Far talade ogärna om sig själv. 
Han ville att gärningar skulle tala. 

När han - med fina betyg - slutade skolan, fick han plats hos en rik 
knös som informator för hans pojkar. På en av hans kryssningar kom 
man 1898 till Bergen, och den unge informatorn blev alldeles förälskad 
i det norska västlandet. Norge och Sverige var ju då i personalunion, 
och han måste ha trott att så här vidunderligt vackert var hela 
Skandinavien. 

Hur som helst kom han 1902 över en billighetsbiljett till Göteborg. 
Här bodde han först hos en persiennfabrikant, som hette Adolf 
Lindstedt på Södra Vägen 3 - 5. Lindstedt lät honom bo gratis mot att 
han gav honom lektioner i engelska. Och att ge lektioner i engelska 
blev sedan hans öde. 

Min far tycks ha gått på KFUM, för där träffade han en ung kristen- 
domslärarinna på Rudebeckska skolan, som hette Aina Åkerhielm. Me- 
dan de stod där och sjöng tillsammans blev hon upp över öronen föräls- 
kad i den stilige utlänningen med ramsvart hår, och han blev snart lika 
kär i henne. Jag har beskrivit allt det här i en av mina noveller, som he- 
ter "A short story" (i "The Black Hat"). Och sen var han oåterkalleli- 
gen fast i Sverige. 

Själv tror jag att det var ett flertal omständigheter, som kom Charles 
Allwood att besluta sig för att utvandra. Han upplevde säkert sin far 
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som mycket hård och krävande. När hans bror Frank dog hade han ing- 
en manlig vän att ty sig till. 

Det engelska samhället var då i mycket högre grad än nu genomsyrat 
av benhårda klassfördomar och klassgränser, som gjorde det mycket 
svårt för en fattig ung man att avancera socialt. Det fanns visserligen 
stipendier till universiteten, men alla kunde ju inte få dem. Endast inom 
kyrkan kunde en fattig göra karriär, och min far studerade faktiskt se- 
nare vid universitetet i Durham för att bli präst, men tvekade i sista 
ögonblicket. I Sverige försökte Nathan Söderblom, vars böcker han 
översatte till engelska, övertala honom att bli präst i den svenska stats- 
kyrkan, men han tvekade även här. 

Jag tror min far kände, att det svenska samhället var något öppnare 
och friare än det engelska. Men den entusiasm han i Bergen upplevt för 
skandinavisk natur förbyttes nog snart till en nyktrare bedömning när 
han började förstå, att Sverige ingalunda var Norge, utan i alla avseen- 
den något helt annat. 

 
Min fars filosofi 

Utan stora ord och åthävor var min far något av en levnadsfilosof. Hans 
stora tänkare var Bibeln, Shakespeare, Milton och Kipling. Sämre ut- 
gångspunkter kan man ha. 
I samband med Bibeln betonade far alltid dess oerhörda betydelse för 
det engelska språket. Han tyckte om att nämna Bibelcitat, som blivit 
allmänt språkgods. Han var mycket road av att en författare sagt att en 
slips var "fearfiilly and wonderfully" made, vilket var ett citat från 
Bibeln. 

Annars var nog Kipling hans möderne favoritförfattare. Han satte 
Djungelboken mycket högt, en smak som han delade med Walt Disney 
och miljoner barn. När jag var liten trodde jag, att min far framför allt 
beundrade Kiplings försvar av det brittiska imperiets uppgift i världen, 
men senare har jag förstått att det inte var det viktiga för honom. Det 
var Kiplings manlighetsideal han beundrade, särskilt som han beskrivit 
det i dikten "IP . 

 
If you can fill the unforgiving minute 

With sixty seconds' worth of distance run, 
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Yours is the Earth and everything that's in it, 
And - which is more - youil be a Man, my son! 

Om du kan fylla den minut som flyr 
med sextio sekunder sprunget lopp, 

är jorden din och allt som finns i den. 
Vad mera är - du blir en Man, min son! 

(Min övers.) 
 
I en tidsålder, då mohammedanska män bevisar sin manlighet genom 

att tvinga sju- och åttaåriga småflickor till "äktenskapliga" samlag, tys- 
ka män bevisar sin manlighet genom massbränning av vapenlösa judar, 
och serbiska män bevisar sin genom att våldta tretti muslimska kvinnor 
om dagen i koncentrationslägren, kanske min fars kristna manlighetsi- 
deal förtjänar förnyat studium. Att se det stora i det enkla och förbised- 
da var nog hans ideal. Den tysta, vardagliga och kärleksfulla pliktupp- 
fyllelsen såg han som sin viktigaste uppgift, inte de oerhört populära ra- 
diolektioner han senare blev känd för. 

Men han var också naturvetenskapligt intresserad. Tidigt hade han 
kommit på kretsloppstanken. I möjligaste mån ville han på sin egen 
tomt odla, konsumera och återbörda avfall och avföring till naturen, 
som sedan förvandlade nästan allt till ny näring och nytt livsbränsle. 
Han praktiserade ivrigt den kompostering, som senare blivit så modern 
inte minst i USA. Han ville stå i förbund med naturen i allt. 

Tyvärr var jag så dum när jag var liten, att jag ofta tyckte min far var 
löjlig med sina utedass, där han noga tog vara på gödseln för de träd- 
gårdar han arbetade upp både norr om Marston Hill och nedanför. 
Ibland rent av skämdes jag för hans kretsloppsfilosofi, som avskydde 
slit- och slängmentaliteten. 

Min far försökte odla allting - potatis, ärter, morötter, bönor, sallat, 
jordgubbar, tomater. Han planterade plommonträd och de underbaraste 
vinbärsbuskar. Särskilt de stora glänsande svarta vinbären var en deli- 
katess som jag aldrig glömmer. 

Men fast jag var med honom och grävde och planterade, lyckades han 
aldrig väcka ett intresse för odling hos mig. Jag var alldeles för otålig. 
Om inte ärterna kom upp dagen efter de satts förlorade jag intresset och 
glömde dem. Jag kunde aldrig glädja mig åt att något låg i jorden och 
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grodde. Allt sånt där tog lång tid, och resultatet motsvarade inte 
mödan. 

Men pappas jordgubbar grep mig. Han hade med mycket stor möda 
lyckats odla fina jordgubbar bakom Stenstugan nedanför Marston Hill. 
Han ville ge sin Aina och mig något riktigt gott. Och när han hade en 
kurs ville han bjuda deltagarna på denna delikatess. Men det gick inte 
bättre än att hans egna elever stal jordgubbarna natten innan han hade 
tänkt bjuda dem på dem. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. 

 
Men givetvis var det mötet med min mor i Göteborg, som kom ho- 

nom att stanna hela sitt liv i Sverige. 
Och därmed har det blivit tid att berätta hur min mor kom till Sveri- 

ge, för inte heller hon var svensk. 
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Aina Åkerhielm 

Jag skulle naturligtvis lika gärna kunna heta Åkerhielm som Allwood. 
Bruket att ta efternamn efter bara den ena föräldern avspeglar de in- 
grodda fördomarna i ett manssamhälle. I verkligheten är min mor en 
precis lika stor del av mig som min far. 

Mina föräldrars äktenskap skulle kanske kunna beskrivas som en me- 
sallians. Min mor kom till synes från en social bakgrund, som var rakt 
motsatt min fars. Hon hette Åkerhielm, och var dotter till en baron, fri- 
herre Hjalmar Åkerhielm av Margretelund. Släkten Åkerhielm är upp- 
delad på två grenar, Margretelund och Blombacka. 

Åkerhielmarna kommer från en bondesläkt på Skäggesta gård strax 
söder om Strängnäs i Sörmland. Prästsonen Samuel Månsson Agriconi- 
us blev 1679 adlad under namnet Åkerhielm, och tog då tre kornax till 
sitt vapen. 

Samuel hade en syster som hette Anna Agriconia. Hon blev 1691 ad- 
lad Åkerhielm, och är faktiskt den enda svenska kvinna som på grund 
av egna förtjänster blivit adlad. Hon var en slags hovdam och sekretera- 
re åt sin väninna grevinnan Katarina von Königsmarck, som var hustru 
till Venedigs överbefälhavare i kriget mot Turkiet 1686. När Königs- 
marck belägrade Aten hade turkarna lagrat sitt krutförråd i Akropolis. 
En av Königsmarcks granater träffade förrådet och sprängde bort en del 
av det världsberömda templet. 

Den mest kände i släkten är utan tvivel riksrådet Samuel Åkerhielm 
den yngre, som i nästan fyrti år i början på 1700-talet på det ena eller 
andra sättet påverkade Sveriges öden. 

Riksrådet Samuel Åkerhielm var också direktör för postväsendet. Det 
var han som år 1697 införde poststämplar i Sverige. Hans motivering 
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var, att man "svek och bedrägeri till att förekomma kunde bruka en 
stämpel, som i England är manierligt att trycka på brefven, då kassören 
dem mottager." 

Det var inte lätt att vara sekreterare åt Karl XI. En dag befallde 
kungen Åkerhielm att omedelbart expediera en invecklad diplomatisk 
skrivelse, eftersom posten skulle gå. Då Åkerhielm förklarade, att han 
omöjligt kunde hinna författa skrivelsen så fort på latin, blev kungen ra- 
sande, drog sin värja och skrek: 

-Du djäfvuls krokryggioter! Om du inte sätter upp brevet skall jag 
dig så prygla, att du skall minnas mig. Brevet skall du strax skrifva och 
skall det idag med posten af gå. 

Åkerhielm uppsatte brevet, men fick tårar i ögonen då han skulle läsa 
upp det för kungen och senaten. Då blev kungen åter arg: 

-Snyfta i helvete, du krokryggioter! Läs redigt upp brefvet! Du har 
väl också fått penningar och gör dig och flere ondt, att I intet får Edert 
fram! 

Beskrivningen av händelsen slutar så här: 
-Och denne konung var det, som trodde sig med en förordning kunna 

utrota svärjande, hållande avsättning i perspektiv för prester vid deras 
6:e ed, och landsförvisning för tjänstemän, när ej annat halp. 

Svenskarna tycks alltid haft svårt att uttrycka sina känslor hyfsat. När 
jag gick i läroverket i Jönköping på trettitalet stack det ut skyltar från 
husväggarna med orden: 

 
SVÄRJ ICKE - 

SVORDOMAR FÖRRÅDA BRISTANDE HYFSNING 

Beträffande ordet krogryggioter (= krokryggige idiot) ett så kallat te- 
leskoperat ord var tydligen Karl XI före både mig och Harry Martins- 
son med att införa dem i Sverige. Det är väl knappast troligt att James 
Joyce, den store mästaren på området blivi inspirerad av Karl XI. 

Lars Åkerhielm (1846 - 1920) var i elva år konsultativt statsråd i 
Statsminister Bildts ministär. 

 
Gustaf Åkerhielm (1833 - 1900) blev statsminister 1889 - 1891. Så 

här har hans regeringstid beskrivits: 
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"Den tid excellensen Gustaf Åkerhielm stod i spetsen för ministären 
utmärktes av ärlig strävan att söka dämpa tullstridens högt svallande vå- 
gor och söka förena partierna till enig samverkan på neutrala områden. 
Under Åkerhielms statsministertid beviljades anslag till norrländska 
stambanans fortsättande i Luleå-Gällivara-banan. Ny förordning blev 
antagen för bildande av hypoteksföreningar. Vidare ordnades den all- 
männa och enskilda sjukvården i riket, och lagen om sjukkassor an- 
togs." 
Gustaf Åkerhielm höll sitt sista anförande i kammaren den 6 maj 1899. 
Hans tal rörde den politiska rösträtten. Han sa bland annat: 
"Det i vårt land alltjämt fallande penningvärdet har haft det med sig, att 
de siffror som uppställdes 1865, hade helt andra värden än nu, och att 
således redan nu en avsevärd utsträckning av rösträtten ägt rum, därige- 
nom att strecket med penningens valör nedflyttats, och att således till- 
trädet till utövande av medborgerliga rättigheter lättats. Denna lugna, 
jämnt fortgående och fredliga utveckling är lycklig." 
Gustaf Åkerhielm gav som statsminister i tjänsten ut en diktsamling. 
Det tycker jag alla statsministrar borde göra. Då skulle man verkligen 
kunna bedöma värdet av deras ord. Tänk om Tage Erlander, Olof Pal- 
me, Ingvar Carlsson och Carl Bildt hade varit i lag tvungna att ge ut en 
diktsamling innan de tillträdde sitt ämbete! Vilken njutning väljarna 
skulle ha fått! Vilken nära personlig kontakt! 

 
Hjalmar Åkerhielm 

Min mammas pappa Hjalmar Åkerhielm kom från en gård alldeles norr 
om Ulricehamn. Han var en enkel och gladlynt själ, som trodde på så- 
dana enkla saker som heder och mod. Han var soldat, och när Preussen 
1864 ville ge sina trupper lite övning genom att anfalla det värnlösa 
Danmark, gick Hjalmar som nittonårig ut som frivillig. Tyskarna sköt 
av honom ena örat. I ett annat sammanhang var han ansvarig för att 
skydda ön Als, och lyckades där avslå ett tyskt angrepp, vilket enligt 
danska krigshistoriker i viss mån ändrade krigets utgång till Danmarks 
förmån. I det nya museet vid Dybbol lär man ha hedrat hans insats. 
Lite senare blev Hjalmar Åkerhielm kommendant på Karlsborgs fäst- 
ning, där man burade in mördare och våldsverkare. Under ett uppror 
där fick han ensam hålla stånd i flera timmar på borggården, eftersom 
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de andra officerarna flydde. 
Nu hade han också förälskat sig i en ung finsk flicka från Jyväskylä, 
som hette Augusta Sneckenström. Förälskelsen måste ha varit ett lidan- 
de, för det fanns ingen postgång mellan Sverige och det ryska gene- 
ralguvernementet i Finland. Alla deras kärleksbrev måste gå den långa 
vägen över Berlin, Warszawa och St. Petersburg, vilket kunde ta måna- 
der. När känslorna inte kallnade under så lång väntan måste de verkli- 
gen ha varit starka. 

Till slut fick Hjalmar emellertid tillstånd att gifta sig med Augusta av 
hennes far, det mäktiga kommerserådet Sneckenström, stadens rikaste 
man. Han hade många döttrar, och han såg till att deras män var dukti- 
ga personer, som kunde förverkliga hans planer på att grunda en hel rad 
industrier. Detta var ju Finlands industriella "Griinderzeit", och Sneck- 
enström hade den rätta blicken för vad som lönade sig. 

När den enkle soldaten Hjalmar förstod, att han så att säga i utbyte 
mot Augusta skulle grunda en pappersfabrik åt hennes pappa, blev han 
mycket bekymrad. 

-Jag är soldat, och har inte en aning om papper, kan han nog ha sagt 
till svärfar. 

-Oroa dig inte. Jag har kapitalet. Vi skickar efter ingenjörer från 
England. Sen ska du se på åttan! kan Sneckenström ha svarat. 

Och vid Lohikoski eller Laxforsen alldeles utanför Jyväskylä byggde 
nu Hjalmar Åkerhielm Finlands första pappersfabrik. Man tillverkade 
extra tunt cigarrettpapper för ryska papirosy. Jag minns att morfar gav 
mig röda böcker med pappersprover från Kängas. Det var min första 
upplevelse av ryska kyrilliska bokstäver - allt skulle ju sändas till Ryss- 
land. I de reklamböckerna ritade jag mina första små teckningar. 

Hjalmar löste sin första uppgift att tillverka papper av högsta kvalitet. 
Men sen väntade en ännu svårare uppgift - att sälja det. Han ville själv 
göra detta, fast han ju kunde ha anlitat andra. Det bar av till St. Peters- 
burg, där han bodde tillsammans med några finska officers vänner me- 
dan han uppvaktade tsarens uppköpare. Men hur mycket han än talade 
sig varm för sitt papper fick han inga beställningar. Andra försäljare 
fick stora order, och en dag frågade en av dem Hjalmar, hur mycket 
han under bordet överräckt till general X, uppköparen. 
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- Vad menar du? Mutor? Skulle aldrig falla mig in sa Hjalmar 
upprört. 
-Ja, då får du heller aldrig sälja något, skrattade den andre. 
Ryssland var lika genomkorrumperat under tsaren som under Sovjets 
kommunister. 

Under sin tid i St. Petersburg åkte Hjalmar och en finsk officer ut till 
Tsarskoje Selö för att försöka få en glimt av tsaren, som bodde där med 
sin familj. Tillsammans med hundratals andra personer stod de i den 
stora slottsparken och väntade. Båda hade uniformer på sig, men Hjal- 
mar hade upptäckt, att det fattades en knapp i hans uniform. Han hop- 
pades bara, att ingen skulle se det. 

Till sist kom tsaren omgiven av sina adjutanter. Han nickade åt en del 
bekanta personer, och fick plötsligt syn på de två officerarna i utländska 
uniformer. Han vände sig till en adjutant och frågade: 

-Vem är det där? 
-Ers Majestät, det är två officerare från Finland. 
-Be dem komma hit. Jag vill tala med dem. 
Adjutanten gick genast bort till Hjalmar, gjorde honnör och sa: 
-Hans kejserliga majestät önskar göra er bekantskap! 
Hjalmar rodnade djupt, gjorde honnör och sa: 
-Var god hälsa hans majestät att det är omöjligt! 
Adjutanten hade inte väntat sig en sådan fräckhet, och frågade 
irriterat: 
-Vad menar ni? 

Hjalmar böjde sig fram och viskade: 
-Det fattas en knapp. 
Adjutanten gjorde stel honnör och sa: 
-Jag förstår. Sedan gick han med fasta steg till tsaren, gjorde honnör 

och sa: 
-Ers Majestät - det är omöjligt. Det fattas en knapp. 

Min morfar var faktiskt soldat, och hur mycket han än älskade sin 
Augusta började han efter en tid tröttna på den ryska korruptionen och 
opålitligheten. Hela "marknadsföringen," som det numera så vackert 
heter, äcklade honom. Han beslöt sig för att sälja Kängas, eller Mänttä, 
som det nu heter, till en familj Serlachius. Eftersom han verkligen inte 
var någon affärsman blev han enligt de flestas uppfattning ganska 
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grundligt lurad. 
Han flyttade nu med Augusta och sina fyra barn, Erik, Gunnar, Aina 
och Elisabeth till Borgå, där de bodde i huset intill Johan Ludvig Rune- 
berg, som redan då var delvis förlamad. Men min mor mindes att 
"farbror Runeberg" kommit till fönstret för att titta på, när de små 
flickorna hade snöbollskrig utanför. 

Det har inom familjen Åkerhielm alltid varit en mycket stark släkt- 
känsla, och den kom att omfatta alla våra finska släktingar - Schauman, 
Duncker, Söderström och allt vad de heter. De kallades för "tjocka 
släkten," och vi höll noga reda på många av dem. Jag växte upp medan 
min mor var i ständig brevkontakt med Eugen Schaumans syster Fanny, 
och fick i min barndom livliga beskrivningar av hur Eugen flyttat bort 
från sin familj och bodde ensam medan han förberedde attentatet på den 
ryska guvernören Bobrikov. De flesta historiker anser nu, att det var 
detta attentat som utlöste först 1905 års Duma, och sedan hela den rys- 
ka revolutionen. 

Särskilt livligt stod det för mig hur Eugen gömde sig bakom en pelare 
i trappan upp till lantdagens sammanträdessal när guvernören skulle an- 
lända. Bobrikov gick med raska steg uppför trappan, då plötsligt en 
finsk student står framför honom med dragen pistol. Eugen skjuter mot 
Bobrikovs hjärta - men kulan studsar mot en kraschan! Han skjuter en 
gång till - men nu studsar kulan mot en uniformsknapp! Utan att blinka 
skjuter han en gång till, denna gång rätt genom guvernörens bröst. Och 
sen blir han vittne till det underliga faktum, att en nästan död som i 
drömmen kan gå vidare som om inget hänt. Bobrikov fortsätter uppför 
trappan, går in till de väntande, som alla reser sig - och sjunker ned 
död i sin stol. 

Kommerserådet Sneckenström fick ett tragiskt slut. En av hans 
många planer gick ut på att grunda ett skeppsrederi. Detta skulle ske i 
Helsingfors. Han reste ner från Jyväskylä och tog in på ett hotell mitt 
emot järnvägsstationen. I en stor resväska hade han med sig hela kapita- 
let i sedlar. För oss förefaller det ju helt fnoskigt att ta en sådan risk, 
men det var nog betydligt vanligare på den tiden, när andra transport- 
medel saknades. 

På natten blev Sneckenström mördad av en kypare på hotellet, som 
tog hans pengar och försvann från Finland. Många år senare bekände 
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en person i Umeå på sin dödsbädd att han var mördaren. 

Andra släktingar fanns i Söderströms förlag. Alla som hette Duncker 
var jag också släkt med. Bäst minns jag Zachris Duncker, som med stor 
tapperhet deltog i Finlands försvar av Karelen då Stalin med cynisk 
kommunistbrutalitet kastade sig över det lilla landet. Men han fick lära 
sig något. "Vi är int' många, men vi är int' rädda." 

Allra närmast kom jag att stå den snälle Kaj Duncker, en bankman 
som på fritiden ägnade sig åt seglarsporten - och intensiv släktforskning 
Han gick ända tillbaks till Adam och Eva. Genom att göra ifrån sig så 
grundligt blev han i stånd att slutgiltigt bevisa, att alla är släkt med alla, 
och även med Julius Caesar och Karl den Store. Det är ett hugnesamt 
budskap för dem som behöver stärka sitt ego med märkvärdiga 
förfäder. 

På min mors sida har jag också släktingar i Kenya. En medlem av fa- 
miljen Åkerhielm utvandrade till Nairobi och startade en kaffeodling 
där, som gick mycket bra. Sonja Åkerhielm har ofta bjudit oss dit, och 
nästan varje år har jag gjort upp planer på en resa. Men det har alltid 
kommit något i vägen. Det är jag ledsen för; jag har aldrig varit i det 
nya svarta Afrika, och jag skulle gärna vilja lära känna det. 
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MINA FÖRÄLDRAR GIFTER SIG OCH KOMMER TILL MULLSJÖ 

Till Mullsjö i sydöstra Västergötland (av stockholmarna kallat" det 
vackra Mullsjö i Småland" ) kom mina föräldrar utan att egentligen vil- 
ja det. Genom olika omständigheter bara blev det så. 

Min mors bror Erik Åkerhielm var löjtnant på det nygrundade Sjätte 
Artilleriregementet i Jönköping (A6). Han och hans familj var cykelen- 
tusiaster - velocipeden hade just kommit till Sverige, och med den Da- 
isy, Daisy, velocipedens höga framhjulsvisa ... Tillsammans gjorde de 
ständigt cykelturer i Jönköpings omnejd, och på en av dessa kom de till 
det lilla Mullsjö, ett stationssamhälle som kom till i samband med att 
järnvägen Falköping - Nässjö 1863 drogs fram vid den underbart vack- 
ra sjön Stråken och den lilla skogssjön vid Mullsjö. Det har med rätta 
sagts om Stråken, att om Selma Lagerlöf bott där, hade Stråken, och 
inte Fryken, blivit Sveriges mest berömda sjö. 

Erik och hans familj upptäckte redan 1902 Stråkens skönhet. De åter- 
vände 1912 och cyklade då runt hela den 18 kilometer långa sjön. Erik 
beskrev denna cykeltur strax därefter i ett nummer av Svenska Turist- 
föreningens Årsskrift, som handlar om "Södra Vätterbygden," ett ut- 
tryck som Erik av allt att döma skapat. 

Han och hans familj hade också "sommarnöje" hos familjen Lund- 
ström på Havstenshults gård i Mullsjö. Härigenom fick min mor och 
far i Göteborg höra talas om hur vackert Mullsjö skulle vara. Men nå- 
gon flyttning blev det inte. Båda måste ju förtjäna sitt uppehälle i Göte- 
borg. När de träffade varandra på KFUMs bönemöte var Aina Åker- 
hielm lärarinna i kristendom på Rudebeckska flickskolan. Hon ansågs 
mycket kristlig, och då hon dessutom var mycket lång kallades hon med 
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den speciella göteborgshumorn "Närmare Gud än oss." 
Min morfar Hjalmar och hans fru Augusta hade då för länge sen läm- 

nat Borgå i Finland och efter en tid på Rosengården i Visby flyttat till 
Halmstad, där morfar var lantmätare. Som jag redan antytt hade Hjal- 
mar vid försäljningen av Kängas pappersbruk i Lohikoski blivit ordent- 
ligt lurad och var nästan utblottad, när han flyttade till Sverige. Min 
mor var alltså tvungen att precis som alla andra förtjäna sitt dagliga 
uppehälle. 

Min far knegade och slet med att ge lektioner i sitt modersmål och 
gajda engelska turister i Göteborg. Det var alltså två fattiga, som möt- 
tes, fast de kom från helt olika sociala miljöer. Jag nämner detta för att 
jag hela mitt liv blivit föremål för avund och direkt klasshat i Sverige, 
därför att man trodde att en person som hette Åkerhielm och var adlig 
måste ha varit rik. 

Den svarthårige engelsmannen friade, och uppvisades i Ainas föräld- 
rahem i Halmstad. De närmare omständigheterna kring deras romans 
har jag dokumenterat i An English Gentleman in Sweden. Kemin mellan 
Ainas far och utlänningen tycks genast ha stämt. Som gammal soldat 
visste Hjalmar att uppskatta en duktig karl oavsett sociala krusiduller. A 
man's a man for a* that. Och min far tycks ha blivit mycket lättad över 
att inte finna det minsta "side", eller ståndshögfärd hos Ainas far. Så 
på det planet tycks allt ha varit bra. 

Så här skrev han till sin mor och far den 29 januari 1910, en månad 
efter deras bröllop: 

 
Kära far och mor, 

Jag kan säga att Ainas familj är bland de bästa i den svenska adeln. 
Men de har ingen stor förmögenhet och ingen jordegendom. 

Den svenska adeln arbetar vanligen för sitt uppehälle, och visar ingen 
högfärd eller tillgjordhet. Så jag känner mig inte på något sätt under- 
lägsen dem. De har i själva verket helt accepterat mig som medlem i fa- 
miljen. Aina har naturligtvis varit van vid förfining i sitt hem, men ing- 
en lyx. Hon har inget emot att allt är enkelt så länge det är rent och 
snyggt i övrigt. Hon har en kvinna som hjälper henne 2 eller 3 timmar 
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om dagen. Jag skulle vilja att hon hade en flicka på heltid, men hon vill 
komma in i hemmets skötsel ordentligt och göra det så billigt som 
möjligt. 
Tala inte om deras titlar med andra, och nämn det inte för Aina. Hon 
bryr sig inte alls om det. Hon har inte sett denna del av mitt brev. - 
Med mycket kärlek från oss båda. Hoppas ni mår bättre nu. 
Vi mår bara bra. 
Er mycket tillgivne 

Min mor var nog ändå ganska känslig för titlarna. Jag minns att hon 
kunde säga till min far: 
-Kom ihåg att skriva Högvälborna i adressen! 
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Men hans fästmö tvekade ändå. Hennes tvekan gällde inte friarens fy- 
siska företräden eller svaga ekonomiska ställning. Hennes tvekan gick 
mycket djupare än så. 

Själv var hon uppfostrad i Finland i en form av mycket känslosam, 
ja, nästan extatisk lutherdom. Hon hade lärt sig att hängivenheten mot 
Gud och Kristus måste vara hel och full, och måste genomströmma hela 
ens väsen. Det måste ha skett ett tydligt brott med det tidigare, syndiga 
livet, en omvändelse som kunde dateras till dagen, timmen och minu- 
ten. Om man inte genomgått denna dramatiska förändring var det inte 
säkert att man givit sig helt åt Gud, att man var en riktig kristen. För 
Aina var detta den avgörande frågan. För en del människor vid slutet av 
århundradet kanske allt det här verkar främmande och obegripligt efter- 
som man ersatt den kristna personlighetsanalysen med alla möjliga for- 
mer av virrig freudiansk "psykoanalys." På tal om Freud minns jag att 
min mor omkring 1939 sa till mig: "Usch, den där Fröjd!" Hennes hu- 
mor var nog inte avsiktlig, men eftersom Freud satt lustkänslor i stället 
för kärlek som livets högsta mål, var hennes feluttal ganska kul. 

Hennes friare kom från en helt annan religiös tradition inom kristen- 
domen. Charles Allwood var en engelsk puritan ur typisk lägre medel- 
klassmiljö, där man formats av Calvins predestinationslära. Enligt den- 
na benhårt logiska tolkning av Jesus vet endast Gud hur framtiden blir, 
för endast han är allvetande. Vi själva kan aldrig veta, om vi kommer 
att sluta bra eller illa. Det enda vi kan göra är att jobba på i vårt anletes 
svett för att bli värdiga att till sist bli räddade från följderna av vår fel- 
barhet. Och det var inte nog med att arbeta - you must work hord to 
become worthy of becoming a "saint," one of the elect. Tecknet på en 
verklig kristen var just detta: att han träget och troget slet vidare, utan 
yviga och dramatiska gester, utan stora ord och pampiga uttalanden - 
bara stilla och trofast vidare mot pilgrimens mål: Life! Life eternal! för 
att citera kalvinismens störste psykolog, John Bunyan. 

Av denna lära hade min fars och miljoner andra engelsmäns och ame- 
rikanares karaktär formats. Det var järnhårda män, liksom Cromwells 
krigare verkliga Ironsides, som inte tog av sig hatten för någon utom 
Gud. Det tysta, trofasta tjänandet var min fars ideal. Han skickade var- 
je år ett litet bidrag till Shaftesbury Society i London, vars motto var: 
LOVE - SERVE. 
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För min mor var detta tysta, opretentiösa och lugna tjänande en allde- 
les ny och okänd form av kristen övertygelse. Hon saknade hos far den 
offentliga och dramatiska överlåtelsen, som för henne var kriteriet på 
kristen äkthet. Och när hon frågade sin älskade Charlie om han givit sitt 
liv åt Gud som vuxen, fick hon inget klart svar. Det var nog rent av så, 
att Charles, som varje dag försökte i handling visa sin djupa kristna 
övertygelse och var misstänksam mot söndagskristna och bönemötes- 
frälsta, började tycka att hans Aina var något överspänd och instabil. 
Under åren 1905 - 1908 började han kanske undra, om detta var den 
kvinna han verkligen ville ha till livsledsagarinna. Tänk om hon från sin 
mor Augusta var ärftligt belastad med nervositet? 

Charles och Aina bestämde sig slutligen för att trots sina betänklighe- 
ter förlova sig och gifta sig, och bröllopet ordnades av Ainas bror Gun- 
nar Åkerhielm i Hedemora mellan jul och nyår 1909. 

För mig är denna förhistoria till mitt liv mycket viktig. Den innehål- 
ler alla de spänningar och konflikter mellan mina föräldrar, som jag se- 
dan som litet värnlöst barn fick uppleva och genomlida. Trots deras go- 
da vilja och djupa kristna övertygelse lyckades de aldrig fullt överbryg- 
ga den avgrundsdjupa klyftan mellan lutherdom och kalvinism, och nå 
fram till en hel sammansmältning. 

Den andliga skillnaden i deras trostolkning kunde sedan mobiliseras 
för att rättfärdiga konflikter om nästan vilken struntsak som helst. Min 
mor ville gå på bio med mig, min far tyckte det var slöseri med pengar 
osv. Ibland led jag så av det jag upplevde som en djup andlig antago- 
nism mellan dem, att jag var tvungen att skriva den hemska dikten 
"Hemtrevnad." 

 
HEMTREVNAD 

Maktlystnaden stirrar med hatblänkande öga 
på de andras hatblänkande maktlystnad. 
Ur ressentimentens milsdjupa brunnar 
väller illviljans flöden fram; 
inga blommor, inga leenden får förekomma 
i detta äckliga grundvatten. 
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1 

Föraktets kloaker springer läck 
och själens giftiga träck sprutar ut 
över familjelivets heliga altare. 
Bajonettvassa urdjur av jagiskhet 
sprider skunkvätskor i huset 
och de små lyckokänslorna klamrar sig fast 
under trista takrännor. Var och en 
är fången i sin felfria rättfärdighet; 
alla pumpar friskt ur kloakerna 
för att vinna grobianernas mästerskap 
i hemtrevnadsstympning och gräl. 
Far landsförvisar mor, mor fördömer far 
och sonen sitter till doms över dem båda. 
Träcksprutans strålar riktas 
med den långa förtrogenhetens träffsäkerhet 
sadistiskt mot de känsligaste punkterna 
tills ångeras lustkänslor skapar 
en kortvarig paus i fientligheterna. 

(Katedralernas kyrkogård) 

Kalvinismen ansåg, att sex inte var till för avkoppling och njutning, 
utan enbart för att avla barn. I den mån min far delade denna grundsyn 
- och det tror jag han gjorde - blev sexuell samvaro med min mor inte 
längre nödvändig, när jag hade kommit till (min mor var dessutom re- 
dan för gammal för att kunna få fler barn). Detta gjorde, att jag bland 
mina barndomsminnen inte har ett enda minne av min mor och far i 
sängen. Jag växte upp i ett helt sexfritt hem, där mina föräldrar bodde i 
var sitt rum, med mig i ett rum mellan sig. 

 
Hur mina föräldrar kom till Mullsjö 

Mina föräldrar köpte tomten i Mullsjö 1916. Min mors syster Elisa- 
bet var gift med kyrkoherde Valdus Bengtsson i Masthugget i Göte- 
borg. Han var en humoristisk och folkkär man. Sjåarna och kolingarna 
i hamnen brukade hälsa honom på genuin göteborgska med orden: 

-Tjena Valdus! när han gick förbi. 
Hans utnämning till kyrkoherde i Oscars församling vid Narvavägen i 
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Stockholm var alldeles felaktig. Han passade inte alls i det högfärdiga 
Östermalm. 

Emellertid blev hans hustru Elisabet liksom många på den tiden sjuk i 
tuberkulos, och läkarna sa, att hon måste till hög och ren luft om hon 
skulle ha en chans att tillfriskna. Valdus köpte då 1915 en vacker tomt i 
Mullsjö av familjen Lundström på Havstenshult. Tomten var ganska 
stor, och låg 290 meter över havet, och hela 70 meter över Mullsjön. 
Däruppifrån hade man en hänförande utsikt över hela Mullsjödalen. 
Här skulle han bygga för Elisabet. Men det var för sent. Elisabet dog, 
och Valdus frågade då min mor och far, om de ville ha tomten. De slog 
till 1916, och så kom det sig att vi kom till Mullsjö. 

 
Födelse 

Min mor var 44 år när hon blev havande med mig, och doktor Eurén, 
hennes läkare i Jönköping, ansåg inte att hon borde föda hemma. Det 
gjorde ju annars de flesta på den tiden. Det bestämdes följaktligen, att 
födseln skulle ske på BB vid Jönköpings lasarett. Den 13 april 1916 var 
det dags, och jag antar att jag kröp fram omgiven av den sedvanliga 
dramatiken. Jag tror inte min pappa satt bredvid för att tränas i lidande. 

 
Den första tiden 

Från barnbördsavdelningen på gamla lasarettet i Jönköping togs jag 
efter några veckor till Mullsjö. Min ängsliga mor omgav mig senare 
med många berättelser om hur sjuk och klen jag var som nyfödd. Be- 
römda professorer i Stockholm fick anlitas för att jag skulle överleva. 
Det mesta av min mors omtanke var säkert berättigat, men när hon näs- 
tan försäkrade mig att jag skulle få hennes systers tuberkulos gick hon 
för långt. Varje läkarundersökning under skoltiden gav samma 
utlåtande: 

-Hästlungor. 
Och mitt blodtryck och hjärta fick alltid samma bedömning som dok- 
tor Delling gav mig för ett par månader sen: 
-Perfekt. 

Men mödrar är nu en gång mödrar - som väl är. Min far tog alltid 
mina verkliga eller påstådda krämpor med filosofiskt lugn. Han ansåg 
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att min eventuella ohälsa berodde på att jag inte tuggade maten ordent- 
ligt, att jag inte borstade tänderna ordentligt, och att jag inte andades 
djupt genom näsan när jag var ute. Dessutom ansåg pappa, att jag borde 
härdas med kalla avrivningar. Det kanske inte var så dumt. 

Den första tiden av ens jordeliv, ja, till och med de nio månaderna in- 
uti ens morsa, ansågs länge vara helt avgörande för allting. Men sedan 
man upptäckt generna har de blivit syndabockar. Om du gillar blondi- 
ner är det generna. Om du avskyr tomater är det generna. Om du kolli- 
derar med din granne när du backar ut ur garaget är det generna. Om 
en vits kan tillåtas, blir man nästan generad av all genfabulering. Ge- 
nerna är en alltför lattvindlig - genväg. Som man ropar i modeveten- 
skapen får man - gensvar. 

I alla fall bör väl jag också delta i den freudianska jakten på helt livs- 
avgörande tidiga upplevelser. Men efter ett nästan förtvivlat sökande ef- 
ter någon ödesdiger barndomsupplevelse kan jag bara erinra mig, att 
jag ibland drömde om att jag i en öken förföljdes av ett lejon - och vak- 
nade i ångest. Här får vi åtminstone ett klart bevis för riktigheten i 
Freuds ödipusteori. Lejonet var givetvis en symbol för min stränge far. 
Han ville äta upp mig, och jag ville därför slå ihjäl honom. Åtminstone 
står det så i läroboken. Det står också att jag älskade min mor och ville 
gifta mig med henne. Men där kom incestförbudet emellan, så den 
gumman gick inte. Då var det troligare, att jag ville slå ihjäl min far. 

Eftersom jag tack och lov inte är omskuren, har jag inte heller någon 
ångestneuros. 

Allvarligt talat, visst tyckte jag om att bli bortskämd av min mor, och 
visst tyckte jag att pappa ibland var alltför sträng, men någon dödsöns- 
kan mot honom har jag aldrig känt. 

Jojomensan, säger den beskäftige psykoanalytikern (500:- i timmen). 
Du var lättad när han reste bort - och för ett barn är att vara borta och 
att vara död samma sak! Där fick du! 

Och förresten, din dödsönskan mot din stränge kalvinistiske far var 
undermedveten, kom ihåg det! Du själv har aldrig vetat om den. Det är 
bara en psykoanalytiker, som kan identifiera den. När du reste till Indi- 
en och gjorde gemensam sak med Gandhi, snarare än med din fars brit- 
tiska regering - då kom din dödsönskan mot honom fram! Du ville döda 
honom indirekt genom att avskaffa den kolonialregering han stödde. 
Var det inte så, hör vi den triumferade psykoanalytikern (500:- i 
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timmen), som försöker knäppa tilltvångströjan om mig riktigt 
ordentligt. 

Nåja, ingen människa vill väl förneka, att varje ny generation måste 
uppleva världen på ett delvis nytt sätt, och därvid alltid utveckla sin 
egen syn, som kan komma i konflikt med den tidigare världsbilden. 
Ingen människa förnekar väl heller, att en pojke kan älska och beundra 
sin mor och därför sedan söker hennes like bland andra kvinnor - och 
alltid misslyckas, därför att modersförhållandet aldrig kan upprepas. 

Men i det stora flertalet fall beror en oförmåga att utveckla ett eget 
sexualliv med en jämnårig partner inte på någon inbyggd, oundviklig 
ödipusbindning, utan mer på att vissa kulturer vid vissa tider under- 
tryckt och förvanskat den nödvändiga kunskapen om ett kompetent sex- 
ualliv. Att det förhåller sig så framgår av att alla har en mor och far - 
men kulturer med en fungerande sexualutbildning tycks sakna äkten- 
skapskriser grundade i infantil modersbundenhet. 

Slutligen är det en himmelsvid skillnad mellan en "undermedveten" 
tendens till något, och ett utförande av handlingen. Jag kan drömma om 
att slå ihjäl någon, och till och med tänka på att göra det - men att tän- 
ka på att döda någon kan aldrig bli detsamma som att göra det. Det 
räcker inte med att ge psykoanalytiska eller kristna förklaringar till var- 
för folk är rasister - det måste också finnas lagar mot rasism och 
gruppkränkning, vilkas efterlevnad säkras genom effektiva straff. 

Jag frågar mig alltså: vad har det för intresse att jag rotar ihop några 
strödda "tidigaste minnen?" Får jag själv, eller någon annan, en bättre 
förståelse för Martin Allwood, om jag talar om, att jag minns en osande 
fotogenlampa i rummet på Ekedala? Eller att min mor sa att jag hade 
difteri? Eller att jag minns att mamma stod och talade med någon vid 
min barnvagn? Måste allt symbolisera något? 

Nej. Ingen blir klokare av sånt. 
Alltså fortsätter jag inte att gräva i min tidiga barndom, utan går 

framåt i tiden, eller snarare i min utveckling, till en punkt, där jag an- 
ser att upplevelserna betydde något för min egen syn på mig. 
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Vi flyttar till Solbacken 

När vi bodde på Solbacken var jag väl fem år, möjligen sex. Morfar 
och mormor bodde hos oss. Morfar Hjalmar bodde i ett hörnrum mot 
norr. När jag kom in i hans rum låg han alltid på en sängsoffa och läste 
Wahlström och Widstrands 25-öresromaner. Tänk vilken fm serie det 
var! Där fanns Sienkiewicz Quo vadis?, där fanns Sophie Elkan, där 
fanns... nästan allt. Senare fick jag ärva morfars böcker, så jag vet. 

Morfar snusade och rökte cigarrer. Hans snus var Skandinaviens enda 
kungliga snus, som han fick en gång om året hela sitt liv från det kung- 
liga danska hovet för tapperhet i falt. Det var hans insats vid Als som 
renderat honom detta ynnestbevis. Det ivriga snusandet gjorde att mor- 
far ofta måste snyta sig i en väldig röd snusnäsduk, som vi senare an- 
vände som bordduk. 

Han led av cancer i ändtarmen (antagligen av snusandet), det hörde 
jag viskningar om, men jag förstod inte vad det var. Utåt märktes inte 
så mycket. Varje dag gick han en lång promenad, helst i sällskap med 
mig. Vi gick först uppför den lilla backen upp till Havstenshult, och sen 
förbi gården genom skogen bort mot Bosebygd. På vägen passerade vi 
på höger sida Aspelund, där John Bauer fyra år tidigare gjort upp med 
herr Lundström om att köpa en tomt. Bauers äktenskap var ju då slut, 
och han hade tänkt placera Esther och lille Putte i en villa i Djursholm, 
medan han själv skulle bygga sig ett hus i Mullsjö, där han kunde um- 
gås med sina vänner Ove och Vera Ekelund på Torestorp. Alla hans 
problem löstes dock på ett enkelt sätt när han, Esther och Putte drunk- 
nade i Vättern i november 1918. 

Vanligen sprang morfars hund Dolly med oss på promenaderna. Men 
en dag sprang hon iväg och kom inte tillbaka. Några dagar därefter 
fann man Dolly massakrerad vid järnvägsövergången i Björkäng. 

En gång stannade morfar plötsligt på vägen strax innan den långa 
gravmuren från vikingatiden. 

-Kommer du att minnas mig när du blir femti år? frågade han. 
-Ja, morfar, det gör jag, svarade jag. 
Och jag har hållit mitt löfte. 
En gång stal jag en cigarr från morfar, och gick till en svinstia, som 

låg lite nedanför Solbacken, för att röka den. Jag hade fått tag i tänd- 
stickor också, och fick faktiskt eld på den och drog ett par bloss. 
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Plötsligt öppnas dörren, och min far står där. Han hade råkat komma 
förbi och kände naturligtvis den starka tobakslukten. Jag blev dödsför- 
skräckt, men han slog mig inte, utan tog mig helt enkelt med till min 
mor, och berättade vad som hänt. Mamma knäppte ner mina byxor, la 
mig över sina knän, och gav mig ett ordentligt kok stryk. 

Här kan jag gott tänka mig, att denna första erfarenhet av rökning 
kan ha bidragit till att jag senare på trots under en tid blev storrökare. 
Jag skulle visa dem! 

Men vad skulle jag egentligen visa dem? Att jag kunde göra motsat- 
sen till vad de ville? Skulle det vara ett bevis på självständighet - och 
varför skulle den bevisas? Blev jag gladare för det? 

Eller var det så att fysisk aga, vad den än gäller, kränker ens männi- 
skovärde så djupt, att man sedan måste hämnas på den som agat en ge- 
nom att göra den personen ledsen? 

Det har spekulerats mycket om varför man börjar röka. Det är möj- 
ligt att rökningsakten blir en utlösare för ett latent, d.v.s. länge upp- 
byggt inre behov att trotsa någon, som vill tvinga en att göra våld på en 
själv. 

Men oavsett denna inre trotsberedskap, som möjligtvis underlättar 
igångsättandet, tror jag att tillgänglighet - alltså hur lätt det är att få tag 
i drogen, vare sig det gäller nikotin, alkohol, hasch eller kokain är helt 
avgörande. Hade morfar inte rökt så hade jag inte fått tag i någon 
cigarr. 

Men om man börjar, inträder mycket snabbt därefter det rent kropps- 
liga beroendet. Nikotinbruk gör att kroppen förändras. Lungorna blir 
mindre, och man måste därför oftare dra in syre. Detta gör att hjärtat 
måste slå lite oftare, och man får hjärtbesvär. Man förlorar i vikt, och 
på grund av den sämre cirkulationen blir man svettig i händerna. Detta i 
sin tur gör en oftare förkyld. Hudens yttemperatur blir lägre hos röka- 
re. Kroppens inre skyddshinnor påverkas också, så att sexualiteten ned- 
sätts. Kvinnor som röker får med absolut säkerhet skadade barn på 
grund av fosterpåverkning. Slutligen luktar rökare så illa, att det är äck- 
ligt att kyssa dem. 

Genom att låta ett barndomsstraff påverka en senare i ungdomen, gör 
man säkert de föräldrar, som delade ut agan, ledsna. Om detta är 
hämnd, får rökarna sin hämnd. Men han eller hon drar sig själv med i 
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hämnden genom att straffa sig själv långt strängare än det ursprungliga 
brottet förtjänade. 

Engelska eller tyska som huvudspråk? 
 
Vid världskrigets utbrott 1914 var Sverige mycket tyskvänligt, och 

man var allmänt övertygad om att Tyskland skulle vinna. Från min 
mors bror Erik, vars största ögonblick i livet enligt egen utsago var, att 
han med egna ögon sett kejsar Wilhelm vid en parad, fick min far utstå 
många nedsättande ord om England. Men när det efter 1916 blev allt 
tydligare, att England skulle vinna kriget, ändrades tonen i Sverige, och 
man blev mycket ivrig att lära engelska. Min far talade ibland om "fair 
weather friends." 

Nu blev han alltmer efterfrågad som engelsklärare och pedagog. Han 
författade tillsammans med Daniel Elfstrand den kända skolgrammati- 
ken, och började på olika ställen hålla mönsterlektioner i skolorna. 

Till slut blev han utnämnd av Kgl. Skolöverstyrelsen till "Assistent" 
för engelska, som det då hette. Detta innebar, att han skulle kuska land 
och rike runt och hålla mönsterlektioner i engelska vid alla de skolor, 
där engelska undervisades. Bl. a. besökte han Huskvarna, och Alf Hen- 
rikson skildrar roande hans besök där 1921. 

 
FÖRSTE ENGELSMANNEN 

 
Jag var nervös där jag stod och väntade på tåget 

En marsdag 1922 klockan halv sju på morgonen stod jag på Yxenhaga 
anhalt och kände obeskrivlig förfäran. Rektor Linden hade befallt mig 
dit med det kusliga uppdraget att möta en livs levande engelsman och 
eskortera denne till hans logi på andra sidan dalen i Huskvarna, i vars 
Kommunala Mellanskola han nämligen skulle undervisa en vecka. Jag 
var en av de sex pojkarna i avgångsklassen och hade aldrig mött någon 
engelsman förr, knappast någon annan utlänning heller för den delen, ty 
detta var före flygets och bilåkandets tid, och någon riktig järnvägssta- 
tion, där främlingar eventuellt skulle ha kunnat begapas fanns dåförti- 
den inte i Huskvarna stad. Det var också före radions och ljudfilmens 
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tid då det i Sveriges landsort inte var många förunnat att någonsin ha 
fått höra hur främmande språk borde låta på riktigt. I skolan där vi läste 
engelska på andra året var även lärarnas talförmåga måttlig, det hade vi 
nog på känn. Jag var alltså nervös där jag stod och väntade på tåget. 
Vad skulle jag säga om det steg av flera resande och jag måste förvissa 
mig om att jag mötte rätt person? "Good morning, Sir. Are you the 
Englishman I am to meet?" 

All denna ängslan - som för yngre och erfarnare generationer utan 
blyghet och lärarskräck torde synas ofattbar - visade sig naturligtvis 
fullkomligt obefogad. Mr. Charles Allwood var denna tidiga morgon 
den ende resenär som steg av tåget vid Yxenhaga anhalt. Hans utseende 
var osvenskt; om hans identitet kunde alltså föga tvivel råda. Och det 
bästa av allt: innan jag hann öppna munnen till någonting mer eller 
mindre tillkonstrat nickade han åt mig och sa "Gomorron" på svenska. 
Kommunikationsproblemet var löst, vi kunde tala och svara som folk! 

 
Han höll vårt intresse på helspänn 

Mycket lättad vandrade jag vid Mr. Allwoods sida nedför den branta 
backen med vintriga trädgårdstäppor där påskliljor och scilla stack upp 
sina gröna spjut ur den frusna jorden. För att säga någonting vågade jag 
mig på att fråga vad de kunde heta på engelska, och han lärde mig strax 
detta för livet: daffodil, bluebell. Jag minns med förvånande klarhet så- 
dana obetydligheter från denna svala marsmorgon för snart femtio år 
sedan. Den inledde en vecka som var olik allt annat under min skoltid, 
en vecka som var fri från läxor och läxförhör, vilket redan var uppseen- 
deväckande nog. 

Mr. Allwood, ,som dagarna igenom - tror jag åtminstone meddelade 
undervisning i sitt modersmål, visade sig vara en utomordentlig peda- 
gog. Han höll vårt intresse på helspänn, löste upp våra hämningar, fick 
oss att använda och oavbrutet öka vårt lilla ordförråd. Säkert lärde jag 
mig mer engelska under denna enda vecka än under alla de föregående 
tillsammans. I minnet ringer ännu hans tonfall i några engelska bibelci- 
tat som han lärde oss: "Verily, verily I say unto you", Och: "In the 
world ye shall have tribulation; but be of good cheer." 
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Något kvartssekel efteråt, en sommardag på 1940-talet, hade jag nöjet 
att återse den gamle herrn på hans Marston Hill i Mullsjö, där min ki- 
nesiske vän Hwang Tzu-Yii då var lärare under feriekursen. Jag erinra- 
de honom naturligtvis om hans gästspel i Huskvarna och sa som det 
var: jag var honom oändligt tacksam. Att detta inte var tom artighet 
märkte han nog, och blev uppenbart glad när jag kunde läsa upp hans 
bibelspråk, men något vidare minne av Huskvarnasejouren 1922 tycktes 
han inte ha; den var för honom en skolvecka bland hundratals andra. 
Och jag tänkte, att då måste han - dagligen, oavbrutet, rutinmässigt - 
ha satt spår för livet även i många andra unga sinnen i många andra 
svenska småstäder under det tidiga tjugotalet, då det var en sensationell 
förmån att få se och höra en äkta engelsman där. 

(Bromma, påskdagen 1971) 



 

 

55 

 

f 

BLANDADE SEDER 

Julen 

Mitt barndomshem var en blandning av engelskt och finlands-svenskt, 
och mina föräldrar fick överallt ge och ta och långsamt arbeta ut ett all- 
deles nytt kulturmönster. Det var ett typiskt invandrarhem, fast man på 
den tiden inte börjat med allt tjafset och problematiserandet kring 
invandrare. 

Julen var en särskilt känslig tid. Det var årets största och viktigaste 
högtid, inte minst genom att mina föräldrar var djupt troende kristna. 
Båda ville bidra med sitt allra vackraste, och man kunde lätt såra den 
andres känslor genom bristande entusiasm eller bristande förståelse för 
den andres seder och traditioner. Som väl är firas julen så olika i Eng- 
land och Finlands-Sverige, att man klart såg skillnaderna och kunde sät- 
ta ihop en mycket vacker jul ur det bästa av båda. 

När det gäller julfirandets rikedom ligger Sverige långt framför Eng- 
land och USA, det bestrider nog ingen. I mitt fall representerades Fin- 
lands-Sveriges vackra julseder med stor hänförelse av min mor, som in- 
te skydde några ansträngningar för att skapa en fm och vacker julstäm- 
ning i hemmet. 

På julaftons morgon kom hon med tända ljus på en kaffebricka till 
min far och mig och sjöng "När juldagsmorgon glimmar" en dag för ti- 
digt. På brickan fanns julkusar och pepparkakor som hon själv bakat, 
och kanske en liten preliminär julklapp. Vilken stämning av mystik och 
helg detta brinnande ljus skapade i den mörka vinternatten! Jag tror, att 
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både den vuxne mannens och det lilla barnets känslor blev djupt gripna. 
På förmiddagen var det sedan dopp i grytan och julskinka och allt det 

andra, som hör till de svenska sederna. Mina föräldrar drack inte sprit 
till julmaten. Min far och jag åsåg storögt hela detta sagospel, och 
mumsade tacksamt i oss alla de läckerheter mor med stort arbete 
skapat. 

I samband med doppet brukade vi alltid tänka på släktingar och vän- 
ner i olika delar av världen och önska dem allt gott. 

På eftermiddagen vilade vi oss. Så här i efterhand undrar jag om far 
och jag hjälpte till tillräckligt med den stora juldisken. 

Sen började vi om igen på julafton. Vi hade en stor gran, som vi all- 
tid huggit på vår egen tomt. Den stod i matsalens sydöstra hörn, och det 
hörde till min baradoms mest spännande upplevelser att få klä granen 
tillsammans med min mor. Min far deltog aldrig i dessa övningar, utan 
satt tyst på sitt rum och läste eller skrev på radiolektioner. 

Vi gjorde korgar av flätat glanspapper, som vi fyllde med nötter och 
karameller och hängde överallt i granen. Vi hängde också dit mycket 
glitter, som kallades "änglahår", från stjärnan och ner över granens 
tjocka, gröna och stickiga grenar. Änglahåret kom nog från tyska, för 
på paketen med glitter stod det tryckt "Engelhaar." Överallt satte vi 
sedan Liljeholmens vita stearinljus, som glimmade magiskt i granen på 
julafton. Jag visste ju, att det var Jesusbarnet som tänt de här ljusen i 
världen. 

När vi släckt ljusen brände vi också av tomtebloss i granen. När de 
brinnande metallbitarna sprakande föll ner i granen trodde jag alltid att 
den skulle fatta eld, men gnistorna tycktes självdö i barren. 

Jag hade sett hur de andra i Mullsjö prydde sina granar med svenska 
flaggor, men vi satte aldrig några flaggor i granen. Om vi skulle haft 
flaggor, måste det ju ha varit både engelska, finska och svenska, och 
det hade varit svårt att anskaffa. Men framför allt tyckte vi nog alla tre, 
att julens fridsbudskap inte borde vanhelgas med nationalistiska 
symboler. 

När vi hade tänt granen brukade mor spela "Hoseanna, Davids son" 
på det höga svarta pianot, och sedan läste far julevangeliet ur en stor 
gammal engelsk Bibel i skinnband, som han tagit med från England. 
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Ibland läste vi också julevangeliet på svenska. De ord vi läste om Je- 
susbarnet var julens höjdpunkt, det väsentligaste i vår civilisation. Jag 
är oerhört tacksam mot mina föräldrar, att de aldrig tvekade om detta. 

Lite senare på julafton åt vi risgröt, där mamma gömt en mandel. 
Hon förklarade, att den som fick mandeln först skulle bli gift, men jag 
kunde inte förstå hur det skulle gå till - pappa och mamma var ju redan 
gifta, och jag var för liten! 

Vi hade nästan aldrig lutfisk, för det tyckte pappa inte om. Jag kan 
tänka mig, att vår julkvällsvard var enklare än i många svenska hem. 

På juldagens morgon ville min mor alltid till julottan. Ofta fick hon 
med sig min far, och mera motvilligt mig. Vanligen gick vi de tre kilo- 
meterna till Nykyrke kyrka med spark på gnistrande snövägar. Men nå- 
gon gång hände det att vi fick åka släde med våra kära grannar, famil- 
jen Lundström på Havstenshults gård. 

Ingenting kunde dämpa min mors lågande entusiasm för julottan. Dit 
skulle hon till varje pris - till och med när hon var nästan blind vid slu- 
tet av sitt långa liv. Jag tyckte den tidiga gudstjänsten var vacker, och 
på något sätt gripande, men med tiden svalnade mitt intresse, då jag 
märkte att kyrkans intresse för mig svalnade. Den andliga kristna ge- 
menskap min mor tydligen upplevde, var en gemenskap, som länge för- 
menades mig. 

När vi i fullt dagsljus kom hem från julottan skulle vi dricka mjölk el- 
ler kaffe och äta pepparkakor och bullar. Och där slutade den svenska 
julen för mig. 

I den anglosaxiska världen är ju juldagen, Christinas Day, den stora 
dagen. Jag fick tyvärr bara fira jul ett par gånger i mitt liv i England. 
En gång var min far och jag på besök hos våra släktingar Porters i Bil- 
lericay i Essex. Jag blev kär i deras slanka, mörkhåriga dotter Eileen, 
den första utrikiska flicka jag konfronterats med. När Nordsjön sedan 
skilde oss åt dog förälskelsen. 

På juldagen åkte vi bil genom ett vintergrönt England till en restau- 
rang vid havet, där vi tillbringade hela dan. Vi promenerade på strand- 
piren och stannade framför ett litet fyrkantigt tält, där det var en 
"Punch and Judy show", kasperteater. 

Klockan två (jag tror det var två) samlades alla förväntansfullt i 
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restaurangens balsal runt en radiohögtalare. Det blev dödstyst, och sen 
kom den engelske kungens röst ur det svarta hålet i apparaten. Alla 
lyssnade med spänd och vördnadsfiill uppmärksamhet på hans budskap, 
och jag kände starkt min gemenskap med alla engelskspråkiga männi- 
skor runt hela jordklotet, gemenskapen med min fars stora värld. 

När talet var slut började alla prata och glamma igen, och sen var det 
dags för julmiddagen, den engelska julens höjdpunkt. 

Till julmiddagen äter man rostbiff i England, och ofta kalkon i USA. 
I England är höjdpunkten efterrätten, Christmas pudding, som i Sverige 
kallas plumpudding, alltså plommonpudding. Det har inte funnits några 
plommon i plumpudding sedan början på 1800-talet, så namnet har med 
tiden blivit alldeles felaktigt. Plumpudding består av minst tjugofem oli- 
ka ingredienser, som byggs upp på en bas av - njurtalg! Jo, faktiskt. 
Denna solida grundbeståndsdel gör puddingen ganska mäktig, men um- 
um-um så god. När man serverar den, ska den vara varm, och det ska 
vara vanilj sås till den (i USA kallad hord sauce). Innan man bär in den 
till bordet i England häller man konjak över den mörkbruna puddingen 
och tänder på. Den ska brinna när man skär bitarna åt var och en. 
Ibland är man nästan eldslukare. 

Ofta har man på sig lustiga hattar, och drar i smällare med varann. 
Efter middan sitter man och pratar, och sen blir det ofta dans. 

I mitt hem tog vi verkligen det bästa ur båda traditionerna. Julafton 
sköttes helt av min mor, och juldagen också av far. I England och 
Amerika är det ju mannen som ska carve, d.v.s. skära för julsteken och 
skiva den åt var och en. 

Annandag jul heter "Boxing Day" på engelska. Jag trodde först, att 
man boxades då, men min far förklarade tidigt, att de rika förr gav 
klappar (boxes) till de fattiga i kyrkorna på den dagen. På annandagen 
klingade min familjejul ut, och jag tänkte mest på att gå på någon bio- 
premiär den kvällen när jag blev gammal nog för det. 

 
Sun Maid-russin till min far 

Det var förresten alltid svårt att hitta på julklappar eller födelsedags- 
presenter åt min far. Han var mycket förnöjsam, och tyckte att han ha- 
de allt vad han kunde önska sig. Man fick riktigt truga på honom gåvor. 
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Med tiden listade jag dock ut hans svagheter. Han var mycket förtjust 
i russin, särskilt om de kom från hans drömland Australien. Mot slutet 
av hans liv fick han alltid Sun Maid russin, som förresten kom från en 
"svensk" stad i Kalifornien, Kingsburg (Kungsberg). 

Vid högtidliga tillfällen tyckte min far också om starkvin. Cape 
Constantia var hans favoritmärke; han gillade det vinets rika, varma 
fyllighet - och han gillade att han stödde brittiska odlare, eller åtminsto- 
ne ett brittiskt område, genom att köpa det. Jag delar min fars smak för 
Cape Constantia, och jag minns att jag skällde ut chefen för Systemet i 
Huskvarna, när de på grund av Sveriges Sovjetfjäskande bojkott mot 
Sydafrika vägrade ta hem vinet, trots att det var beställt. 
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I HA VE BUILT A HOUSE 

Alltsedan sitt bröllop hade mina föräldrar aldrig haft ett hem i sitt 
eget hus. Men nu skulle det bli av. Det hemska världskriget var slut, 
och mardrömmen förbyttes långsamt i en svag tro på livet i stället för 
döden. 

England hade visserligen värnplikt under kriget, men min fars årgång 
blev inte inkallad till fronttjänst. Han fick överleva. 

Far levde strikt efter Shakespeares motto: "neither a lender nor a 
borrower be." - (Låna aldrig ut, och låna inte själv). Han hade inga 
skulder. Hans inkomst var hans lilla lön i Skolöverstyrelsen, som låg 
långt under de motsvarande svenska lärarnas. Om han skulle kunna 
bygga ett eget hus gällde det att tro på Försynen. Och det gjorde de. 

Min mor var av natur och uppfostran mycket konstnärligt lagd. Helst 
skulle hon kanske ha velat bli arkitekt, men något sådant var alldeles ut- 
om räckhåll för kvinnor på hennes tid. Nu fick hon nöja sig med att gå 
på Göteborgsutställningen 1923 och insupa allt vad hon kunde av de nya 
idéer som lanserades där. I ständigt samråd med sin älskade "Charlie" 
utformade Aina planer för det hus de skulle bygga tillsammans. Om de 
möjligen inte lyckades uppnå den fullständiga kroppsliga föreningen, 
uppnådde de utan varje tvivel en fysisk syntes i det hem de byggde. 

För min far var det engelska ordspråket "my home is my castle" mer 
än ett talesätt. Han ville verkligen göra sitt hem till en borg. Någon 
vallgrav kunde han inte gräva, men av gråsten skulle borgen muras med 
nästan metertjocka väggar. Graniten fann han på vår egen tomt, eller på 
en närliggande, obebodd tomt. Det var bara att borra ner i stenbum- 
lingarna, sticka in en patron - och så tända på. Jag minns hur 
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spännande det var att ligga i skydd bakom en mur eller ett träd när det 
small. Och jag kan intyga, att gubbarna faktiskt ropade "Tänt va det 
här!" - när skottet skulle gå. 

Vår tomt ligger i en brant sluttning ner mot Mullsjödalen. Min far, 
som alltid ville ha naturkrafterna på sin sida, tog ut stenen ovanför 
byggplatsen, och välte sedan på vintern över blocken på låga slädar, 
som vackert gled ner till bygget. Tyngdkraften var energikälla. Effek- 
tivt och billigt. 

Där nere satt sen stenhuggarna och "tog ut" stenen. När de bestämt 
sig för var den skulle klyvas, började de borra. Det var inte de moderna 
amerikanska borren, utan gammaldags 40 centimeter långa runda järn, 
som smitts till en vass kant. Borret vreds runt i hålet med vänster hand, 
och man slog med släggan i höger hand. Mellan omgångarna la gubbar- 
na in snus och drack en slurk svagdricka, som sedan droppade från de 
nerhängande mustascherna. 

Jag satt alltid helt fascinerad bredvid och såg på. Jag försökte också 
hålla i borret och slå, men det var för tungt. 

Och så började Charles Allwoods engelska borg resa sig ur marken. 
Man hade bara en enkel trefotakran att lyfta de väldiga granitblocken 
med, och ofta föredrog man att på långa plankor fösa upp blocken på de 
allt högre murarna. Men på plats kom de, och man kan bara häpna över 
stenhuggarnas otroliga skicklighet. De var inte på något sätt underlägs- 
na inkaindianerna, eller Egyptens pyramidbyggare. 

Ibland fick jag följa med pappa upp på de högsta ställningarna, men 
där var jag rädd. Det var svindlande långt ner. 

På den första våningen av huggen granit byggdes sedan ett brutet tak 
med extra kraftiga takbjälkar, som skulle bära en mycket ovanlig tyngd. 
De skulle klädas med tjock blågråsvart skiffer från Grythyttan. Skiffer- 
taket var mycket vackert i samspel med den ljusgrå graniten, men det 
skulle framför allt göra huset brandsäkert. 

Vid ett senare tillfälle berättade en ingenjör för min far, att skiffer 
brinner som fhöske om det upphettas till en viss temperatur. Av denna 
upplysning skakades hans byggnadstekniska självförtroende i grunden. 
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Marston Hill 
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Min far visste att tak måste vara starka. Han klädde därför rännda- 
lerna och skorstenarna med tjock kopparplåt. Detta berättade han också 
mycket stolt för alla besökare. Som väl var fick min far gå bort innan 
det sura svavelregnet som driver in över Sydsverige från hans England 
hunnit göra stora hål i den vackra kopparplåten. 

Far bestämde, att borgens gavlar skulle vara av röd tegelsten, som 
enligt hans mening stod vackert mot undervåningens granit. Men efter- 
som han inte växt upp i Sverige trodde han inte det behövdes en dubbel 
mur med luftmellanrum. Det räckte med en och en halv sten trodde 
han. 

Det var hans enda stora misstag, som vi alltsedan dess fått lida för. 
Det blir mycket kallt i biblioteket på insidan av tegelgaveln, trots att vi 
borrat massor med hål i träpanelen och sprutat in plastmassa på 
stenväggen. 

Husets stomme och yttre utseende fick far stå för. Och det gjorde han 
bra. Folk i Sverige tror att granitväggar är kalla, och många har sagt: 

-Usch, så mörkt och kallt det måste vara därinne! 
Men det är precis raka motsatsen. Det är mycket varmt (det är natur- 

ligtvis en panel på insidan, i matsalen till och med kork). Det är under- 
bart tyst, även när en tung lastbil stönar uppför backen utanför. Det är 
helt underhållsfritt. På nästan sjutti år har vi bara lagat ett par små fo- 
gar. Det är så gott som helt brandfritt, och sänker därför försäkring- 
spremien. Och framför allt tycker jag granit, med sin skimrande, mång- 
facetterade, grå-brun-silver-grön-grå yta, som alltid skiftar med det ljus 
som faller på den, är ett av de vackraste material som finns. Och bil- 
ligt! Nuförtiden kan man ju såga graniten, eller snabbklyva med moder- 
na borr. 

Varför bygger man då inte mer med granit i Sverige? Kanske spelar 
skräcken för tuberkulos en roll; man tror att husen blir kalla och fukti- 
ga, vilket är helt fel, särskilt sedan man uppfunnit värmeledning med 
cirkulationspump. Det viktigaste skälet är nog ändå, att Sverige har så 
gott om trä, att trähus i större delen av landet tycks vara enklast och 
smidigast att bygga. Svenskarna är ju ett träfolk, med en mycket hög 
standard i snickeri och snideri. 

Det inre 
 
Planeringen och utsmyckningen av husets inre överlät min far åt min 
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mamma. Hon var en lidelsefull älskare av skönhet i allt, och här fick 
hon utlopp för sitt livs passion. 

Hon bestämde sig för att bryta med den tidigare svenska inred- 
ningsstilen, där allt ju skulle täckas med tapeter och papptak. I stället 
gick hon djärvt in för att visa råmaterialet - nakna tegelväggar, men 
framför allt träet med dess alltid fascinerande ådring, kvistar och 
virvlar. 

Aina ritade själv alla husets dörrar och fönster, och laserade dem se- 
dan egenhändigt, så att träets ytstruktur skulle framträda. Detsamma 
gällde panelerna i de djupa fönsternischerna, flera tak, och hela den sto- 
ra vackra hallen på andra våningen, som helt enkelt fernissades. Efter 
sjutti år har inte en lagning eller reparation behövts. Allt står lika vack- 
ert, fast lite mörkare, som när hon målade det 1923 och 1924. 

I fönsternischen i det stora matsalsfönstret mot söder målade hon stili- 
serade kottar i grönt på det bruna, laserade träet, en läcker färg- 
kombination. 

I matsalens tak ville min mor ha fyra medaljonger - en som föreställ- 
de en vildmark, en där far och morfar bryter sten, en med henne själv 
och mormor i fars trädgård, och slutligen en rörande scen där Charles, 
Aina och sonen står käckt uppställda på båda sidor om ett tennisnät, 
som mera liknar ett badmintonnät. Med all sin puritanska arbetsmoral 
hade far mycket klart för sig, att människan också behöver koppla av 
och leka. 

-All work and no play makes Jack a dull boy, brukade han på sitt få- 
ordiga nästan sententiösa sätt uttrycka det 

I varje hörn av matsalstaket skulle det också vara ett träd - ek och 
järnek (holly), som symboliserade England, och björk och gran, som 
symboliserade Sverige. Tyvärr fick min mor svindel, när hon skulle 
måla taket, så vi fick skicka efter en teckningslärarinna från Jönköping, 
som utförde målningarna 

Aina ville att allt skulle harmoniera. I ingångshallen mötte man en te- 
gelvägg, som gick mitt igenom huset. Men ytterväggen var ju av granit, 
som man putsat med grått bruk på insidan. Det var inte bra. Min mam- 
ma ville ha tegel runt om, även på ytterväggen. Men då trappan upp till 
andra våningen redan var ditsatt utmed väggen, gick det inte att mura 
upp en tegel vägg. Vad skulle man göra? Än i dag har folk svårt att tro 
att den lösning hon hittade på kan vara sann. Hon målade för hand röda 
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tegelstenar på hela den norra väggen Hur orkade hon? Hon fick det så 
fint och naturtroget, att gäster inte tror det ens när de är i hallen. De 
måste först känna på väggen med fingrarna. 
Trappan, ja. 
För en tid sen var en finsnickarmästare på besök hos oss för första 
gången. Han tittade länge på trappan, och sen sa han: 
-Den trappan är gåvänlig. Det är det inte många som är. 
-Hur kan du se det? 

-Jo, alla trappstegen är exakt rätt höjd, och så har dom rätt djup. Det 
är en mycket fin trappa. 

-Då ska du få se något ännu finare, sa jag. Följ med upp. 
Vi gick upp till andra våningen. Där vrider en smal trappa sig på ett 

otroligt litet utrymme upp till vinden ovanför, en slags tredje våning. 
Vår besökare stirrade utan ett ord på detta ingenjörstekniska mäster- 

verk. 
-Det är ju otroligt, sa han beundrande. Och på det lilla området! 
-Och den är gåvänlig sa jag. 
-Ja, det ser jag. 
Jag minns som om det vore igår hur mamma med tumstocken i högsta 

hugg mätte och skrev och ritade, och så mätte och ritade igen i många 
dagar tills hon var nöjd med trapporna. 

I stort sett har jag på alla områden kunnat ge mitt bifall till de lös- 
ningar mina föräldrar kom fram till på Marston Hill. 

1924, när Marston Hill blev färdigt, fanns inte värmeledningar med 
cirkulationspump. Mina föräldrar hade därför byggt blå tyska kakelug- 
nar i sängkammaren och i mitt rum, som låg mitt emellan mors och 
fars rum. Jag tyckte aldrig om de där blågröna konstruktionerna, och 
när cirkulationspumparna kom och drev runt varmvattnet med så hög 
hastighet, att hela huset fick jämn temperatur, bestämde jag mig för att 
ta bort kakelugnarna. Jag tordes emellertid inte tala om mina planer för 
mina föräldrar, utan fick vänta tills de en vinter under andra världskri- 
get var bortresta en längre tid. 

Jag hade bett min vän Adja Yunkers rita två öppna spisar, en för hal- 
len på andra våningen, och en för vardagsrummet där nere. Där nere 
fanns det mycket lite utrymme för en spis, men Adja lyckades rita en 
ytterst elegant sak som fortfarande väl pryder sin plats. På kakelugnens 
spiselhylla står det sedan många år en snidad tavla i mörkt trä från mitt 
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älsklingsland Haiti. Över den hänger ett samurajsvärd, som jag köpte i 
Bangkok 1979. När jag senare besökte Japan hände en rolig sak. Vid 
min utresa från Tokyo till den nya flygplatsen vid Narita, stoppades vår 
buss mitt ute på landet. Av någon anledning skulle tullvisitationen äga 
rum här. Alla steg ur lydigt med sina väskor och ringlade fram till ett 
bord, där kontrollanterna satt. När jag öppnade min väska fick tullaren 
genast syn på mitt svärd, och frågade hotfullt: 
-Kore-wa, what is this? 

I ett ögonblicks ingivelse svarade jag på flytande japanska: 
-Watashi-wa samurai des u! Jag är en samuraj! 
Tullaren blev så häpen, att han brast ut i ett våldsamt skratt. 
-Hahaha! Hohoho! Anata-wa samurai! Hahaha! Hohoho! 
Alla de omkringstående stämde in i munterheten, och snart ekade hela 

långbordet av skratt. Hohohaha! En samuraj! Hohoho! 
Och sedan vinkade de bara iväg mej. I vårt vardagsrum hänger sedan 

tjugo år den blå europavimpeln med sin ring av gyllene stjärnor. Fram- 
för trätavlan står ett mycket fint foto av Keth och Murly Laycock, mina 
bästa och käraste engelska vänner. 

Det finns mer på spiselhyllan. På höger sida står ett afrikanskt ma- 
hognyhuvud, som jag fått av min yngste son Carl-Martin, och på väns- 
ter sida står ett underligt kopparhuvud, som jag 1939 köpte i Benares i 
Indien. 

 
Jag ändrar hallen 

 
För att återgå till mina självsvåldiga förändringar på Marston Hill, så 

var den största att jag olovandes rev ner en hel vägg i den övre hallen, 
och därigenom avskaffade mitt eget rum, som i stället blev en del av 
hallen. Hela huset blev oändligt mycket vackrare, öppnare och trivsam- 
mare genom detta, men min far blev mycket arg. Han sa, att han aldrig 
skulle sätta sig framför Yunkers öppna spis. Men man ska aldrig säga 
aldrig. Bara efter något halvår satt han och trivdes som en katt framför 
den stora brasan. Och nästan femti år senare sitter jag och skriver detta 
just framför Adja Yunkers spis. 

På vinden under det tunga skiffertaket var det plats för tre små rum, 
där man bara kunde gå rak i mitten. Mina föräldrar inrättade bara ett, 
och där bodde jag ibland, och senare min äldste son Jens. I det södra 
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vindsrummet bodde först min dotter Kristin, och till sist min yngsta dot- 
ter Peggy. I det norra rummet bodde min yngste son Carl-Martin. Det 
fanns också ett ganska stort utrymme mellan de tre små rummen, och 
där bodde jag med min fru Inga när Carl-Martin blev till 1951. 

I samband med de engelska sommarkurser min far och mor startade 
1924 har ju Marston Hill med tiden blivit något av en institution, som 
under sitt gästfria tak tagit emot tiotusentals besökare från när och fjär- 
ran. De flesta har tyckt att vårt hem var trivsamt och mycket originellt. 
Ibland brukar jag säga, att ett viktigt skäl till detta är, att man 1923 inte 
hindrades av några okunniga och inkompetenta byggnadsnämnder, 
stadsarkitekter, eller andra "experter" från att bygga precis som man 
ville. Tänk hur levande, fantasifullt och personligt hela Sverige skulle 
vara om det inte förfulats, banaliserats och fördummats av självutnämn- 
da småpåvar, som trakasserar och hindrar medborgarna att med sina 
egna surt förvärvade pengar bygga sina egna hem som de vill. Från 
Gustav Wasa till Ingvar Carlsson har reglerandets och kommenderan- 
dets döda hand legat kvävande över landet. Den svenska nationalmaso- 
chismen älskar att pinas och plågas av fogdar och byråkrater, skattma- 
sar och "politiker." Ju mer svensken stönar och förbannar, desto lyck- 
ligare tycks han vara. Att grovsvära över hans självvalda myndigheter 
tycks vara det högsta uttrycket för hans känslor. 

 
Herr Liljeborg på Ljungqvists Efterträdare i Mullsjö, där vi under 

nästan ett århundrade handlade våra förnödenheter, berättade efter min 
fars död för mig, att far själv körde alla de tunga femtikilossäckarna 
med cement på en skottkärra ända från "magasinet" i Mullsjö och upp- 
för den branta backen till Marston Hill, som ligger 70 meter högre! Det 
var för dyrt att anlita häst och vagn. Min far fick järnmuskler på 
kuppen. 

Tillsammans med sin svärfar Hjalmar Åkerhielm byggde far från 
1922 den långa, stöddiga stenmur som går längs hela tomtens gräns mot 
Havstenshultliden. Att gräva upp och ta fram varje stenbumling ur mar- 
ken var ett fruktansvärt hårt arbete. Efter morfars död 1923 fick jag all- 
tid vara med, och jag minns med vilken snabb uppfattningsförmåga det 
gällde att pressa in en kilsten under den stora stenen, som far pressat 
upp en liten bit med det stora järnspettet. Om han tappat greppet hade 
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det väldiga blocket krossat min hand. Men jag visste att far aldrig 
släppte greppet. 

Att jag fick vara med min far i alla de olika fysiska arbeten en nybyg- 
gare måste bemästra lärde mig oerhört mycket om livet. Jag lärde mig 
att prat om en stenmur är inte detsamma som att bygga den. Jag förstod 
varför kroppsarbetare är tysta på kvällen och varför de sover så gott på 
natten. 

Jag har i alla fall dröjt så länge vid Marston Hill, därför att denna i 
den svenska omgivningen så främmande och konstiga byggnad kommit 
att bli en slags symbol för namnet Allwood och den internationella kul- 
turgärning, som utgått därifrån. 

Stenmuren 

Det är inte annat än kullersten här. 
Stick spettet i jorden, och hör hur det slår 
mot gråsten och grus under tuvor och bär! 
Det håller sin tyngd. Den grunden förslår. 

Och muren som går utmed tomtens kant. 
D 'ä morfar och far som har byggt den en gång. 
Fast stenen låg djupt och fast backen var brant 
så vräkte dom fram den ur skrevor och prång. 

Dom bände och bröt så ryggen blev blöt 
och lyftade ärriga bjässar ur jorden. 
Den ene han drog, och den andre hand sköt, 
och korta och skarpa föll stenbrytarorden. 

Dom makade sten efter sten på plats, 
och byggde sin mur mellan hassel och gran. 
Nu står den där säkert och fast där den satts 
i fädernas fåmälta stenbrytarplan. 

(Stationssammhället) 
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LEKKAMRATER 

Vi bodde ganska isolerat ungefär en kilometer från stationen i en del 
av Mullsjö, som heter Björkäng. Vi hade inga grannar alldeles inpå 
knuten, och det gjorde att jag hade mycket få lekkamrater. 

Nere i dalen nedanför oss bodde Kaj Sanden, och med honom och 
hans kusin från Göteborg lekte jag ibland. Mest var det indianer och vi- 
ta. Min mor hade en gång till min födelsedag uppfyllt mitt livs högsta 
önskan - en indiandräkt. När jag vaknade morgonen den trettonde april 
satt en livs levande uppstoppad indian vid min säng. 

Eftersom vi bara var tre fick vi utnämna enbuskar till fiender, som vi 
dammade på av alla krafter. Senare i livet fick jag veta, att detta var 
krigslekar, och att det var mycket farligt för barn att leka sådana lekar. 
Till detta vill jag bara säga, att jag kan försäkra de djuptänkta psykolo- 
ger som framfört denna teori, att vi pojkar skulle ha ryggat tillbaka med 
fasa om någon föreslagit att vi skulle döda en kamrat på riktigt. Vi var 
ju i själva verket de bästa vänner och kamrater, och det fanns ingen 
känsla av hat eller aggression mellan oss. Till den "forskare" som sä- 
ger, att aggressionen nog fanns där mellan pojkarna, fast den var under- 
medveten, vill jag bara säga: forskare, forska i dig själv så kommer du 
att upptäcka intressanta saker. 

Min oplockade gås med tobaksrökning började redan nu. Hos Kajs 
morbror Tore, som var snickare, gjorde jag en pipa, för indianer måste 
ju röka fredspipa efter striden. 

Sen byggde vi en wigwam öster om Marston Hill och rökte fredspi- 
pan där. I stället för tobak fick vi använda torkade löv, och det smakade 
vidrigt. Men en sann indian ger sig inte för så lite. I detta fall var hövd- 
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ingen Chingakhook mitt alter ego, som fick lida för sin övertygelse. 
Den lekkamrat som kom mig allra närmast var nog Sture Svensson. 

Min mor och hans snälla mamma Lydia var mycket goda vänner, som 
förenades av kristna intressen. Stures pappa var skomakare, och de 
bodde i ett hus som hette Alfhem vid Mullsjöns strand, nära "bäcken." 
Ibland lekte vi hos Sture, och ibland hos mig. Särskilt roligt var det när 
Sture och jag fick plundra vår julgran, eller när hans syster Kerstin fick 
vara med och spela roulette eller Monopol på vårt matbord. 

Sture bytte senare namn till Rimbäck, och blev en av Mullsjös dukti- 
gaste industrimän. När tyskarnas termometerfabriker monterades ner 
och fördes bort av ryssarna, såg Sture sin chans och grundade Rexor, 
en av Skandinaviens finaste småindustrier, som han med fast hand ledde 
till framgång. På nittitalet har det talats mycket om Gnosjöandan och 
varför dessa småindustrier varit så framgångsrika. Av Sture vet jag, att 
kärlek till hembygden var en huvudorsak. 

Sture Rimbäck ritade också Mullsjös vackra vapen. 

må 
En iskristall, som anspelar på att Mullsjö alltid brukar ha mer snö än 

andra orter i Sydsverige. 

Jag fick aldrig någon bror eller syster, och det betydde att jag faktiskt 
var väldigt mycket ensam. När min far var hemma lärde han mig spela 



 

 

71 

 

schack, ett spel som jag verkligen gillar. Han var själv en mycket god 
schackspelare, och hade till och med vunnit en guldkantad upplaga av 
Shakespeares samlade verk som pris i en tävling. Det var alldeles omöj- 
ligt att slå honom, och jag var till slut nära att förlora intresset. Men så 
en gång lyckades jag faktiskt vinna! Jag var ofantligt stolt. Men ibland 
frågar jag mig ändå, det kan väl inte ha varit så, att han av pedagogiska 
skäl lät mig vinna? Nej, jag tror det faktiskt inte. 

Det blev mest min mamma jag fick leka med. Men hon var ju gam- 
mal och gråhårig när jag föddes. Att leka och rasa med en femtiårig 
dam sätter båda deltagarna på prov, men i stort sett var min mor röran- 
de villig att ge mig tid, fantasi och kärlek. Hon försökte också intresse- 
ra mig för sina hobbies, särskilt läderplastik, som hon var mycket 
skicklig i. Men jag greps aldrig av den flugan - fast nog luktade lädret 
gott. 

Det roligaste i min barndom var nog ändå att ta på mig den röda 
toppluvan och springa ut i naturen runt Marston Hill. Jag tröttnade ald- 
rig på att storögt betrakta och beundra varje form av liv i naturen, men 
jag hade aldrig någon lust att experimentera, eller dissekera djur, blom- 
mor eller stenar. Biologi, botanik, fysik och kemi var inte för mig. Det 
var ju att ta sönder livet, att döda det och göra det ointressant. Tvånget 
att samla växter till ett herbarium gjorde att jag för livet förlorade lus- 
ten att studera blommor. I Linnés namn har man dödat blomsterglädjen. 

Det var det verkliga, konkreta livets oändliga mångfald av skönhet 
och mirakel som ständigt trollband mig. Jag kunde tillbringa timmar 
med att bara se på en trädstam, ta på dess bark, eller känna efter hur 
stenar kändes i handen. När det regnade kände jag mig utlämnad till 
fruktansvärda krafter, och när solen sken var jag genast i förbund med 
andra väldiga krafter. Allt genomströmmade mig och band mig vid sig. 

Ljuden i naturen var min musik. Jag tyckte det var spännande att se 
folk hoppa omkring med fingrarna på pianot och få ut alla möjliga toner 
och melodier, men hur oändligt överlägset var inte vindens sus i björ- 
karna och granarna runt Marston Hill, vilken orkester spelade inte upp 
när regnet forsade och plaskade! Vilket svårmod fyllde inte hela världen 
när granarna suckade och stönade i sommarvärmen, vilket svårmod och 
vilken njutning! 

Allt som smakar hurtfriskhet äcklar mig. Jag vill inte alls "idka fri- 
luftsliv", "orientera" eller "gå på safari." Min hemliga glädje var 
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tystnaden mellan träden, det spelande ljuset som blixtsnabbt upplyste en 
gren här och en annan där, ett knippe grankottar högst uppe i en svind- 
lande topp, barkens klibbiga uppsprickning i en granstam, eller barkens 
stora mjuka sjok och öar på en tallstam. Igor Janczuk, min polske 
konstnärsvän, såg det genast och fångade den härliga tallbarken i sina 
härliga tuschteckningar från Mullsjö. 

 

Om naturen runt mitt hem kan jag berätta hur länge som helst, men 
jag är ingen "naturvän". Alla professionella "vänner" gör mig genast 
misstänksam. De bara hör och ser sin egen förträfflighet. På samma 
sätt har jag alltid haft svårt'för att kalla mig kristen, för bara ordet kris- 
ten stör tystnaden kring Jesus, livets tystnad, det äktas skälvande, dof- 
tande tystnad. 
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MIN KONFIRMATION 1929 

Jag blev aldrig tillfrågad om jag ville "bli konfirmerad." Det verkade 
hela tiden som om man ville införa mig i en hemlig frimurarorden. 
Troligen var det mest min mor som bestämde. Hon hade fått tag i en 
kyrkoherde i Jämtland, som hette Gunnar Arbman, och dit skulle vi re- 
sa på ett par veckor, ungefär som unga män i Afrika avskiljs från stam- 
men och sätts på sexualinitieringsläger i djungeln innan de är "mogna." 
Men här var det sannerligen inte fråga om någon sexualinitiering. 

Stället hette Nyland. Där bodde vi på ett pensionat med utsikt över 
den vackra Indalsälven. 

Av själva konfirmationsundervisningens innehåll har jag nästan inga 
klara minnen. En hel del måste nog ändå ha fastnat, för jag har alltid 
tyckt mig ha rätt god förståelse för kristendomens väsen. Till detta bi- 
drog givetvis också den förkättrade kristendomsundervisningen i skolan. 
Jag minns att "farbror Gunnar" var väldigt snäll, och att vi säkert hörde 
mycket som var viktigt för införande i den kristna "gemenskapen." 
Med gemenskap menar jag att man deltar på lika villkor med andra, 
men jag fick tyvärr ett intryck av att jag skulle delta enbart på andras 
villkor. Det var kyrkan som skulle ha fördelen av en medlem, inte jag 
som skulle ha fördel av kyrkan. 

Om jag inte minns konfirmationsundervisningen så klart, så minns jag 
mycket klart hur spännande det var att gå ner till Rista-fallet i älven och 
försöka komma riktigt nära de stänkande vattenmassorna på hala stenar. 
Hela tiden omgavs man av en fuktig dimma. Jag kände mig som en 
djärv forskningsresande vid Zamesifallet. 
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En gång gjorde vi en utflykt till Åre och klev uppför skutan. Jag 
minns att det var väldigt jobbigt för min mor, som då var femtisju år. 
Det är enda gången i mitt liv jag bestigit Åreskutan. För mig räcker det 
att utföra sådana här "musts" en gång. Jag har besökt Niagara en gång, 
pyramiderna en gång, Taj Mahal en gång, Kiruna en gång, Mount Eve- 
rest en gång. Jag har aldrig någon lust att återvända när jag en gång 
gjort min plikt mot "världskunskapen." 

 
Fotvandring i fjällen 

Efter konfirmationen deltog min mor och jag i en fotvandringstur i de 
jämtländska fjällen med en samepastor, som hette Nielsen. 

Det var väldigt spännande att vandra på otillgängliga stigar och darri- 
ga spångar tills vi äntligen kom fram till en lappby, där människorna 
bodde i riktiga kåtor. I min ungdom framställdes samerna som exotiska 
djur, ungefär som vildar från Mongoliet eller Samojedien. Att vår 
bräckliga civilisation var överlägsen deras togs för givet. 

Min konfirmation uppe i Jämtlands storslagna och friska natur var 
nog på det hela taget en vacker upplevelse i mitt liv. Jag fick också två 
nya vänner, bröderna Guffe och Lars Bernström från Göteborg. Deras 
pappa hade ett apotek på Götabergsgatan, tror jag. Det var trevliga 
pojkar. 
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DEN ENGELSKA SOMMARSKOLAN GRUNDAS 
 
Min far och mor grundade 1924 den engelska sommarskolan i Mull- 

sjö, som jag senare döpte till Anglo-American Center. Som medhjälpa- 
re hade han först lektor Charles Fearenside vid Stockholms 
Handelshögskola. 

De första eleverna var mest medelålders lärarinnor, men det före- 
kom också en och annan skolungdom. Vid den allra första kursen del- 
tog en gymnasist, som hette Ingemar Hedenius. Långt senare i livet 
skrev Ingemar till mig: 

Jag minns Mr. Charles Allwood med stor beundran och tacksamhet. 
Det år alldeles sant att han gjorde ett starkt intryck genom sin person- 
lighet, sin idealism och sin personliga integritet. 

Jag har varit i Amerika som visiting professor sedan september 1968 
och kommer tillbaka till Sverige julen 1969. Det är bra här, och i de 
omkring 200 föreläsningar jag har hållit har jag ej försummat att 
insmyga fraser som jag lärde mig i Mullsjö för 45 är sedan. 

Eftersom mina föräldrar var djupt övertygade kristna, och man knap- 
past kan säga det om Ingemar, frågar jag mig vari detta inflytande be- 
stod. Senare hade vi också Ingemars dotter som elev. 

Min far tyckte bäst om att sitta på terrassen framför Marston Hill vid 
ett vitt trädgårdsbord med sina elever runt sig, alla på vita trädgårdssto- 
lar, som gjorts av en snickare i Mullsjö. Vi använde fortfarande stolar- 
na 1993. När det blev för varmt flyttade min far med alla deltagarna till 
en stor gran norr om Marston Hill, som man satte sig under. Det stället 
kallade han "the academic grove," den akademiska lunden. Granen står 
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där fortfarande. Den är enormt stor, och jag är rädd för den. Skulle den 
blåsa omkull i en storm och falla över Sommarro eller Marston Hill 
kunde husen bli svårt skadade. 

Häromdagen frågade någon mig hur gammal granen var. Jag tänkte 
efter ett slag och svarade: hundrafemti år. Och den kommer att överle- 
va mig. 

Ibland tog min far med sig alla eleverna till en av sina två trädgårdar 
och lät dem hjälpa till där med att gräva och rensa och sätta på engel- 
ska. Vi hade många missionärer under de första åren, och de förstod 
genast, hur viktig denna träning var för dem. Detta var den verklighet 
de skulle komma att möta på missionsfältet. 

Men det kom också Järnvägstjänstemän från hela Sverige, som sändes 
till oss av Statens Järnvägar för att utbildas i engelska. Det kom så 
många att vi måste hyra Missionshuset i Mullsjö för att få en stor nog 
lokal. 

De flesta var mycket nöjda, och många kom igen. 
Genom sina populära radiolektioner hade min far blivit vida känd i 

hela landet, och det gjorde det också lättare för honom att lansera som- 
marskolan. Han fick massor med brev från sina lyssnare. Jag ska citera 
ett, som är ganska typiskt: 

Mr. Allwood. 
Radiotjänst har väl aldrig träffat huvudet på spiken så väl, som den 

gången de fingo sin idé att anordna radiokurs i engelska för nybörjare 
och så utsåg Eder till dess lärare. Det är ofattbart med vilket intresse 
allmänheten tagit del av dessa lektioner. Det har varit en brokig skara i 
alla åldrar frän 10 till sjuttifem år som varje torsdag med den största 
uppmärksamhet lyssnat till Eder trevliga stämma för att få del av den 
lärdom som serverades. 

Ett hjärtligt tack för alla, men alltför korta stunder vi fått höra Eder. 
Hoppas vi ännu får höra av Eder många gånger. En tacksam hälsning 
från 

Fredr. Peterson, kyrkvärd. 
 
Efteråt har jag förstått, att min far och Sven Jerring - som han var 

A 



 

 

 

Keth Laycock framför Sommarro 
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mycket god vän med - var Sveriges populäraste mediapersonlighet un- 
der trettitalet, som kanske följdes av Lennart Hyland efter kriget. Desto 
underligare är det, att svenskarna alltid nämner Sven Jerring och Len- 
nart Hyland, men nästan aldrig min far. Han räknades inte, han var ju 
invandrare. Det är sådana orättvisor, som skapar verklig bitterhet. 
Skriv om Sveriges mediahistoria på ett vetenskapligt sätt, och utan na- 
tionella fördomar! 

 
Keth Laycock 

Snart behövde min far nya lärare, och han reste till England för att 
rekrytera. Den unge Yorkshiremannen George Kenneth Laycock har 
berättat för mig, att far inledde ett samtal med honom med orden: 

-I have built a house! Det var Marston Hill. 
Laycock nappade på huskroken, men han kom inte till oss förrän 

sommaren 1932. Han ville först ta en tjänst i Japan som lärare vid 
sjökrigshögskolan i Etajima. Han blev mycket intresserad av det japan- 
ska kynnet, och tröttnade inte på att berätta om sina upplevelser där. 

Kadetterna måste ibland som ett led i övningarna tillbringa tolv till 
sjutton timmar i vattnet. Dagen därpå var de så trötta att de satt och sov 
i bänkarna med öppna ögon. 

När Keth, som Laycock ville kallas, frågade en kadett: 
-Herr Shimamoto, vad tänker ni på om jag säger ordet Tenno 

(kejsare)? 
reste sig kadetten omedelbart i stram givakt och sa: 
-I wish to die. Jag önskar dö. 
Av sin moster professor Ida C. Ward vid Londons universitet hade 

Keth fått lära sig språklig intonationsanalys, och eftersom han också var 
mycket musikalisk och en framstående pianist, var han mycket väl 
skickad att bli pionjär i Sverige för den vetenskapliga analysen av språ- 
kets musik - och även för ämnets pedagogik. Professor Wards "A 
Handbook of English Intonation" blev ju ett standardverk över hela 
världen. 

Jag är ganska lyhörd för språkmelodier och förvånade mig alltid över 
att två så framstående språkmän som Keth och far i praktiken inte kun- 
de bemästra svenskans subtila melodier. Ja, jag skämdes faktiskt för 
min egen far när jag en vacker vårdag på Oxtorgsgatan i Jönköping 
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genom de öppna fönstren hörde hans kraftfulla stämma i radion dundra 
ut fasansfulla feluttal av svenska ord. Jag slank förbiså fort jag kunde 
och hoppades att ingen skulle känna igen mig. 

När jag senare berättade om min genans för min fars uttal sa man: 
-Och tänk - vi som alltid tycker att hans engelska brytning är så 

tjusig! 
I själva verket tror jag, att både min far och Keth Laycock var för 

gamla när de kom till Sverige, omkring tretti år. Efter sexton år har 
man redan stelnat. 

För min egen del har jag mer och mer blivit övertygad om, att alla 
skolor kraftigt överdriver den grammatikaliska analysens betydelse, och 
helt underskattar språkmusikens betydelse för kommunikationen. Ett 
grammatiskt fel, en felaktig ändelse, kan man lätt förlåta, men ett into- 
nationsfel avslöjar obarmhärtigt "ytlänningen." Det är nog så, att lärar- 
na undviker att undervisa i intonation därför att de själva inte behärskar 
den. 

Keth Laycock var lektor vid Göteborgs Högskola och införde därifrån 
redan 1928 intonationsläran i Sverige. Men som vanligt har det varit 
nästan omöjligt att få svenskarna att erkänna vad en utlänning utfört i 
landet. Man förfalskar ogenerat historieskrivningen, och ofaktaförklarar 
fakta för att på något sätt få det till att det var svenskar som gjorde allt 
viktigt och märkvärdigt i landet. Sådana tarvliga manövrer är tecken på 
en mycket låg självkänsla och ännu lägre självaktning. 

 
Sharing äpples and slippers 

I Mullsjö bodde Keth, när hans förtjusande fru Murly inte var med, 
alltid i den lilla Stenstugan nedanför Marston Hill, som min far byggt 
som en verktygsbod 1921. Där finns en stor öppen spis, och Keth bru- 
kade inbjuda mig och en del elever till sig där för att "share äpples and 
slippers" framför den flammande brasan. 

Bland de elever, som fick den äran, var en student från Uppsala, som 
hette Sven Viotti. Han studerade grekiska, och Keth, som lidelsefullt 
älskade klassisk grekiska, försökte få igång samtal på kvällarna på detta 
språk med Viotti och mig. Men mina bidrag blev mycket torftiga. Dess- 
utom kunde man ju inte förstå vad Keth sa med sitt hemska engelska ut- 
tal av grekiskan. Det svenska uttalet var naturligtvis det rätta. 
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Keth Laycocks fint bildade gentlemannapersonlighet gjorde ett djupt 
intryck på alla som träffade honom. Han ryckte alla med sig vare sig 
det gällde musik, konst, litteratur - eller simning och pingpong. Han 
var verkligen en "all-round man," även om han någon gång kunde bli 
lite trött, när en energisk lärarinna i en hel timme bombarderade honom 
med dumma frågor. Till slut sjönk han utmattad ner på en bänk och sa: 

-You know, I don't know everything! 
Keth uppmanade flera gånger min far att låta mig studera i Cambrid- 

ge. Det var generöst av honom; själv var han utbildad i Oxford. Vi ta- 
lade om det hemma, och jag ville också gärna. Och så kom mitt liv att 
spåra bort från Sverige för att aldrig mer riktigt komma tillbaka. 

Men det var inte så enkelt att komma in på det som på den tiden an- 
sågs vara världens finaste universitet. 

För det första var det mycket dyrt. Men min far hade just under åren 
1935 - 38 ganska goda inkomster från sitt radioarbete, och han och min 
mor offrade allt för att hjälpa mig till en god utbildning. 

Kostnaden var dock bara ett av problemen. Ett annat var att man 
måste ha studerat grekiska och latin mycket längre än vad jag gjort för 
att bli antagen. Där fick jag en slags dispens; jag kunde ju i gengäld 
svenska, tyska och franska. 

Ett tredje, och mycket större problem, var om jag över huvud taget 
skulle klara konkurrensen med de engelska studenterna, som naturligt- 
vis låg milsvitt före mig i nästan alla ämnen - och framför allt i engelsk 
litteratur, det ämne jag valt. En engelsk student hade t.ex. i skolan läst 
och spelat många av Shakespeares skådespel och kunde ett eller två näs- 
tan utantill. Hur skulle den här gossen från Jönköping kunna hänga med 
där? 

Men nu har vi gått händelserna i förväg. Först måste den svenska 
skolan genomkämpas. 
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FOLKSKOLAN I GUNNARSBO 

I Mullsjö gick jag i folkskolan i Gunnarsbo. Som lärarinna hade jag 
en underbart fin person, Gunhild Johansson, som sedermera blev gift 
med en av Sveriges främsta ortnamnsforskare, professor Ivar Lundahl. 
Det är väl Lundahl som sagt, att omkring tjugo procent av ortnamnen i 
Skaraborgs län är så gamla och förvridna, att man inte längre kan hitta 
deras ursprung. Gunhild var syster till fru Märta Engman, som var gift 
med Gunnar Engman, en sågverksägare och industriell pionjär i 
Mullsjö. 

Till skolan fick jag gå genom stora mörka skogen. Jag minns att jag 
ofta med bankande hjärta sprang förbi särskilt svarta granar, som tyck- 
tes betrakta mig med mörka och hotfulla ögon. Det var sådana stäm- 
ningar John Bauer upplevde i Mullsjö. 

På vintern var det roligare. Då åkte jag skidor ända fram till skolans 
dörr. Jag satte en ära i att stiga rätt in i skidorna från dörren hemma, 
och rätt ur dom vid trappan till skolan utan att någonsin vidröra marken 
med fötterna. 

På rasterna fick alla barnen - både yngre och äldre - sitta på långbän- 
kar i tamburen. Vi lekte "Tjuv och tjuv det ska du heta" och sprang och 
satte oss i famnen på varann medan dammet virvlade upp från de hårt 
slitna gropiga golvbräderna. Det hela gick nog egentligen ut på att se 
vilka pojkar flickorna ville sätta sig i famnen på. 

Jag har inte mycket att säga om min skoltid hos Gunhild. Hennes lek- 
tioner var utmärkta, och alla tyckte om henne. De äldre pojkarna för- 
sökte mobba mig, som modeordet är idag, men det var inte så farligt. 
Jag funderade varken på självmord eller lagsökning. Det liksom hörde 
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till. Naturligtvis var jag arg på dom tölparna, men mer blev det inte. 
Sen skulle jag börja i läroverket i Jönköping, men min mor var så 

ängslig att det skulle bli för mycket för mig att resa med tåg var dag till 
stan, att hon fick min far att anställa en privatlärare för mitt första skol- 
år. Det var en sexig blondin från Halmstad som hette Ingrid Kjellberg. 
Redan vid elva års ålder blev jag djupt förälskad i henne. Hon återgäl- 
dade - givetvis på lek - min heta låga, och vi kysstes i den smala vinds- 
trappan när ingen var i närheten. De hejdlösa förälskelser som hela mitt 
liv träffat mitt av allt att döma värnlösa väsen påminner mig om den ut- 
satthet för det motsatta könets lockelser Rousseau klagar över. Var jag 
verkligen så blöt som han? 

Troligen. Jag var verkligen alldeles hjälplös. När en vacker flicka 
svepte förbi var det Pang! med en gång, och när förälskelsen en gång 
slagit rot kunde den driva mig till vilka galenskaper som helst. Först 
långt senare gick det upp för mig att jag ofta gjorde mig löjlig ungefär 
som den bålde riddaren från La Mancha. 

Ingrid pluggade in ettans kurs i mig, och sen fick jag tenta i Jönkö- 
ping. Det gick bra, men jag var hemskt rädd för en viss adjunkt Brinck 
i tyska. Darrande läste jag: Draussen ist finster und kalt, och jag kände 
kölden ända in i märgen. Men in kom jag trots att jag inte klarade en 
enda division i matteprovet, eftersom Ingrid inte lärt mig att ett bråk- 
streck betyder detsamma som ett kolon. 
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LÄROVERKET 1927-1935 

Realskolan 
 
Jag kom alltså in i tvåan i realskolan i Jönköpings Högre Allmänna 

Läroverk, eller Per Brahegymnasiet, som det numera heter. 

Det anskaffades en skärmmössa med en tvåa i en silverkrans. I övrigt 
fanns det ingen särskild skoluniform. 

I början fick jag åka med skoltåget från Mullsjö till stan, och tillbaka 
på eftermiddan. Det var mörkt när man väcktes av mamma och skick- 
ades iväg, och det var mörkt när man kom hem. På tåget, som stannade 
vid varenda mjölkabrygga, blev ungdomarna naturligtvis livliga och 
"bråkade," som det hette. Jag fick varning inskriven i klassboken för 
att jag bråkade på tåget. Jag hade inte sett att adjunkt Linden gick på tå- 
get i Bankeryd. Han anmälde mig. 

Efter en tid inackorderade man mig i stan för att jag skulle slippa det 
jobbiga tågresandet. Först bodde jag hos läroverkets rektor Leeb-Lund- 
berg på Brunnsgatan. Huset är nu borta; i stället ligger ABF och Rigo- 
letto där mitt emot Sofiakyrkan. 

Senare blev jag inackorderad hos familjen Malmros, som då bodde i 
Bäckalyckan bland de fina tändsticksdirektörerna. Sonen Torsten var 
klasskamrat med mig och blev med tiden min bäste skolvän och 
kompis. 

 
Jag vet inte vad jag ska säga om de fyra åren i läroverkets realskola. 

Här stöptes ganska hårdhänt en liten oskyldig pojke till svensk 
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tjänsteman åt kungen i Stockholm. Läroverket - tänk bara på namnet! 
Boverket, Domänverket - allt kungens institutioner för att med lydiga 
tjänare styra riket. 

Det talades om fostran, och den fostran vi fick gick ut på att hos oss 
inpränta vördnad och aktning för äldre, för kyrkan, för staten, för poli- 
sen och för konungen. Man skulle aldrig tvivla, aldrig kritisera, aldrig 
tänka själv, aldrig vara sig själv. 

 
Väluppfostrad ungdom 

 
Ryggen den kröktes och mjukna - 
jodå... jaha... och javisst. 
Ryggmärgen började sjunka, 
pojksjälen lärde sig list. 

Ögonen vandes att väja 
(Hoppas de ingen som ser'et). 
Det sitter i ska jag säja, 
det krypande fjäskarmaneret. 

Inställsamt fötterna skrapa, 
leendet satt lite löst: 
helst bör man va som en apa, 
härma sin husbondes röst. 

Vi är den ledande gruppen, 
vi är ju samhällets bossar. 
-Krymplingar blev vi på kuppen, 
mähän och jasägargossar. 

(Läroverket) 

Människan är en formbar klump, och de flesta av oss lät sig tämligen 
villigt formas i kommandosystemets avbild. 

Andemeningen i det hela framträdde kanske klarast i gymnastiken, 
där vi leddes av en kapten, som hette Curt Ivan Törnmarck. Han var, 
eller låtsades vara, mycket tuff, och hade aldrig långt till floretten. Han 
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ville säkert fostra oss till tjänliga robotar. I systemet behövdes disciplin. 
Vår gymnastik var alltså en militärisk drill med Giv akt! -På stället - 
marsch! - Höger - om! och så vidare. 

Denne robot visade i tjänsten robotens tragiska brist på humor. Det 
gick många historier om honom, och jag fick själv uppleva flera i 
verkligheten. 
I min klass var det en pojke som var äldre än de andra. Han hette 
Karlsson, och han skrattade en gång högt. 
Det blev givakt, och så följande kommentar: 

-Nu flinar Karlsson igen. Ja, jag kan bara säga, att den som är äldst 
här inne är dummast. Lediga! 

Den stackars mannen fick naturligtvis en storm av skratt tillbaka. Han 
var ju själv äldst. 

En annan gång var kapten Törnmarck inte nöjd med våra gymnastik- 
byxor. Vi ställdes i givakt, och så sa han: 

-Ni ska ha vita byxor. Om det är någon som inte vet var ni kan få så- 
dana, så känner jag en fru nere på Öster, som har vita byxor. Lediga! 

Kadaverdisciplin. Marchieren, nicht resonnieren. Så formades den 
nordtyska och skandinaviska karaktären av Martin Luthers lära, att alle- 
nast ett är viktigt: att tro obetingat och lyda Gud. Förnuftet, tvivel, kri- 
tik - det är djävulens bländverk. Detta är nog en bra tolkning av kris- 
tendomen så länge tron och lydnaden verkligen gäller Gud. Men vad 
sker om Gud glöms bort, och landet avkristnas? Om Guds auktoritet er- 
sätts av faderns, magisterns, rektorns, kungens - eller rent av Olof Pal- 
mes eller Hitlers auktoritet? 

Då blir den auktoritära personlighetstypen som fostrats fram av lu- 
therdomen och nationalismen ett redskap för diaboliska illdåd, där den 
lydige roboten "i tjänsten" gladeligen skjuter ned alla som råkar kallas 
fiende under någon tid, eller "i tjänsten" skriver under dödsdomen för 
tusentals oskyldiga polacker, zigenare, judar eller andra för den vite 
ariske härskaren misshagliga. 

Mens sana in corpore sano stod det på en vägg i läroverket. Eller var 
det mens vana in corpore vano? Hur som helst, det som gällde för 
kroppen gällde också för sinnet. Genom att i oändlighet drillas igenom 
tyska verb och prepositioner och kasus och adjektivändelser, latinska 
böjningsmönster, och historiska årtal som var stendöda långt innan läro- 
boken trycktes, formades det viktigaste, intellektet, också enligt den 
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från ovan bestämda mallen. 
Ja, det gick så långt, att man fick skuldkänslor om man satte ett kom- 

ma fel. Man skulle vara fulländad enligt mallen. 
Sannerligen - i Jönköping var det stort att tänka fritt - men det var 

större att tänka rätt! Zum Befehl, Herr Leutnant! 
När vi idag söker efter rötterna till de europeiska inbördeskrigen och 

de vita ariska rasisternas djävulska illdåd börjar vi mer och mer förstå, 
att sådant kan man inte få folk till utan att man först systematiskt dödat 
det levande och mänskliga i människan, och särskilt i männen. En käns- 
lolös europeisk robot skapas inte på en dag. Det har krävts åratal av 
kall "fostran" i Europas läroverk för att få fram de vita barbarer vårt 
århundrade åstadkommit. 

Vi pojkar var ju för små och maktlösa för att kunna få till stånd en 
förändring. Vi kunde bara håna och flina, förbanna och äcklas över vå- 
ra pinomästare, och hoppas på befrielsens dag. Tills den dagen kom 
fick vi jamsa med och låtsas tro på alla de dumheter som trattades i oss. 

Jag har sällan känt en så enorm glädje som när Ingmar Bergmans Ca- 
ligula kom. Den filmen var det första störa upproret på bred front mot 
det "bildningsideal" som i Guds och fosterlandets namn lett Europa och 
världen till avgrundens rand. Som en moralisk handling går inget i Ing- 
mars verk upp mot den filmen. 

Naturligtvis kan man med kommandometoden få fram vissa resultat. 
Jag har själv i min undervisning i Mullsjö varit dum nog att försöka 
tvinga elever med skrämselmetoder. Det är jag ledsen för nu. Resultatet 
blir oftast att man vid förhöret kan det mesta - och sedan prompt glöm- 
mer, eftersom så mycket olust varit förbunden med inlärandet. 

Jag hade "höga betyg" i nästan allt i skolan, vilket betyder att jag sålt 
en del av min själ. Senare har jag också tappat pengarna. Jag kunde 
prestera det som krävdes, och sköt sedan bort det från medvetandet el- 
ler, vad som var ännu värre, behöll det som en tvångströja hela livet, 
ett fullkomlighetsmönster, där inte en bokstav fick ändras. 

Som nybliven student var jag i Paris 1935 med Torsten Malmros. 
Vi gick kavat in i en bistro för att få ett glas öl. När vi druckit ur 

skulle vi betala, och jag som hade stort A i franska skulle visa vad jag 
kunde. Men jag stod där vid disken som ett fån och fick inte fram ett 
ljud. Genom mitt huvud gick tankarna i panik - vara skyldig, det heter 
väl devoir? Jo, det gör det bestämt, devoir. Men hur böjs det, det är 
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oregelbundet. Sidan i franska grammatiken, den gråa boken, kom för 
mig - ja, den kommer för mig ännu idag när jag skriver detta. Jo, där 
stod det: Je dois, tu dois, il doit, nous devons... 

Dois ska det alltså vara ... Men vad ska "vad" heta här? Que? Quoi? 
Nu vet jag - det måste nog vara Qu'est-ce que i detta fallet! Och sen 
måste jag sätta pronominet i dativ före verbet.. hurra! Jag kan! 

Och sen sa jag så nonchalant som möjligt Qu'est-ce que je vous dois? 
För säkerhets skull la jag fram en sedel för att inte behöva erkänna, att 
jag kanske inte förstod hans räkneord. 

Jag hade en lång stund varit bokstavligen förlamad av ångest att inte 
hitta rätt böjningsmönster, ångest att inte helt vara magistern till lags. 
Det var det stolta resultatet av fem års franska i Jönköpings Högre All- 
männa Inlärningsverk. Förlamning och förvirring och oförmåga att reda 
sig i den enklaste praktiska situation. 

 
I skolan hade vi faktiskt ett bibliotek - men inte en enda gång under 

hela min åttaåriga tid i läroverket bad man mig gå till biblioteket för att 
på egen hand ta reda på något, eller kolla en källa. Inte en enda gång 
på åtta är fick vi öva oss i kritisk själwerksamhet! Allt som krävdes 
var att inlära - allt som krävdes. 

Och jag tänker på de underbara biblioteken vid amerikanska skolor 
och colleges, där alla eleverna redan tidigt håller på med egen forsk- 
ning och egna källstudier för att för att sedan för läraren kunna presen- 
tera en egen välgrundad åsikt i det som trots allt är elevens eget - och 
enda - liv. 

Vilken himmelsvid, ofantlig och allt omskakande skillnad det är mel- 
lan Europas urbota, reaktionära konservatism och ängsliga auktori- 
tetskryperi, och Amerikas djärva tro på varje människas originalitet och 
egna skaparförmåga, varje människas möjlighet att själv utnyttja sina 
egna egenskaper och intressen för att lösa sitt eget livs problem! Jag sä- 
ger utan ett spår av hymleri: Gud välsigne Amerika! 

 
JAG ÄLSKAR AMERIKA! 

Jag älskar Amerika! 
Jag kan se allt som är fel med Amerika; 
kan du se allt som är bra? 



 

 

88 

 

Är du stark nog att se det goda i Amerika 
utan att glömma det dåliga? 
Jag har talat med vrede och bitterhet om detta stora land; 
därför att mina förhoppningar var så höga, var min besvikelse så 

grym. 
Men låt ingen tveka om var jag står. 

Amerika, endast Amerika, gav mig frihet att tala och bli hörd. 
Amerika, endast Amerika, gav mig frihet att arbeta där jag ville 

arbeta, 
och betalade mig väl för min möda. 
Amerika sa aldrig till mig vad jag skulle göra; 
det litade på att jag skulle göra mitt bästa. 
Amerika, endast Amerika, gav mig ett varmt leende av erkänsla 
och kom mig att känna mig som en man. 
Amerika accepterade mig som jag är och ville att jag skulle förbli så. 
Amerika, det heta och lidelsefulla, gav mig den kärlek som inte 

fruktar några spöken 
och inte tvivlar på några drömmar. 

Amerika gav mig det stora perspektivet. 
Om jag inte hade Amerika i mitt hjärta 
skulle jag aldrig tro på en större framtid för människan. 

Om jag inte hade Amerika i mina drömmar 
skulle himlen aldrig välva sig så blå över mitt huvud, 
skulle min sång aldrig stiga så högt! 

(Valda Svenska Dikter, Del II) 

Och jag säger det en gång till, på fullaste allvar och med ett långt livs 
egen erfarenhet av både Europa och Amerika: God bless America! Gud 
välsigne Amerika! 

Skolan ska, precis som mor och far i hemmet, med kärlek studera varje 
barn för sig, och försöka förstå vars och ens unika personlighet och ta- 
langer. Det barnet självt har ska man understödja, uppmuntra och 
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hjälpa fram. Man orkar bara med livet, om man får arbeta med att ska- 
pa något ur sitt eget allra innersta, det vackra och fina bara jag har att 
bidra med. 

Om någon säger: det där låter som en folkhögskola, det har vi hört 
tusen gånger. I praktiken fungerar det inte. Man måste få igång de lata 
med krav. Man måste ha prov som ger objektiva bevis för den inre 
väckelsen - om den nu finns. 

Om någon säger så, är svaret: naturligtvis ska det finnas krav - men 
vems? Vem ska man behaga? Hitler? Pappa? Eller möjligen - Gud? 

Vi behöver nog inte vara så oroliga för krav och betyg. Om inte sko- 
lan vill testa om du kan översätta ett brev till tyska eller engelska, så 
kan du vara säker på att livet gör det när du söker jobb. Krav och prov 
kan du inte komma ifrån. 

En betygsfri värld finns inte. Du sätter betyg på alla varje dag, och 
alla sätter betyg på dig. Jag har just i personlighetsutvecklingens och 
frihetens namn satt underbetyg på mitt läroverk i Jönköping. 

Men att skolan var europeisk, auktoritetsgalen och förlamande för bå- 
de tanke och liv betyder inte alls, att alla som arbetade där var dåliga 
och föraktliga människor. Det var de säkert inte. Men de flesta var na- 
tionalrobotar, som var fostrade till att bli som de blev. De försökte i sitt 
fängelse göra så gott de kunde för sina medvaktare och för fångarna. 
En och annan vågade till och med bryta disciplinen och helt enkelt vara 
medmänniska. 

Vår latinlärare i första ringen, adjunkt Hakon Swenne, stod i mål när 
vi sparkade boll på rasterna. Och en dag när yoyo-flugan just kommit 
till Jönköping, frågade han klassen: 

-Är det någon som kan spela yo-yo här? 
Många händer sköt upp. 
-Ja, det är så att jag håller på att förlora respekten hos mina pojkar. 

Dom ber mig lära dom göra en gunga, men det kan jag inte. Är det nå- 
gon här som kunde lära mig på rasten? 

-Magistern! Jag gör det! Jag kan! Jag, magistern! lät det från fyra, 
fem pojkar. 

När det ringde gick vi ut och lärde adjunkt Swenne att slå en gunga. 
Han ristade in sig för livet i våra hjärtan genom att erkänna, att det var 
något han inte kunde - och be oss om hjälp. 



 

 

 

Mina klasskamrater i första ringen i Jönköping 1931. Längst T. V. 
andra raden Gertrud Slabodkin. Nr två från höger i översta raden 
Nils Léhn 
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När jag sedan, kanske betecknande nog på Federativs förlag 1948 gav 
ut min diktsamling "Läroverket" blev rektorn så arg, att han förbjöd (!) 
boken. Han ringde runt till stadens bokhandlare och sa, att den inte 
skulle säljas, och han förbjöd eleverna att ha den i sina bänkar. Ja, det 
gick så långt att jag blev inbjuden av stadens socialdemokratiska par- 
tiavdelning att på ett av deras möten hålla högläsning ur boken för att 
stärka deras kampglöd mot det borgerliga samhället. 

Jönköping var en fruktansvärd stad att vara ung i. Jag kan inte minnas 
att jag välkomnades och accepterades som människa i mer än två eller 
tre hem, och inte ett enda vänskapsförhållande för livet uppstod utanför 
dessa. Några intresserade sig kanske för mig som ett kuriosum, en 
ovanlig och lite extrem figur som var ett roande avbrott i stadens döda 
rutiner. 

Det bästa med den iskalla Vätterstaden var kanske ändå det förkättra- 
de och förlöjligade religiösa livet, som min mor ivrigt försökte dra in 
mig i när vi flyttat till stan. Frank Mängs uppträdande i Gamla Mis- 
sionshuset var en gripande upplevelse. 

 
Från fabriken och butiken 
och värden och polisen 
kommer det bara sorg 
och hot och krav. 
 
Men på Östra Torget finns det brännvin 
och nere på Gamla Missionshuset 
ges det tröst och hugsvalelse 
i trångmålen. 
Där inne lyser det en vit glans 
om den bleke mannen i predikstolen 
och hans lungsiktiga ansikte 
när han vittnar för de svarta bänkraderna 
om ofattlig kärlek. 
Hans blick skådar himmelens nåd och frid 
efter mödan och släpet 
och snart ser alla i salen 
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den underbara synen. 
Misstroget gripna 
stirrar männens orakade ansikten 
på Frank Mängs 
och svartkantade naglar 
kramar hjälplöst om söndagshatten. 
Det kan väl inte skada att käringen får lite glädje 
också 
och förresten är det nästan inget kvar 
i halvan. 
Amen. 
Välkomna nästa söndag till vårt möte 
klockan fyra. 
Amen, i Guds namn Amen. 

Det regnar som vanligt. 
Höstlöven klibbar ihop sig under skosulorna. 
Vägen hem till Hoppets gränd 
går över jord och kullersten. 

(Valda Svenska Dikter, Del II) 

Tyvärr trängde den kristna omvändelsen i Smålands Jerusalem sällan 
igenom människornas pansar i form av glädje, generositet eller humor. 
Att vara kristen var vanligen att vara mörk och tråkig. Som jag skrev i 
en forism: "Mitt i kyrkan hängde en skylt: HÄR FÅR MAN INTE 
SKRATTA." 

Så blev själva kristendomen, den enda upplevelse som mäktat tämja 
det nordeuropeiska barbariet, också ett redskap för kommandostaten att 
knäcka och kujonera folket. 

 
Missionären i sångsalen. 

När jag var tolv år fick jag på ett skakande sätt uppleva denna perver- 
sa och sjukliga "kristendom." Det kom ett missionärspar, Lars och Ly- 
dia Vitus, till Jönköping. Min mor nosade upp dem, och de kom till oss 
på té. De skimrade av salighet, men jag tyckte han såg ut som en farlig 
råtta, som vässade sina tänder i väntan på rov. 
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En dag fick vi under morgonbönen i Brahesalen veta, att tre klasser 
skulle samlas i sångsalen klockan nie. Vi skulle få höra ett föredrag av 
missionär Lars Vitus. Alla kände redan till sångsalen som en dödskam- 
mare för all sångglädje. Här tvingades tioåriga pojkar att gång på gång 
sjunga "Härlig är döden, när modigt i främsta ledet du dignar" (troligen 
mest för att den skrivits av jönköpingssonen Viktor Rydberg), och här 
hade vi alla ätit krita för att stämman skulle spricka, så att vi slapp vara 
med i sång. Sångsalen var verkligen glädjens gravkammare. 

Klockan nie satt nitti pojkar uppradade på de hårda bänkarna. Sånglä- 
raren Pettersson kom in och presenterade missionären. 

I början tog han det vackert, och smög omkring försiktigt runt ämnet. 
Men sen small det. Med len och förförisk stämma började han beskriva 
pubertetens frestelser och vad det var att befläcka sin renhet med synd 
mot Gud. Och den värsta synd en ung man kunde begå var att leka med 
sin egen penis - att onanera! 

Vid det laget var väl varenda pojke i salen svimfärdig, och till och 
med den garvade sångläraren såg ut att må illa. Han var väl inte bättre 
än någon annan. För det fanns säkert inte någon i salen den morgonen, 
inklusive missionären, som inte med starka lustkänslor undersökt sin 
penis och dess av Gud och naturen givna möjligheter. Och om det till 
äventyrs fanns någon sådan oskuld, fick han säkert nu anledning att om- 
pröva sin status. 

Det som skedde den grå morgonen vid Vätterns strand var att staten 
och rektorn med missionärens hjälp begick ett överlagt och väl planerat 
mord på de unga männens kroppsliga lust och glädje i livet. Det passar 
inte för en svensk ämbetsman att onanera, att ha privata lustkänslor i 
tjänsten. Det som ska tuktas, ska tuktas tidigt, och därför var det bäst 
att kastrera ungdomen så snart puberteten började. 

Reflekterade man någonsin i hela Gustav Wasas tjänstemannakyrka 
över det hat mot hela systemet som föds hos den som utsätts för sådan 
andlig våldtäkt? Kunde någon förstå det maligna trauma som skapades i 
själen den morgonen, och de andliga metastaser som följde? 

Jo, några funderade nog. Och så hittade man på ett botemedel, som 
var värre än sjukdomen - den vulgära "sexualundervisning" som under 
Olof Palmes tid påtvingades barnen i svenska skolor. Den stora veten- 
skapliga sanning, som skulle indoktrineras i små oskyldiga och värnlösa 
barn var, att människan i själva verket endast består av en kropp, och 
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att allt det där med själen och Gud är gammalt tanttjafs. Som en samti- 
da schlager så högstämt sammanfattar den nya visdomen: 

 
Du ska få min kärlek en hel natt, 
du ska få min kropp en hel natt. 

 
Detta är stor litteratur. Det kunde inte sägas bättre. 
Kanske någon tycker, att just i Jönköping fanns väl boten nära till 

hands. Med sina 150 kyrkor och kapell borde det ha funnits god tillgång 
till själ som motvikt till det döda kadavret. Tyvärr var det inte så. Nå- 
gon gång kunde en stråle av äkta ljus bryta igenom de andliga talgdan- 
karnas dunkel. Någon gång kunde man förnimma lite äkta glädje, ett 
befriande skratt, mitt i alla de väl exercerade lovprisningarna. 

Men det var inte ofta. 
 

Flickor i klassen. Bjudningar. 
 
I gymnasiet prövades det manliga reservatet hårt av att det kom flick- 

or i klassen. Jag blev riktigt god vän med ett par av dem, Tyra Larsson 
och Elsa Kiisel. Man kammade sig oftare och såg sig längre och mer 
frågande i spegeln, och man lättade på lektionernas tråkighet med att 
studera de kvinnliga formerna som plötsligt fanns i rummet. Det var 
hälsosamt för alla parter. En del lärare blev märkbart hövligare. 

För att inte gå under i den oändliga frusna småländska tundran bilda- 
de jag tillsammans med några likasinnade - Torsten, och min klasskam- 
rat Sven Tillström - en liten glädjecell, som med våra föräldrars medgi- 
vande och till och med medverkan ordnade bjudningar och danser hos 
varandra i tur och ordning. Vi bjöd in våra flickvänner, som vi ofta var 
ganska förälskade i. Särskilt hos Torstens då frånskilda mor, den förtju- 
sande fru Maja Malmros, kände vi en stark mänsklig värme och ett äkta 
intresse för oss ungdomar som självständiga människor. Hos Malmros 
fann jag under lång tid ett andra hem, som var fritt från den gudsnåde- 
lighet och gammalklokhet som jag ofta upplevde i mitt eget annars så 
goda hem. 
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Ping-pong och tennis. 

Ett annat sätt att fly från Jönköping var att delta i sport och idrott. Jag 
blev så gripen av ping-pong när spelet kom till Jönköping, att jag nästan 
riskerade mitt skolarbete för det nöjet. Jag fick ha ett bord i mitt rum 
när vi bodde på Nygatan, och kunde spela i timmar utan att tröttna. 
Dammet yrde omkring i det som också var mitt studierum och mitt sov- 
rum. Det var nästan alltid Torsten som var min partner. Jag deltog i 
skolmästerskap och vann. Jag införde spelet i Mullsjö på min fars eng- 
elska sommarkurser, och uppfann till och med en ny metod att lära eng- 
elska - the ping-pong method! Och naturligtvis vann jag en massa poka- 
ler i nysilver, som snart svartnade i ett hörn. 

I gymnasiet blev jag också tennisbiten på allvar. Jönköping hade ju en 
av Sveriges första tennishallar på Brunnsgatan, men där spelade jag inte 
ofta. Vi gymnasister fick spela gratis i läroverkets stora gymnastiksal, 
och dit var det inte svårt att få mig! Jag tränade med frenetisk energi, 
ofta med Torsten, ibland med hans bror Sigvard, ibland med Gunnar 
Ödqvist, och ibland med andra partner. 

Men jag upptäckte efter ett par år, att jag nog inte var tänkt till ten- 
nisstjärna. Jag var med i svenska mästerskapen i Stockholm, men blev 
utslagen redan i första omgången. Visserligen var jag lång och hade 
därför lätt att serva. Och jag utvecklade faktiskt en anständig forehand. 
Men jag lyckades aldrig få en ordentlig backhand. Om jag hade haft en 
bra tränare kunde jag kanske ha lärt mig, men nu gick det inte. Dubbel- 
fattning hade vi på den tiden inte hört talas om, och inte vet jag om det 
hade hjälpt. 

Jag har ofta tänkt, att om jag tillbringat den tid jag spelade tennis och 
ping-pong med studier kunde jag ha blivit en lärd man. Men det gick så 
lätt för mig i skolan, att jag aldrig behövde förta mig. 

 
Jönköpings-Postens äldste aktive medarbetare. 

 
Om jag minns rätt, började jag redan 1929 skriva ping-pong- och ten- 

nisreportage i Jönköpings-Posten, och torde 1993 vara tidningens äldste 
nu levande aktive medarbetare. I sextifyra år har jag berikat den tid- 
ningen. Tidningen har inte i lika hög grad berikat mig. Av att vara 
journalist där blev jag inte fet. Men mina första reportage, som betaides 
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med ett eller två öre ordet, drygade ut mina mycket knappa fickpengar. 
Och när jag senare var upp över öronen förälskad i en vacker skolkam- 
rat genomförde jag vid två tillfällen falska tävlingar för att få pengar till 
^tt bjuda henne på bio. 

Latinare eller realare? 

I realskolans femma måste jag välja mellan latinlinjen och reallinjen, 
om jag ville ta studenten. Det var aldrig tal om annat än att jag skulle ta 
studenten. Min bäste vän Torsten däremot ville ut i det praktiska livet 
och fortsatte efter femman till "realen" varpå han slutade skolan. 

Trots att rektor Carl Simon Werner kom och höll ett långt föredrag 
för oss om reallinjens fördelar var det få som lät sig övertalas. Och pre- 
cis likadant är det sexti år senare - mycket få vill studera fysik, kemi 
och biologi. Jag har tänkt en hel del över vad det kan bero på, och jag 
har inget heltäckande svar. I mitt fall hade jag ju en klart "humanistisk" 
hemtradition, särskilt på min fars sida. Jag hade lätt för språk, och så 
hade jag ju engelska gratis. Reallinjen verkade jobbig. De väldiga in- 
komstskillnaderna senare i livet tänkte jag aldrig på. 

Men det fanns andra orsaker till att jag helt vände mig bort från real- 
linjen. När vi i femman hade kemi hade vi en lärare som hette Leander. 
Han var fil. doktor och säkert mycket kunnig. Men han lyckades aldrig 
under en enda lektion få mig att förstå, att det vi sysslade med hade den 
minsta relevans i verkliga livet. Dessa i och för sig skojiga experiment 
med svavel och lite syror och lackmuspapper hade för mig inte någon 
som helst praktisk tillämpning, och förklarade inget som intresserade 
mig. 

Ändå var det inte så att jag var dum. Jag tror att jag var minst nor- 
malt begåvad, och har senare i livet i min gärning som sociolog utveck- 
lat ett mycket stort intresse för den naturvetenskapliga metoden med al- 
la dess praktiska och filosofiska problem. Men doktor Leander lyckades 
inte under ett helt år säga något som väckte mitt intresse, eller som kom 
mig att förstå, att kemi angick mig. Jag anade inte då, att jag fyrti år 
senare skulle falla offer för den kemiska förgiftningen av omvärlden. 

I realskolan hade vi haft en mycket bra lärare i matematik, som hette 
Sjögren. Om man sa något som var fel, rodnade den storväxte mannen, 
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höjde sig på tårna, skrattade lite, och sa: 
-Nej för tusan, karl! 
Detta uttryck var min egentliga behållning för livet av undervisningen 

i matematik. I livet har jag aldrig haft någon nytta av något annat än 
procenträkning, och det bedriver jag sedan femton år på en räknedosa. 

Jag hade dessutom en mer grundläggande filosofisk invändning mot 
matematik och algebra. Det var helt enkelt, att om A = B, varför då 
tala om B? Vi känner det ju redan från A; det är bara ett annat namn på 
A. I matematiken är allting lika med allting i en oändlig progression, ett 
vackert skimrande spindelnät genom hela universum. Men allting som 
följer efter A är ju bara en omskrivning av A, som är bekant. Alltså 
bortkastad tid. 

Om likhetstecknet upplöses, upplöses hela matematikens försåtliga 
spindelnät i rök. Om 2 x 2 är lika med 4, är ju 4 inbyggt i två från bör- 
jan, inte sant? 

I första ringen fick vi en lektor Lundahl i matematik. Det är möjligt 
att han kunde ha räddat mig från min skepsis, men i stället gick han så 
fort fram, att jag ofta inte förstod förklaringarna. Jag började få B på 
provräkningarna och körde till och med en gång. Då tappade jag helt 
intresset för ämnet och valde bort det. Lundahl var nog mycket intelli- 
gent; det visar att intelligenta människor inte bör bli lärare. De har ing- 
et tålamod. 

Här ligger alltså en annan viktig orsak till ointresset för matematik: 
kommandopedagogiken har försummat att i den enskilde eleven upp- 
väcka det egenintresse, som ger den stora motivationen att fortsätta. 
Man har som vanligt gått fram över huvudet på det lydiga folket - och 
förundrar sig sedan över folkets brist på hänförelse. 

Efter åratal av grubbel över naturvetenskapernas "ställning" tycker 
jag mig se två saker. 

Å ena sidan behöver vi mer än någonsin mycket djupa kunskaper i fy- 
sik, kemi och biologi för att förstå och hejda den miljö- och kroppsför- 
störelse vår okunskap och halvkunskap åstadkommit. 

Vi behöver överallt nya industrimän, politiker och beslutsfattare, som 
kan naturvetenskap på ett moget och ansvarsfullt sätt, i stället för de 
nästan totalt okunniga pajasar som idag fattar besluten om vårt öde. 
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Men å andra sidan behöver vi helt lösas från vår övertro på naturve- 
tenskapens och teknikens förmåga att ge oss en högre "standard." Vi 
européer och våra amerikanska kusiner lever ett materiellt lyxliv på en 
bortskämd ö mitt i ett snabbt växande hav av fattigdom och nöd. Folk- 
ökningstakten utanför vår vita ö är 2%, medan den inne på ön är 0,6%. 
Vi vita behöver inte alls mer fysik och kemi för att ytterligare berika 
oss. Vi behöver en helt ny grundsyn på vårt korta liv på jorden, en helt 
ny dimension i tillvaron med helt nya mål och värden. Vi behöver åter- 
upptäcka både själ och kropp, inte som patentkristna eller patenthinduer 
eller patentmohammedaner, utan som små alldeles hjälplösa människo- 
barn, som helt gått vilse i tillvaron och bara längtar efter en vägledande 
röst eller en räddande hand i den farliga urskogens mörker. 

 
Bomben 

Jag har redan berättat att jag så ofta det var möjligt förälskade mig i 
de söta flickor som fanns i närheten. Människor och djur är skapade att 
para sig, så det är nog ganska naturligt. På något vis får de flesta en 
partner, och de nödvändiga barnen föds så att släktet kan fortleva. Detta 
skulle kunna kallas kärlekens vackra och stillsamma vardag, som rinner 
förbi utan pistolskott, självmord eller kvinnorov. 

Men det finns faktiskt också något, som till och med i det lugna Sve- 
rige kan uppträda med styrkan av en atombomb. En del kallar det "den 
stora kärleken," andra talar om våldsamma lidelser, en upplevelse som 
gör att man helt tappar kontrollen över sig själv. 

Just detta, som det skrivs om i romaner och görs stora filmer av, hän- 
de mig i andra ringen. Året var 1932. Min far var då redan riksbekant 
och mycket omtyckt för sina radiolektioner i engelska. Det var naturligt 
att vända sig till honom, om man ville ha hjälp med engelska. Så en dag 
kom en dam hem till oss på Nygatan 24 och frågade om hennes brors- 
dotter, som just börjat på gymnasiet i Jönköping, kunde få privatlektio- 
ner. Min far svarade, att han tyvärr var upptagen, men att hans son 
mycket väl kunde hjälpa flickan. 

Jag tillkallades och presenterades för damen. Eftersom jag alltid be- 
hövde fickpengar lovade jag att göra mitt bästa, och det bestämdes att 
vi skulle börja om ett par dar. 
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Flickan, som hette Kerstin, var inackorderad hos en kaptensfamilj på 
Östra Storgatan alldeles intill Kristinakyrkan. 

På utsatt tid anlände jag på cykel och ringde på. Kaptenens dotter 
öppnade dörren och bad mig vänligt stiga in. Jag hälsade på familjen, 
och fördes sedan in till den inackorderade flickans rum. Det var ett 
stort vackert rum med en stor takkrona med skimrande kristaller. 

Flickan satt vid ett skrivbord på höger sida, och reste sig upp när jag 
kom in. Jag steg fram och sa Hej! och hon sa också Hej. Åtminstone 
tror jag hon gjorde det. 

Jag drog fram en stol och satte mig bredvid henne vid bordet. Kapte- 
nens dotter gick och stängde dörren efter sig. 

Då slog det ner en bländande blixt i mig, som var mycket starkare än 
bomben i Hiroshima. Den blixt som träffade mig förändrade mig för li- 
vet på ett sätt som jag ännu inte helt förstår. Jag blev aldrig mer 
densamme. 

Kerstin var sexton år och redan en fullmogen skönhet med gyllen- 
blont hår och svällande kropp. Hon hade tagit på sig en ljusröd ullig 
jumper, det farligaste en kvinna kan ha. 

Vi började i den engelska läseboken, och hon läste några ord. Jag rät- 
tade kanske något, och kände doften av hennes unga, blossande kön 
omvärva mig. 

Sen brast allting. 
Jag la höger hand över hennes mjuka, fasta bröst och kysste henne på 

halsen. Och hon kysstes tillbaka. 
Från det ögonblicket förändrades hela mitt liv. Jag blev fullständigt 

trollbunden i hennes kyska, passionerade ungflickskärlek. Hon ramma- 
de mig så hårt, att jag sjönk ner i ett bråddjup av brunst och blyg, lilje- 
konvaljefm längtan. 

Vi gick och la oss på hennes säng och omfamnade varann och bara 
trängde oss så nära varann vi kunde. Jord, himmel och helvete - allt 
var borta. 

Ytterst förvirrade och skamsna reste vi oss när kaptenens dotter kom 
in för att bjuda oss på té. Men det var för sent. Inget kunde mer åter- 
kalla mig till verkligheten. 

Eftersom jag inte kunde fungera i gapet på en ständig vulkan måste 
jag omedelbart börja lära mig att förtränga, ljuga, och tala om annat än 
sanningen. Om vi hade varit i Italien skulle jag ha brustit ut i en 
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operaaria och klättrat upp till hennes balkong nästa natt för att få utlopp 
för den våldsamma lidelse som tänts i mig. Men vi var i Jönköping, och 
där fanns inte några okontrollerbara lidelser. 

Hur ofta har jag inte senare i livet grubblat på vad som kan ha legat 
bakom denna upplevelse av vanmakt inför mina känslor för Kerstin. 
Hon anade kanske, att hon skulle komma att ge upphov till detta grub- 
bel, för hon brukade alltid förmana mig: 

-Tänk inte - det bara förvillar! 

Men även om hon kunde skjuta bort funderingar över livet och män- 
niskan, så kan jag det inte. Hon var en gyllenblondin liksom min mor - 
kunde det ha varit modersbundenhet, en dold moderslängtan i mig, som 
gjorde mig lika hjälplös som det lilla barnet vid moderns bröst? Kan 
Kerstin ha varit min egen mor som ung? Men om så var fallet - varför 
skulle jag bli lidelsefullt och sexuellt förälskad i henne - ett sådant för- 
hållande har jag aldrig känt till min mor, vad Freud än påstår att jag 
måste ha känt. 

Eller var det en infantil beroendefixering av typ att jag ville bli bort- 
skämd av Kerstin, på samma sätt som jag kanske velat bli bortskämd av 
min egen mor? Det tror jag inte alls. Kerstin gjorde aldrig något försök 
att särskilt skämma bort mig under den tid vi träffades. 

Nej, det var en direkt, oförklarlig, oemotståndlig fysisk attraktion, 
som inte behövde några ord eller ens tankar. 

Men var det "bara" en fysisk attraktion? Jag försökte ibland intala 
mig, att Kerstin, som var realare, var mindre begåvad än jag. Hon var 
inte en facil pratare som jag på alla områden. Senare fick jag veta, att 
det ansågs att de minst begåvade blev latinare och lärare - de som inte 
dög till att skapa något i livet. Jag insåg snart att jag bara sökte efter 
alibin för att undkomma hennes fruktansvärda fysiska makt över mig. 

Vi var kanske alltför olika. Vi passade inte för varann. Jag var bland- 
ras, hon var helsvensk. Jag var forskare, hon var verkställare. Men allt 
var bara försök att bli fri, att komma undan den makt hon från första 
sekunden fick över mig. 

Men jag skulle aldrig bli fri. 
 

På rasterna blev jag illa berörd om hon bara såg på mig. Jag kände 



 

 

101 

 

mig som om jag ertappats med något skamligt. Jag pratade aldrig med 
henne i skolan. 

Ibland bjöd jag demonstrativt Britte eller Svans på bio för att bevisa 
för mig själv och Kerstin att jag inte alls var beroende av henne, utan 
gjorde precis vad jag ville. Jag kanske övertygade några kamrater med 
dessa manövrer, men jag själv visste mycket väl i biografens mörker, 
att Britte bara var ett surrogat. 

Nästa gång bjöd jag Kerstin, så där nonchalant som om jag vore Ca- 
sanova själv: 

-Ska du gå med på Carmen Miranda? 
Kerstin sa aldrig nej. Tog jag fel, eller verkade hon inte nästan lyck- 

lig när jag bad henne? 
Men hon skulle inte tro att hon ägde mig. Till gymnasistbalen bjöd 

jag demonstrativt Britte, och det måste verkligen ha sårat Kerstin. Men 
fast hon fick sitta ensam på sitt hyresrum med en väninna när stans 
grädda svängde om i gymnastiksalen, och alla de vackra unga paren 
fick hälsa på rektorn och hans fru, sa Kerstin aldrig ett förebråelsens 
ord till mig. 
Jag inledde redan under skoltiden långa rader av svek mot henne. Här 
utformades nog mönstret för min svekfullhet mot kvinnor. 
Varför? 

Eller var jag inte alls skyldig henne något? Innebar den våldsamma 
fysiska attraktionen inte det minsta av moraliskt eller socialt ansvar? 

Jo - även om det var ödet självt som sammanförde oss, uppstod i det 
ögonblicket inte bara en fysisk, utan också en mänsklig relation, och jag 
var ofta och alldeles mot min vilja, omänsklig och grym mot Kerstin. 

Så fick jag också av livets nemesis mitt straff. Som en viljelös mario- 
nett kastades jag sedan under mitt liv ihop med olika kvinnor för att 
undkomma och glömma Kerstin - endast för att efter en tid tröttna på 
dem och söka mig tillbaka till Kerstin, eller en symbol för henne. 

Det fanns stunder, när jag tvivlade på mitt förnuft och till och med 
ville dö, så olycklig var jag över mitt beroende. Att försöka göra som 
Kerstin anbefallt - tänka mindre - hjälpte inte alls, för mitt beroende 
låg inte på det intellektuella planet. 
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Nazismen i läroverket. 

Min första egna politiska upplevelse i livet var när jag på Västra Tor- 
get i Jönköping deltog i ett massmöte, där Per Albin Hansson på sin 
breda skånska uppmanade de svartklädda, fattigdomsmärkta tänd- 
sticksarbetarna och deras hustrur till "Solidaritet!" Än idag ekar hans 
genuina malmödialekt i mina öron. En skog av röda standar, men det 
var inte mina standar. 

Hitler hade gripit makten i Tyskland, och i Jönköpings Högre All- 
männa Läroverk hade han fått en anhängare i min klasskamrat Nils Ni- 
lehn, som vi vanligen kallade Nille. Denne svartmuskige, lite fetlagde 
arier gick på söndagarna i brun skjorta och hakkors i Stadsparken och 
demonstrerade. Under lektionerna gjorde han sitt bästa att med bräkan- 
de stämma härma en stillsam liten judisk flicka som hette Slabodkin. 
Allt vad hon sa var tydligen löjligt. 

Nille gav sig också på mig. 
-Den där djävla engelsmannen, vad har han att göra i Sverige. Och 

så flinade han åt mig tillsammans med några likasinnade på skolgården. 
Det där höll på en tid. Det var tydligt att han skulle visa sig stöddig 

genom att ge sig på ensamma och svaga. Men till slut ilsknade jag till 
när han och ett par andra killar försökte tränga mig mot gymnastikhu- 
sets vägg. 

Vi började slåss, och till sist lyckades jag träffa honom mitt på näsan 
med ett knytnävsslag, så att den sprang i blod. Han började gråta, och 
invandrarsonen fick vara i fred - för den gången. 

 
Studentexamen. 

För mig var året 1935, och den 28 maj var utsedd till ödesdag. 
Vi hade redan skrivningarna bakom oss. Jag gjorde ett par fel i latin- 

provet, och fick bara B. Så nu måste muntan gå bra. Franska, svenska 
och engelska var det ingen fara med. Grekiska kändes förstås lite kus- 
ligt, men vår fme lärare adjunkt Sjöstrand hade drillat oss så effektivt i 
Homeros att det borde gå skapligt. 

Ja, jag var faktiskt "grek" i skolan, och läste tillsammans med An- 
ders Andrén och ett par till detta märkliga språk i två år. Jag tyckte inte 
alls om latin, där man evinnerligt hjärntvättades med romarnas 
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militarism och brutala maktpolitik. Quinque mille passus progressus est 
var ungefär allt vad jag fick ut av det språket - och så förstås Pyramus 
och Thisbe! Pyramus et Thisbe, juvenum pulcherrimus alt er, altera 
quas Oriens habuit praelata puellis! Pyramus och Thisbe, den ene en 
underbart vacker yngling, och den andre Orientens vackraste flicka - 
här kände man en kort minut ett varmt och förälskat hjärta slå. I rättvi- 
sans namn måste också Horatius nämnas - eller snarare hans underbara 
skapelse Soracte: vides ut alta stet nive candidum. Soracte - ser du hur 
den reser sig gnistrande vit av snö! Där höjde sig dessa maktgalna mili- 
tarister och rasister till ett ögonblick av verklig civilisation. Men mer 
var det inte heller. 

Naturligtvis måste jag erkänna, att mina motvilligt påtvingade kun- 
skaper i latin gjort det lättare för mig att spåra ord till deras ursprung 
och givit mig en klar blick för de romanska språkens inre sammanhang 
och gemensamma ursprung. Framför allt fick jag förklaringen till den 
fransk-latinska sidan av mitt eget språk, engelska. 

Annat var det med grekiska. Trots att jag knappast haft någon större 
"nytta" (vilken trist synpunkt!) av grekiska, kunde det språket faktiskt 
förföra min fantasi - och det trots att vi fick börja med Anäbasis, som 
är lika dödtråkig som Julius Caesars skrytbok om sina råa fälttåg mot 
Frankrike och England. I gammalgrekiska - som är något helt annat än 
nygrekiska - är det språket självt, som trots att det också använts till att 
besjunga krig och våld och förfall, har en flykt och en vårdslös elegans 
som helt saknas i latin. 

Romarna satt fast i enskilda detaljer, som har enbart historiskt intres- 
se; grekerna höjde sig på lätta vingar till det som är allmänmänskligt, 
objektiv skönhet som befriat sig från historiens dödvikt. 

Den grekiska anden kunde skratta åt sig själv. Om en romare försökte 
göra det förvreds hans ansikte till en grimas. 

Detta betyder naturligtvis inte att grekerna nådde den högsta civilisa- 
tionen. Det gjorde de aldrig. De satt fast i en slags estetisk etik, som 
satt viktiga spår i den ortodoxa kyrkans estetiska och holistiska tolkning 
av Jesus. Allt i Forngrekland skimrade av skönhet, och till och med fu- 
la och ganska larviga tankar friseras upp till att se bra ut för den ytlige 
betraktaren. 

På det moraliska området var grekerna arroganta rasister, som bland 
annat uppfann Hitlers avelsteorier. Platon beskriver entusiastisk hur 



 

 

104 

 

man vid allmänna sexfester med eliten ska para alla med alla, så att 
barnen aldrig skulle få veta vem deras föräldrar var. På det viset skulle 
man få fram de bästa människorna, som sedan skulle vakta staten. Ar- 
ma stat! 

Sokrates, som av västerlandets "humanistiska" dödgrävare förklarats 
vara i klass med Jesus och Buddha, tyckte att homosexuell "kärlek" 
mellan män var bättre än normal kärlek mellan man och kvinna. Det 
var kanske inte så underligt när man känner hans i tyska och engelska 
läroverk mycket beundrade teorier om hur de bästa människorna ska 
avlas fram i stuterier. Allt är slappt och dekadent och ger en fadd smak 
i munnen. 

På naturvetenskapernas område framställde Platon och Aristoteles på 
fullt allvar den afrikanska voodooläran att hela naturen består av fyra 
grundelement - jord, luft, eld och vatten. Om vi inte låter oss impone- 
ras av dessa herrars förmenta auktoritet och berömmelse, utan använder 
våra egna sinnen och vårt eget förnuft och ser på rummet där vi sitter 
just nu och på landskapet vi ser genom fönstret, ser vi då att rummet 
och landskapet består av jord och luft och eld och vatten? Nej. 

Men kanske mikroskopet visar dessa beståndsdelar om vi tar prover 
av rummet? Nej. 

Men kanske det ändå ligger något i "teorin?" Nej. 
Hela denna gallimatias om de fyra elementen tog grekerna från afri- 

kansk voodoo. Låt oss aldrig glömma, att grekerna var en brutal slav- 
kultur, som införde negerslaveriet i Europa. Den berömde Aisopos, 
djurfabelns uppfinnare hos oss och Walt Disneys läromästare, var en 
afrikansk negerslav. 

Det märkligaste med forngrekerna är egentligen, att hela raden av 
"stora" europeiska tänkare ända fram till reformationen okritiskt förde 
deras nonsens vidare. 

Den svenska studentexamen kallades för "mogenhetsexamen." Man 
frågar sig vilken mogenhet det gällde. Med en mogen människa menas 
ju på normal svenska en person, som visar ett sunt och balanserat om- 
döme om livets väsentliga frågor - och handlar därefter. Den komman- 
dofostran vi utsattes för ledde till raka motsatsen: iproppade, osmälta 
"kunskaper" och en patetisk hjälplöshet inför livets verkliga utmaningar 
- kärlek, sex, äktenskap, pengar och levebröd. Långt efteråt förstod 
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man, att det i tysthet antogs, att fick man bara ett ämbete i kungens för- 
valtning skulle staten ta hand om sådana småsaker. 

Åh - ett tryggt ämbete, det svenska livets dröm och uppfyllelse! Ett 
ämbete, där man förnöjt gnagde på kronans lilla kaka. 

Studentexamen var det första stora steget mot förverkligandet av den- 
na dröm om tjänstetrygghet från vaggan till graven. Sjung om studen- 
tens lyckliga dar - den ljusnande framtid är vår! Nej, sanningen var att 
vi sjöng av hjärtans lust därför att vi äntligen slapp ut ur inlärningsver- 
kets tortyrkammare! 

En av mina studentkamrater rev sönder Josua Mjöbergs littera- 
turhistoria i hundratal pappersbitar, som han kastade ut över de väntan- 
de föräldrarna på skolgården. Och sen sa han: 

-Jag ska aldrig i mitt liv läsa ett ord mera litteratur! 

För min del bjöd de muntliga proven inte på någon större dramatik. 
Min nyinköpta och ovana smoking bidrog förstås till en viss nervosité. 
Hur kan man förresten gå upp i en så viktig examen i oprövade kläder! 

I grekiska fick jag en lång bit ur Odyssén att läsa och översätta, och 
det gick fint som en seglats i solsken på Aegeiska havet, trots att hjälten 
gjort skeppsbrott och låg avsvimmad på stranden. 

Hos ho men en ta katävde, polytlas dios Odyssevs, 
hypno kai kamato arämenos... 
 
(Sålunda sov han där, den starke gudomlige Odys- 
sevs, överväldigad av sömn och ansträngningar...) 

Adjunkt Sjöstrand hade verkligen trimmat sina gossar. Alla bestod 
provet med glans. Och det var ju meningen med all vår studiemöda. 
Det var för skolan vi lärde, inte för livet. 

 
Endast i historia blev det en liten kris. Censorn hade bett vår lärare, 

lektor Ragnar Olsson, att förhöra oss på Polens delningar. När Olsson 
med sin spädgrisliknande skånska ystadsröst meddelade detta, stelnade 
blodet åtminstone i mina ådror, och paniken var nära. Inte heller var 
jag riktigt säker på vems sida Olsson stod på - vår eller censorns. 
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Han stod som väl var på sin egen sida och tänkte inte låta någon liten 
lundaprofessor topprida sig, för han var själv professorskompetent. 

-Jaa, pep han bakom sin guldglänsande pincenez, Polen var ju som vi 
vet omgivet av mäktiga grannar - Ryssland i Öster, Österrike i söder, 
och Preussen i väster. När så dessa kastade sig över landet 1772 och 
skulle stycka sönder det - vem delades det mellan? 

Till och med i panik förstår man en vink. Den tillfrågade svarade 
med halvt hörbar röst: 

-Polen delades mellan Österrike, Preussen och Ryssland. 
-Alldeles riktigt, myste Spädgrisen. 
-Vi kan väl säga, att den första styckningen av Polen var avgörande? 
-Ja, det kan man säga. 
-Alldeles riktigt. De senare delningarna 92 och 95 satte egentligen 

bara punkt för tragedien, eller hur? 
-Ja, det blev slutet på det självständiga Polen. 
-Det stämmer. De två sista delningarna utplånade helt enkelt landet. 

Sen såg han klurigt på mig genom sina guldbågade och pep: 
-Hur är det, Allwood (han uttalade mitt namn Ååååål-wood, som ett 

långt utdraget nödrop i falsett) -finns Polen som land idag? 
Jag hade faktiskt intresserat mig lite för marskalk Pilsudski, och sva- 

rade lättad: 
-Ja, Polen har återupprättats. 
-Mycket bra! Och vi vet inte möjligtvis, vem som är dess ledare? 

Här gjorde lektor Olsson en chansning. Det gällde att inför censorn mo- 
tivera ett litet eller stort A till mig. 

-Landet leds idag av marskalk Josef Pilsudski, svarade jag nästan 
vårdslöst. 

Olsson gned sina händer av förtjusning. 
-Ja det gör det! Vi har visst lite historiska specialintressen? Det var 

roligt att se. 
Han vände sig till censorn, som inte kunde annat än nicka. 
Saken var klar. Nu var vi mogna att kasta oss ut i livets strid. 

Talet till Viktor Rydberg och Alphyddan 
 
En nybliven student utvaldes varje år att hålla ett tal till Viktor Ryd- 

berg vid hans staty i Rådhusparken. 1935 föll valet på mig. Jag tror jag 
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höll ett ganska bra tal, för jag har alltid tyckt om Rydbergs poesi (utom 
-"Dexippos"), och Singoalla. Jag kände en äkta frändskap med honom 
som diktare, men jag anade inte då att jag 57 är senare i Sigvard Lind- 
qvists bok "Jönköpingsdiktare genom tiderna" skulle uppträda som kol- 
lega och efterföljare till "den store." Till och med en invandrare kan 
tydligen få lite erkännande i Sverige, men man får ha tålamod att vänta 
en livstid. 

Under tiden före andra världskriget firades studentexamen alltid med 
en "studenthippa" på Alphyddan i Stadsparken. Alphyddan hade nog 
det vackraste läget av alla Sveriges - och kanske Europas - restaurang- 
er, där den satt som en örn på klippkanten uppe i Stadsparken och 
blickade ut över den vida Vättern i norr och Jönköpingsdalen i söder. 
Den var byggd med snickarglädje i en slags jugendstil från sekelskiftet 
och var i alla avseenden precis rätt som festplats. Möjligen var den lite 
jobbig för kyparna, som fick bära upp maten från våningen under 
restaurangplanet. 

De nybakade gick vanligen till hippan med hela sin familj, men min 
far var upptagen och kom inte med. Med de vita mössorna fick vi nu 
visa mogenhet genom att för första gången dricka sprit och röka i lärar- 
nas åsyn, och mogenheten bekräftades genom att lärarna la bort titlarna 
med oss. Ett ofattbart privilegium - att få dua den stränge lektorn! En 
nåd och en ynnest som var så stor att vi sällan nändes utöva den, och då 
med det förbjudnas darr på stämman. 

 
Den värld vi bävande och helt oförberedda släpptes ut i maj månad 

1935 från Jönköpings inlärningsverk var till synes inte så farlig. Den 
hemska depressionen var snabbt på väg att förbytas i välstånd, Roose- 
velts New Deal var på väg i USA, och tyskarna hade också, fast med 
Hitlers hjälp, övervunnit depression, arbetslöshet, hopplöshet och svält. 
I Sverige hade äntligen en stor ande stigit fram ur det skånska folkdju- 
pet, och med honom ett folkhem för alla svenskar som skötte sig: Per 
Albin Hansson. Just när vi tog studenten var det visserligen en parentes 
med Felix Hamrin från Jönköping vid rodret, men den smålandsflirten 
tog snart slut. 
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I öster hade ett vilt byggande gripit det annars rätt sävliga ryska fol- 
ket. Vi hörde att det byggdes dammar och fabriker och tunnelbanor och 
skolor och kolkhoser och ungdomspalats och ålderdomspalats och kon- 
centrationsläger och kolgruvor och ... Man förstod att det var stora för- 
ändringar där borta, men det var så långt från oss, att man tog det med 
ro. 

Solen lyste över vårt trettital. Från det tokiga Amerika fick vi Fred 
Astaire och riktig negerjazz på svarta stenkakor. Från Evert Taube 
("Jag vet säkert att det uttalas så") fick vi Fritjof Andersson och Car- 
mencita och en obetvinglig lust att som han ge oss ut på vilda resor och 
riktiga äventyr långt, långt bort från Nygatan, som jag nu för sista 
gången vandrat på väg till läroverket, och långt från Barnarpsgatan, den 
enda gata jag flitigt korsade under hela min ungdoms livsdag. 

Men vi var inte där ännu. Än dunkade och ramade musiken vid 
Alphyddans dansgolv, än blöttes den nu intjänta smokingskjortan med 
ärlig valssvett, än kom en underdånig vaktmästare med punsch när man 
beställde. 

Ragnar Olsson hade skrämt Kerstin så att hon körde och fick sluta, så 
hon var inte med bland studenterna på hippan. När det hela drog mot 
slutet och det började ljusna över Vättern, sa Elsa Kiisel att vi var väl- 
komna till henne. Hon bodde i Dag Hammarskjölds hus alldeles efter 
undergången på Östra Storgatan. Men vi visste inte vem han var. Vi 
visste inte ens att hans far varit landshövding i Jönköping och kallades 
Hungerskjöld. 

-OK, sa jag. Vi kommer lite senare. 
Jag tror att Sven Tillström körde mig till Kerstins hus, som låg mitt 

emot körsnär Svedberghs i Bäckalyckan. På den tiden brydde ingen sig 
om promille i blodet. Då hade man hetare saker där. 

Vi väckte Kerstin, och hon kom genast. Sen körde vi ner till Elsa, 
där ett helt stim redan var församlat. Elsas pappa, som var tysk militär, 
bjöd på grön Curacao, den bästa likör jag vet. 

Men det var inte spriten, och inte studenten, som gjorde mig lycklig. 
Det var Kerstin. 

Frampå småtimmarna vandrade vi hemåt i den väldiga röda morgonso- 
lens glans, som vällde ner över oss och Vättern från norr. Strålande 
skandinavisk sommar gry ning. 
Jag hade redan lärt mig stryka ner den vita mössan elegant åt höger. I 
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handen hade jag studentkäppen, som jag överlägset svängde med. Nu 
var jag kung över hela världen, och hela världen var äntligen min. 
Och kanske Kerstin var min. 

Men jag minns att jag samtidigt var mycket osäker och vilsen. Gång 
på gång sa jag till mig själv där jag spankulerade längs Storgatan: 

-Nu kan du allt. Men kärlek och pengar, det viktigaste i livet, vet du 
inget om. 

Och så var inte ens den jublande stunden hel och full, utan delad och 
halv i mitt hemliga inre. 
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MOTORCYKELFÄRDEN 

Redan innan jag tog studenten hade Torsten Malmros och jag skram- 
lat ihop till en begagnad motorcykel. Det var en stor Husqvarna, en 
500-kubikare som hade gått i många år, så vi fick den för 350 kronor. 
Det var naturligtvis bättre kronor än de nuvarande, men det var ändå 
billigt. 

Vi lärde oss köra den på Väraamovägen, och på vägen till Trånghal- 
la, där det finns en lång raksträcka innan uppförsbacken. Vilken känsla 
det var att bemästra dessa dundrande krafter, att befalla dem bara med 
en liten vridning på gashandtaget! 

Min mor sydde "störthjälmar" åt oss, så att vi skulle se professionella 
ut. 

Våra förnödenheter packades in i stora läderväskor, en på vardera si- 
dan, ett hastigt farväl - och så gasen på nedför backen från Marston 
Hill och ut i mellankrigstidens Europa. Efteråt kan jag föreställa mig 
vilken ångest modershjärtat måste ha känt inför denna syn! Hur många 
gånger hon måste ha bett till Gud om en änglavakt för dessa två naiva 
ungdomar! 

På den tiden var svenska vägar vanligen inte asfalterade, och det var 
ofta ett lidande att hacka fram på de skurbräden som kallades vägar. 
Men fram kom vi. 

I Schleswig-Holstein höll den stolta färden på att få ett brått slut, och 
hade inte min mors skyddsänglar varit på plats hade den här berättelsen 
nog inte blivit skriven. I Tyskland hade man på den tiden s.k. gepflas- 
terte Strassen, d.v.s. vägar, där ena halvan var grus eller jord för krea- 
turen, och den andra halvan stensatt med svarta, fyrkantiga och alldeles 
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blankslitna stenar. När det regnade var stenarna såphala, och det fanns 
också många skyltar med Bei Nässe Rutschgefahr. 

Vid danska gränsen mot Tyskland besökte vi Dybbols skansar, där 
min morfar kämpat mot tyskarna 1864. Det hade regnat en del, men så 
tittade solen fram och vi fortsatte ner genom det Tyskland man slitit 
loss från Danmark. Jag körde och höll normal fart. Jag hade inte räknat 
med att stenarna var så hala. I en kurva under några träd vred jag styret 
in i en vänstersväng - men motorcykeln fortsatte rakt fram och körde 
rätt in i en hög mur på sidan om vägen. Jag slogs medvetslös, och 
Torsten föll av cykeln och blev liggande medvetslös mitt på vägen. 

När vi vaknade till liv hade en man kommit ut genom en dörr i mu- 
ren. Han hade dragit bort Torsten från vägbanan, och han lyckades ock- 
så få liv i mig. Han sa, att han hade en reparationsverkstad bakom mu- 
ren, och att det skulle kosta en Mark och 80 Pfennig att rätt till styret 
och laga annat som gått sönder. 

Som sagt, det var nog tur att min mor bad för oss. 

I Holland, som vi kom fram till efter en långtråkig färd genom det 
dystra kustlandskapet, stannade vi dödströtta vid en bondgård i en liten 
by innanför gränsen. Eftersom jag skulle stå för språkkunskaperna hade 
jag lärt mig räkna till tio på holländska - och en enda fras. Det var den- 
na fras jag nu skulle använda. Jag knackade på dörren, och när en man 
öppnade sa jag: 

-Ik Wil släpen. Jag vill sova. 
Jodå, det gick bra. Han förde oss till lagårn, och anvisade en svinstia. 

Där tuppade vi av. 
Det är underligt så snabbt man hämtar sig från alla strapatser när man 

är ung. Dagen därpå var vi redo för Holland och Belgien efter lite fru- 
kost på gården. 

Vi häpnade över hur små Holland och Belgien var. Det tog ju bara ett 
par timmar att fräsa rätt igenom. När vi såg tulpaner stannade vi plikt- 
skyldigt, och likadant framför de månne ke piss, den lilla statyn över en 
kissande pojke som gjorde sensation i hela den amerikanska 
turistindustrin. 

Det dystra Nordfrankrike genomkorsade vi så snabbt det gick, och till 
slut anlände vi till Paris förstäder. Plötsligt såg vi vid sidan av vägen en 
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stor flygplats. En skylt förtalte att det var Le Bourget, där Charles 
Lindbergh nyligen landat. Vi tänkte att den måste vi bese, så vi parke- 
rade utanför och gick in med ',störthjälmarna,, på. De liknade faktiskt 
de flygarhjälmar som användes då, och portvakten släppte in oss i tron 
att vi var flygare. En duktig flicka kom snabbt och frågade, om hon 
kunde hjälpa oss till vårt plan. Men där slocknade vår dristighet, och vi 
bekände sanningen. 

Till sist kom vi fram till Gare du Nord, den stora järnvägsstationen i 
norra Paris. Mitt emot den fula stationen fann vi ett hotell. Vi var nu så 
trötta av den långa resan i solen och den aldrig slappnande koncentra- 
tion som krävdes för att klara trafiken i denna för oss helt okända stad, 
att vi knappt kunde stå på benen. Fast klockan bara var fem på efter- 
middagen helt enkelt föll vi säng nästan utan att klä av oss. 

Klockan två på natten vaknade vi. Båda två tänkte vi, att även om det 
var sent måste vi ut och se Paris by night, städernas stad ... 

Vi duschade alltså och gick ut. Alldeles bredvid låg ett stort danshak, 
som vi gick in i. Stället var enormt stort, och det var inte mycket folk. 
Här och där i mitten satt det flickor, som man tydligen bjöd upp. Efter 
att ha kollat läget tog jag mod till mig och stegade fram till en flicka 
och sa: 

-Voulez-vous? 
Jag märkte, att hela lokalen tittade på mig. Flickan svarade: 
-Non, je ne veuxpas. Nej, jag vill inte. Jag fick anträda en neslig re- 
trätt genom hela den hånfullt leende salen. Både Torsten och jag var 
mycket förvånade och upprörda över att en danskavaljer som bjöd upp 
kunde bli nobbad. Vi fick lära oss att det var sant, som det stod i fran- 
ska grammatiken: Autre pays, autres moeurs - andra länder, andra 
seder. 

Vi råkade komma till Paris just när 1935 års världsutställning hade 
öppnats. Den dominerades helt av Sovjets byggnad med sin imponeran- 
de gallionsbild, och nästan alla lät nog lura sig att tro, att så pampigt 
var det i kommunismens Ryssland. Alla fick också gratis den nya för- 
fattningen, som på papperet gav ryssarna större fri- och rättigheter än 
alla andra folk på jorden. Synd bara, att Sovjets vackra författning bara 
gällde i utlandet. På den tiden trodde man, att den skildring länder gav 
av sig själva var sann. Man hade inte ännu förstått, att man kunde ljuga 
så skamlöst. 



 

 

113 

 

Det var många länder som hade intressanta paviljonger på utställning- 
en. Men den enda, som jag riktigt minns, var Colombias, ett land som 
vi lärt oss låg någonstans bland Sydamerikas berg. Jag minns hur jag 
smekte den sensuella, lite feta ytan på ett rikt, svartbrunt tropiskt 
träslag som använts till paviljongen. Jag hade hört att Eldorade låg där- 
uppe i bergen, och att folk flydde från nazismens Tyskland för att bli 
pacifistiska bönder där. Dunkelt kände jag mig dragen till detta land. 
En dag skulle jag också till en dal uppe i Anderna, kände jag. 

Hur kunde jag redan 1935, vid nitton års ålder, så starkt känna att jag 
måste till detta avlägsna land, som fyrti år senare skulle fånga mig och 
binda mig så hårt? Bär vi verkligen hela vår framtid i våra dunklaste 
djup? Har naturen själv lagt ner i oss aningar långt bortom förnuftet? 

 
Dödens vallmor och Långres 

 
Efter några dagar i Paris lämnade vi staden en kväll för att slippa be- 

tala för hotellrum. I den ena läderväskan hade vi en halvdrucken flaska 
rödvin, som vi då och då förfriskade oss med i nattkylan. Till slut gick 
solen upp och vi kunde beskåda det omkringliggande landskapet i Elsass 
och Lothringen. På båda sidor om vägen stod miljoner djupröda vall- 
moplantor i blom. Att man kunde göra knark av vallmo visste vi inte. 
För oss var vallmon minnesväxten över de miljoner tyska, franska, eng- 
elska och amerikanska soldater, som låg nedgrävda i marken här, en 
under varje vallmoblomma. I England kallade vi de fallnas dag Poppy 
Day, Vallmodagen. Jag tänkte på Rupert Brooks vackra dikt 

There is some corner of a foreign field 
which is for ever England... 
 
Någonstans på ett främmande fält finns det ett hörn 
som är för alltid England... 

som min far ofta läste för mig, och som jag också skulle tänka på i 
Cambridge, när jag på söndagarna vandrade ut till den lilla byn Grant- 
chester, där Rupert Brook trivdes. Jag tänkte också på alla dessa euro- 
peiska idioter, som lät sig luras att dö för maktens och fosterlandets 
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chimär - och lät sig luras att tro att Gud var med dem i deras ädla 
idioti. Jag ville kräkas. 

Halvfulla dundrade vi fram över våra lemlästade europeiska lands- 
mäns ruttnade kroppsdelar och meningslösa skelett. 

Vid femtiden på morgonen kom vi fram till en stad som hette Lån- 
gres. Hur det gick till vet jag inte, men på något sätt körde vi upp på 
den medeltida stadsmuren och stannade däruppe framför ett litet stenhus 
med port i muren. Där ställde vi hojen och la oss att sova mot husets 
dörr i morgonsolens glans. 

När ägaren senare ville ut fick vi ge oss av. 
Färden gick sedan från den europeiska dödens landskap till Miinchen, 

där jag kände den evangeliske biskopen, Langenfass. Efter första 
världskriget hade vi tagit emot familjens två pojkar Hans och Walter 
hos oss i Mullsjö eftersom det var ont om mat i Tyskland. Så Torsten 
och jag var mycket välkomna. Familjen bodde i ett mycket fint hus vid 
Gabelsberger Strasse. När vi gick trappan upp till andra våningen såg vi 
genast att det hängde stora röd-svarta hakkorsfanor på sidorna. På min 
fråga varför de stödde nationalsocialismen svarade fru Langenfass med 
att berätta, att hon för några år sedan inte vågat låta sina pojkar gå till 
skolan, för på ena sidan låg det kommunistiska krypskyttar och sköt 
skarpt, och på den andra sidan de nationellas krypskyttar. Kom man i 
vägen kunde man när som helst bli dödad. Nu var det överallt lugn och 
ordning, och ingen behövde vara rädd. 

Pojkarna Langenfass sa att vi skulle åka ut till Starnbergersee utanför 
Miinchen och bada, och det gjorde vi också. Runt badstranden var det 
ett högt staket, och vid ingången stod en skylt: JUDEN SIND UNER- 
WUNSCHT, judar är inte välkomna. 

Vem kan nu säga, att tyskarna - eller svenskarna, vi var ju från Sve- 
rige - inte visste något om judeförföljelserna redan 1935? Tro inte på 
myten, att så tidigt visste man inte alls att nationalsocialisterna också 
var rasister, som påbörjat förintelsen! Vi visste det allihop, och vi för- 
söker glömma att vi visste. 

 
Tjeckoslovakien 

Så körde vi vidare mot Tjeckoslovakien upp över bergåsarna vid 
gränsen. Vid Zinnwald fick vi gå in i den tyska tullstationen och visa 
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våra pass för att få tillstånd att lämna Tyskland (!). När han satt dit sin 
hakkorsstämpel sa brunskjortan: 

-Jetzt fahren Sie in ein schmutziges Land. Nu far ni till ett smutsigt 
land. Och så med stramt utsträckt arm: Heil Hitler! 

-Ja, men ett smutsigt land med trevliga människor. Griiss Gott! sva- 
rade jag. 

Nazisternas hälsning Heil Hitler! betyder naturligtvis Hell Hitler! 
Men kan också betyda Bota Hitler! Därför brukade man alltid reta na- 
zisterna med att svara Der ist nicht zu heilen! Han går inte att bota! 
Men eftersom vi inte ville ha något bråk just vid utresan svarade jag 
som alla antinazister med den sydtyska hälsningen Griiss Gott! som un- 
gefär betyder Jag hälsar Gud, i stället för Heil Hitler. 

Så fort man kom in i Prag märkte man att det luktade annorlunda än 
Västeuropa. Allt var exotiskt och spännande. En helt ny atmosfär. Var 
det maten? Det slaviska språket? Kvinnorna? 

Vi promenerade omkring i stan och kände, att den stora öppna platsen 
i centrum, Vaclavske Namesti, var en av Europas helt originella skapel- 
ser, liksom Trafalgar Square och Rådhuspladsen i Köpenhamn. Men 
först långt senare fattade jag, att den helige Wenceslas var samme man 
som vi besjunger i den engelska julvisan. 

Våra pengar började ta slut. Vi hade redan varit ute många veckor 
och nu måste vi tyvärr vända nosen mot norr igen. 

 
Bensinen i Prag 

När vi lämnade Tjeckoslovakien visste vi att bensinen inte skulle 
räcka till Dresden, och vi hade inga tjeckiska pengar kvar. Då gjorde vi 
något fult. Vi körde in till en bensinstation i utkanten av Prag, tankade, 
och stack utan att betala. 

Jag hade plågats hela året av detta. När jag året därpå kom tillbaka 
till Prag, for jag till bensinstationen och gick in och ville betala. Men 
det var en annan ägare nu, och han ville inget ha. Men jag insisterade. 
Ingen makt i världen kan i längden stå emot samvetets tryck. 

Så susade vi genom det tråkiga Östtyskland mot Greifswald, där 
Torsten kände Mårten Liljegren. Han var son till den professor Lilje- 
gren som sedermera blev professor i engelska i Uppsala. Där fick vi äta 
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oss mätta och sova, och vi träffade till och med ett par väldigt söta tys- 
ka flickor - men ack, vi måste vidare, för nu var nöden nära, och vi 
ville inte låna pengar. 

Hos polisen i Hamburg 

Folk som vi frågade om vad man skulle se i Hamburg, sa att vi skulle 
åka till St. Pauli, för där låg nöjeskvarteret. Vi körde alltså iväg, och 
hamnade snart på ett ölschapp, där vi ljudligt deltog i all-sång av den 
populära schlagern Auf St. Pauli... till dragspelsmusik. Det tyska ölet 
var lika gott då som nu, och jag kan resa mycket långt för att få njuta 
Bier vom Fass, fatöl utan kemiska tillsatser. Men vem kunde ana, att 
dessa ganska beskedliga sjömanstillhåll efter kriget skulle utveckla sig 
till dagens iskalla Reeperbahn, ett av världens största prosti- 
tutionsområden? 

Nu var vi alla fall definitivt pank och hade inte ens några Mark till 
nattlogi. Som väl var hade vi bensin. Vi körde ut på Hoheluftchaussee, 
och fick i mörkret se en skylt med Polizeiwache, polisstation. Vi var så 
slut att vi helt enkelt kapitulerade. Vi parkerade motorcykeln, och klev 
in. 

Jag frågade, om vi skulle kunna bli häktade. Poliserna skrattade roat, 
och sa att de just i kväll hade en cell fri, så det gick väl. 

Vi installerade oss i den trånga cellen, och en hygglig polis kom och 
frågade, om vi ville ha bröd och kaffe. Det tog vi tacksamt emot, men 
sen var det slut. Vi tuppade av i den skönaste cellen på jorden. 

 
På sista biten av hemvägen från Borås till Jönköping besökte vi Kers- 

tin i Ulricehamn. Vi kände oss oerhört erfarna när vi berättade om våra 
äventyr. Och vi skröt bland Kerstins mammas goda bullar och kakor 
med att hela resan, sex veckor runt Europa, bara kostat ungefär 350 
kronor per person - inklusive bensin, olja, och de oundvikliga färjorna! 
Intet under att mitten på trettitalet för många står i ett förklarat sken! 

Till slut måste vi köra från det vänliga Godegård. Nu var det bara ett 
par mil kvar till Jönköping - trodde vi. 

När vi till slut såg staden nedanför oss från Åsenvägens höjder - 
sjönk bakhjulet ihop! 

Tablå. 
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Så många mil genom alla Europas vägar och gator - och så pajar 
motorcykeln när det var två kilometer kvar. 

Sittande vid vägkanten fick vi tåligt invänta en lastbil, som kunde 
forsla hjältarna tillbaka till mamma Malmros kylskåp. 
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J , 

Jag vill gifta mig 
 
I Mullsjö gick jag ständigt och tänkte på Kerstin. Jag kände att jag 

ville gifta mig med henne. På den tiden fanns det inget annat sätt att va- 
ra tillsammans. 
Jag måste tala med mina föräldrar. Det var första gången jag talat 
med dem om en flicka. 
Jag gick först till min far. 
-Dad, sa jag, I want to marry Kerstin. 
Han var tyst en stund och såg allvarligt och kärleksfullt på mig och 
sa: 
-Yes. 
Inget annat. Och inget annat behövdes ju heller. 
Sen gick jag till min mor och berättade för henne om mitt beslut. 
-Detta är en stor och viktig sak som vi ska fråga Gud om i bön. Kom 
låt oss bedja. 

Vi gick in i min mors rum och föll på knä. Min mor bad till Gud om 
hans vägledning. Jag åhörde tyst hennes bön och kände mig inte väl till 
mods. 

När hon slutat steg vi upp och mor sa: 
att Gud tydligt sagt att detta inte var rätt tid för mig att gifta mig. 
Jag mådde illa. För första gången i mitt liv blev jag medveten om nå- 

got sjukt hos min mor, något i hennes känsloliv som inte stämde. Det 
var inte Gud som talat till henne under bönen, det var en sjuk önskan 
att hålla mig kvar som "sin älskade." Hon lyckades inte upplösa banden 
till sin son vid den tid i livet då naturen krävde att de skulle lösas. Och 
detta var en tragedi både för henne själv och för hennes make och son, 
en alltför vanlig tragedi. 
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TILL ENGLAND OCH CAMBRIDGE 

Hösten 1935 reste min far med mig över den nästan alltid skrämman- 
de och stormiga Nordsjön. Tidigare hade jag bara varit i England på 
korta besök hos släktingar. Vid ett av dessa besök hade jag besökt en 
scoutklubb och deltagit i mitt livs enda boxningsmatch, som slutade 
med att jag slogs knockout och medvetslös. Jag hade också hunnit med 
att förälska mig i en slank flicka som hette Eileen hos min fars kusin 
Percy Porter. Nu kände jag mig mycket främmande i Londons sotiga 
myller. Det var tur att far var med mig. 

 
Vi reste direkt till Cambridge och uppsökte där det college, som anta- 

git mig - Fitzwilllam House. Vi fick genast träffa rektorn, Mr. That- 
cher. Han satt i sin svarta akademiska kåpa bakom skrivbordet i sitt 
kontor på andra våningen. Han var krigsveteran, och hade fått en kula 
genom ena käken och kinden. Kulan hade också skadat ett öga, och han 
såg mycket farlig ut när han talade med bara ett halvt ansikte. 

En kvick student hade i collegetidningen beskrivit honom så: 

Mr. Thatcher 
hurls at yer 
a gloomy dissertation 
on the world situation. 

 
Han förklarade, att det inte fanns något stipendium till mig, och att 

jag måste bo privat i en "licensed" familj. Annars var jag välkommen. 
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Min far lyckades finna en familj som ville ta emot mig. Familjen bor- 
de ju helst vara bildad, så att jag kunde få uppleva ett gott engelskt fa- 
miljeliv. Det var en pastor Senior, som var collegepräst i St. John's 
College, som lät mig bo hos sig. Pastorn var kort och trind och rosig, 
men han hade en lång och smalnäst fru. Paret hade också en tioårig 
son, Martin, som var knubbig och fryntlig. 

Familjen Senior bodde mitt i stan på Bridge Street No. 70, och huset 
hade en liten grind mot gatan, som var målad i skarpt ljusgrönt, en 
älsklingsfärg i Cambridge. Läget var bra. Jag hade inte särskilt långt att 
gå till föreläsningarna eller till Fitzwilliam House. 

Gown och cap, svart studentkåpa och flat hatt, vanligen kallad mor- 
tar-board, eller brukbräde, inköptes. 

Jag tog farväl av pappa på stationen, vi vinkade, och sen rullade hans 
tåg tillbaka till London och Sverige. 

För första gången i mitt liv var jag på allvar ensam i den riktiga, sto- 
ra världen. Visserligen var allt betalt och planerat, men det kändes ändå 
lite kusligt. 

Det första jag insåg var hur lite engelska jag trots min fars aldrig 
tröttnande ansträngningar kunde. Det är en sak att tala engelska i utlan- 
det, och en helt annan sak att tävla med gräddan av Englands intellektu- 
ella elit vid landets finaste universitet - i ämnet engelska. 

 
Proletärcollege? 

Det fanns inte en enda svensk student vid universitetet i Cambridge. 
Studierna ansågs vara alltför krävande. Däremot fanns det under en tid 
två norrmän, Knut Sejersted och Pelle Mortensen. Den senare, som var 
son till bokförläggare Ernst G. Mortensen, blev en av mina bästa vän- 
ner. Det fanns naturligtvis många indier. Strax före mig hade Jawahar- 
lal Nehru varit student där, och en av mina kamrater i Fitzwilliam Hou- 
se var Kamalnayan Bajaj, vars far betalade för hela Mahatma Gandhis 
frihetskamp mot England. Min allra bäste vän blev en annan indier, 
Vatsaraja Bhanot. 

Jag upptäckte snart, att Fitzwilliam House var universitetets proletär- 
college, där endast de fattigaste engelska studenterna var inskrivna. Al- 
la de andra collegen såg också ner på oss. Men det de arroganta 



 

 

121 

 

engelska rasisterna i sitt övermod inte visste var att bland dessa mörk- 
hyade och konstiga utlänningar fanns flera söner till de rikaste och mest 
inflytelserika människorna i tredje världen, som mycket snart skulle ta 
över makten efter England. 

Jag har under mitt liv bokstavligen förföljts av tur och välsignelser. 
Det råkade bli så, att jag i Cambridge fick en samling av de mest fram- 
stående lärare universitetet någonsin förr eller senare kunnat uppvisa. 
Hör bara: 

Jag fick lära mig Milton av E.M. Tillyard, Donne av Joan Bennett, 
och Shakespeare av hennes man, George Bennett. I litteraturkritik hade 
jag I.A. Richards och F.R. Leavis. 1600-talets kulturella bakgrund för- 
klarades lysande av Basil Willey. Som gästföreläsare hade vi sådana 
storheter som T.S. Eliot, Dorothy Sayers och Bertrand Russell. 

När sedan Winston Churchill blev universitetets vicekansler, och den 
lille tappre kejsaren av Etiopien kom för att debattera med oss studenter 
förstår man den höga nivån på det intellektuella klimatet. 

Jag åhörde av intresse föreläsningar av Sir Arthur Eddington. Vid 
min sida satt - Wittgenstein. När jag senare gick över till experimentell 
psykologi, var Bartlett min chef och handledare i socialantropologi, och 
Grindlay, världens kanske främste på sitt område, min lärare i djurpsy- 
kologi. Examinator var Robert Thouless, författare till den berömda 
läroboken. 

 
Supervisors 

 
I Cambridge hade vi det fina systemet med supervisors, eller person- 

liga privatlärare. Detta innebar, att vi en gång i veckan fick skriva en 
uppsats om en författare eller ett problem, som sedan skulle läsas upp 
och diskuteras med the supervisor i hans hem eller collegerum. Jag fick 
Basil Willey till privatlärare, men eftersom Willey var överlupen av ar- 
bete delegerade han mig till Arthur Humphreys, som sedermera blev 
professor i Leicester. 

Humphreys var en försynt och ganska mager ung man med glasögon 
och ett mycket vänligt och äkta leende. Det var roligt att sitta framför 
brasan hos honom och få vägledning om de utsökta engelska författar- 
na. 
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Nya världar öppnades för mig varje vecka, världar som blev mina för 
livet. 

Långt senare i livet stötte Arthur och jag åter samman, denna gång i 
Istanbul. Han hade varit gästprofessor vid Bosporens universitet, och 
rekommenderade mig att söka samma professur. Jag reste ner till Istan- 
bul och uppsökte den förtjusande professor Oya Bashak, som nu var 
chef för engelskan där. 

Då jag steg in i hennes kontor såg jag att hon hade svårt för att tala. 
Hon satt med ett brev i handen och talade lågt med en annan dam. 

-Ursäkta mig, sa hon. Men det här är ett svårt ögonblick för mig. Jag 
har just fått veta, att Arthur Humphreys gått bort. Det här brevet är 
från hans fru Jean. 

Och då förstod jag hur omtyckt, ja älskad Arthur varit som lärare i 
engelska i Turkiet. Och det förtjänade han, det visste jag. 

 
Jul i Bala 

Under julen 1935 reste jag med min nyförvärvade indiske vän Raja 
Bhanot till Bala, en liten ort i norra Wales, för att i stillhet plugga för 
vårens svåra prov i vårt gemensamma ämne, engelsk litteratur. 

Jag hade aldrig varit i Wales, och jag kan inte påstå att jag blev sär- 
skilt förtjust i landet. Men språket fascinerade mig, och jag lärde mig 
säga: 

-Chwi Elluch siarad Cymraeg? Talar ni walesiska? 
Det var min första kontakt med det språk som fanns före romare och 

vikingar på de brittiska öarna. 
Pliktskyldigast uppsökte vi också en Eisteddfodd eller diktarkröning, 

där mycket lästes upp på hemspråket. För oss var alltsammans givetvis 
obegripligt. Och jag frågar mig: ska dessa i och för sig trevliga och för 
deltagarna säkert givande etniska rörelser bli upphovet till ett tredje 
världskrig i Europa? Har nationalismen gjort oss så galna? Måste jag 
hata dig och försöka förgöra dig därför att du talar ett annat språk än 
jag? Har djävulen själv farit i oss? 

A propos språk träffade jag i Cambridge en student som hette Dean 
Dixon. Han berättade för mig att en polsk jude som hette Lazarus Lud- 
vig Zamenhof hade uppfunnit ett konstgjort språk, som hette esperanto. 
Det skulle lösa alla dessa onödiga kommunikationsproblem mellan 
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etniska grupper i Europa och världen. Ett språk - en värld! 
Dixon gav mig med den sanna missionärens iver fullt med häften om 

detta mirakelspråk, som man kunde lära sig på en månad därför att det 
inte fanns ett enda undantag, och byggde på en västerländsk ordskatt. 
Hans entusiasm smittade av sig på mig, och jag lärde mig ganska 
snabbt esperanto. Jag har hållit föredrag på språket i Tjeckoslovakien, 
där ingen annars skulle ha förstått mig. Så nog fungerar det alltid. Det 
bästa är kanske att alla troende esperantister bär La Verda Stelo, en 
grön stjärna, på rockslaget eller blusen, så att man alltid vet att man där 
har en vän, som gärna ordnar allt för en i ett främmande land. 

Jag har till och med skrivit en av rörelsens kampsånger, Kuniru ge- 
fratoj el västa la mundo, Låt oss förenas bröder från den vida världen. 
Den trycktes i "Splittring och enhet" 1946. 

Esperantorörelsen fick ett svårt slag när den förbjöds av Hitler därför 
att den försvagade Tysklands nationella enhet. Det sanna skälet var nog 
snarare, att Zamenhof var jude. 

Kort därefter förbjöds rörelsen av Stalin därför att den var internatio- 
nell. Där föll masken för ett ögonblick av den ryska imperialismen. Fö- 
re den röd-svarta katastrofen fanns det ett mycket stort antal esperantis- 
ter i Tyskland och Sovjet. 

 
Pacifist 

Annars var APA, All Peoples' Association, mitt internationella hem i 
Cambridge. Denna oerhört framgångsrika klubb startades och drevs av 
Mary Campbell, dotter till en professor i grekiska vid universitetet. 
Mary hade vigt sitt liv åt internationell förbrödring och fredsarbete. 
Hon var kväkare och medlem i The Fellowship of Reconciliation, och 
senare också i Dick Sheppards Peace Pledge Union. Genom hennes för- 
medling blev även jag medlem i dessa organisationer. Vi sålde Peace 
News på gatorna i Cambridge och blev föremål för ganska otäck ilska 
från uppretade patrioter. En kvinna spottade Hjördis Björkegård, en 
väninna till Kerstin, i ansiktet för att hon sålde tidningen. 

Spott föder spott till och med bland pacifister, som ofta är lika agg- 
ressiva som militarister. Jag får bekänna, att jag i min rabiata pacifistis- 
ka kampglöd gjorde något, som jag ofta senare i livet fått tänka över. 
Vid en officiell akademisk procession, där Winston Churchill såsom 
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vicekansler gick i andra ledet, hade jag trängt mig ända fram till repet.. 
När Churchill i full akademisk mundering var bara en halv meter från 
mig, spottade jag honom rätt i ansiktet. Han blängde på mig och torka- 
de bort loskan, men han kunde ju inte stanna, och någon polis fanns in- 
te i närheten. 

Jag betraktade denna handling som ett bevis på min uppriktighet och 
mitt mod. Ännu idag vet jag inte, om pacifisterna bara var fega för att 
dö, eller kanske levde ut ett förträngt fadershat på detta indirekta sätt. 
Eller kanske trots allt var de enda, som hade rätt? 

Vi pacifister borde kanske ha lärt lite mer humor och tolerans av Ber- 
trand Russell, vår idol. Han chockade oss svårt i samband med ett före- 
drag i Cambridge. När han slutat steg en student, som var mycket upp- 
rörd över det grymma Chacokriget mellan Paraguay och Bolivia, upp 
och bad Russell säga hur vi kunde få slut på det. 

Russell svarade kolugnt med en glimt i ögat: 
-You know, I wouldn't worry too much about a little war here and 

there! Jag tycker inte man behöver bli så upprörd över några små krig 
här och där. 

 
Irland 

Mary Campbell och APA fick mig med på en fotvandring genom 
hennes älskade Irland under påsklovet. Strax innan vi gav oss iväg in- 
köpte jag i London en sköldpadda, som jag Irland till ära döpte till Pad- 
dy. Han fick bo i min ryggsäck. 

Vi var en grupp på omkring ett dussin studenter, och bland dem Raja 
och vår nye polske vän Michal Wasilewski, en mycket framstående fi- 
losof från Lomza i Polen. Med var också Märta af Ugglas från Fors- 
mark, som jag var mycket förtjust i. 

Det var en stor upplevelse av Irland vi fick, en upplevelse för livet. 
Mary visade oss allt i Dublin (utom James Joyces bakgrund, för hans 
Finnegans Wake hade ju inte kommit ut än). Hon förklarade upproret 
1918. Och sen vandrade vi över berg och dalar genom det höga vindpi- 
nade gräset ner till det sagolikt vackra Glendaloch, som Östen Sjöstrand 
beskrev i en dikt 1992. 
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Mest minnesvärd var kanske upplevelsen av fyren vid Wicklow Head, 
och den mäktiga infarten till Dublin och floden Liffey. När jag senare 
läste Joyce såg jag genom denna erfarenhet på ett helt annat sätt hur 
hans berättelser utspelade sig. 

Jag träffade en filosofie doktor i irländska och frågade honom vad 
"Jag älskar dig" heter. Han var tvungen att tänka efter en lång stund, 
men sen sa han: 

-Tha graw more agan urt, tror jag. Min historia kanske är elak, men 
utan engelska skulle Irland inte kunna fungera en enda dag. 

Vid slutet av mitt första år i English Tripos, som den mest krävande 
kursen i engelsk litteratur kallades, fick jag en "Second." Det var 
mycket få som fick en "First" och ganska många som bara fick "Third 
Class Honours." Så jag fick nog vara nöjd att det hade gått så pass. 

 
Marienthal 

Mary Campbells entusiasm för fred och samarbete i Europa övertyga- 
de mig också om, att jag borde delta i ett sommararbete i Marienthal i 
Österrike. Marienthal var en liten by nära den ungerska gränsen, där 
bokstavligen hela befolkningen varit arbetslös i över tio år. Men en li- 
ten överdrift kunde man säga, att bara borgmästaren, polisen och brev- 
bäraren hade jobb. 

Tanken var att vi skulle hjälpa byn genom att tillsammans med de ar- 
betslösa byborna odla medicinalväxter, som vi sedan sålde i England. 
Pengarna sändes så tillbaka till Marienthal. Dessutom betalade vi för 
våra rum, och visade mänsklig solidaritet genom att vara tillsammans 
som vänner. 

Jag reste dit och ångrar det inte. På vägen till Marienthal bodde jag 
hos min studentkamrat från Fitzwilliam, Tommy Neuman, vars far var 
redaktör för Wiener Neue Freie Presse. De bodde i stor lyx på Argenti- 
nierstrasse, men jag såg också det fruktansvärda armodet i Wien. De 
österrikiska arbetslöshetsunderstöden var slut, och i Marienthal var 
människorna tvungna att stjäla kol, potatis och rovor från passerande 
godståg för att kunna överleva. Det var inte underligt att man senare 
hälsade nazisterna som räddare - nu fick man äntligen arbete! 

Men det var långt dit. När jag bodde i Marienthal härskade hos 
många ren apati. Det gick så långt, att när vi spelade ping-pong kunde 
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en ung kille vid 15-15 plötsligt förlora intresset och gå och sätta sig. 
Flera år senare fick jag reda på, att världens mest berömda undersök- 

ning av verkningarna av långvarig arbetslöshet utförts just i Marienthal 
några år tidigare av Paul Lazarsfeld och hans hustru Marie Jahoda, två 
judiska lärare vid Wiens universitet. 

Och 1946, när jag började mina doktorandstudier i sociologi vid Co- 
lumbia i New York fick jag Paul Lazarsfeld till lärare i masskommuni- 
kationsforskning! Han och hans fru hade räddats undan förintelsen i 
Österrike. 

 
Hall 

Före "hall," d.v.s. den gemensamma obligatoriska collegemiddagen, 
brukade vi samlas på andra våningen i "The Billie" som alla kallade 
Fitzwilliam House, och prata och sjunga. Ibland var det en judisk stu- 
dent som räddat sig från Tyskland eller Österrike som spelade de tokro- 
ligaste låtarna på collegets gamla piano. Den i särklass populäraste 
sången i mitten på trettitalet var den geniala "Madame la Marquise." 
Visan handlar ju om en markisinna, som från Paris ringer hem till slot- 
tet på landet och frågar hovmästaren, om allt står väl till. Han svarar att 
jovisst, allt är bara bra - utom att stallet brann igår. Och utom att gre- 
ven plötsligt dog i natt, men annars är allting bara bra. 

Efter varje olycka kommer refrängen 

Mais a part ca - tout va tres bien, 
tout va tres bien, tres bien, tres bien! 

Men bortsett från det där är allting bara bra, 
allting är bara bra, bara bra, bara bra! 

När vi alla klämde \ med refrängen så taket nästan lyfte sig - var vi 
medvetna om att vi sjöng Europas svanesång? Jimmy Clark, käre vän, 
var du medveten om att du skulle stupa ett par år därefter vid Dunquer- 
que? Andreas Saluszinsky var du medveten om att sju miljoner judar 
snart skulle ha gasats några mil från Cambridge på kontinenten? 
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Spioner 

Man har frågat mig, om jag kände några av de berömda storspioner - 
Kim Philby och andra - som studerade i Cambridge samtidigt med mig. 

Nej, det gjorde jag inte. Jag hade ingen aning om att något så nesligt 
förekom bara några meter från mig. 

Man har också påstått, att det fanns homosexuella förbindelser mellan 
studenterna. Det är möjligt, men jag träffade aldrig på något sådant och 
hörde aldrig talas om det heller. 

När det gäller det politiska livet hade jag varken tid eller intresse för 
att delta aktivt i det traditionella käbblet mellan de konservativa och La- 
bour. Jag gick aldrig på några av deras möten. Däremot var jag lidelse- 
fullt engagerad i den totala nyorientering av Europas "politik" som fö- 
respråkades av The Peace Pledge Union. 

 
Mitt gäng i Cambridge 

För mig var mina tre år i Cambridge mest ett ganska nervöst dagligt 
slit för att kunna hänga med i det höga tempot. Jag tillhörde ju inte de 
rika guldgossarna i King's och Queen's och Trinity, som körde om- 
kring i sportbilar och raggade studentskor på de kvinnliga collegen 
Newnham och Girton, eller dinerade på stadens flotta hotell. Samtidigt 
får man inte tro, att alla i Cambridge kom från överklassen. Det var 
tvärtom så, att 90 % var fattiga men begåvade studenter, som var där 
på stipendier. Rekryteringen till Cambridge var mycket mer demokra- 
tisk än rekryteringen till de svenska universiteten på den tiden. 

Lite fritidsnöjen hade jag i alla fall. Jag spelade ping-pong och var 
faktiskt så bra, att jag blev en "half-blue," d.v.s. togs ut att spela för 
Cambridge. Vi slog Oxford med 4 - 1 ,  men fick stryk av London med 
3 - 2 .  Jag var en av dem som förlorade. 

Mina vänner Raja Bhanot och Tommy Neuman rodde i Fitzwilliams 
åtta, men den sporten lockade mig inte alls. Mest tyckte jag om att sitta 
och prata med mina kamrater Bill och Erica Hathaway, Bry an Wood, 
och Jimmy Clark i deras lyor. Vad pratar studenter om? Svaret är lätt 
att ge: de orienterar sig i livet, det liv de ju snart ska börja leva. 

Mitt gäng var också med i Scandinavian Society som träffades varje 
lördagseftermiddag i ett fik på King's Parade mitt emot King's College. 
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Ordförande var Peter Tennant, en mycket aristokratisk engelsman 
som var gift med en svenska. Tennant blev med tiden en stor man i 
England, så stor att han var lite för stor för mig. 

Allra roligast var kanske förmiddagstéet på Dorothy Café, eller "The 
Dot" som det hette bland studenterna. När vi samlades i den väldiga 
balsalen på lördag förmiddag var det sed att i takt med musiken slamra 
med knivar och skedar så att ett öronbedövande larm uppstod. Ofta gick 
porslinet sönder, och betalades självklart genast. Det hela var så där 
riktigt äkta barnsligt som människan är. 

På balerna hade vi smoking. En gång satt jag vid en holländsk kam- 
rats bord. Han hette Jan Willemstyn och hade med sig en förödande 
vacker kusin, som var halvt holländska och halvt indonesisk. Jag tror 
knappt jag någonsin sett en så vacker kvinna, och jag har inget dåligt 
öga för den sortens skönhet. Jag blir alldeles hjälplös, och kan inte vär- 
ja mig mot en förälskelse. Som väl var gick den över efter en tid. 
Vackra kvinnor är som förkylningar - det är inget man kan göra. Näs- 
tan 60 år senare brevväxlar Jan och jag varje år, men kusinen har 
försvunnit. 

Universitetets stränga regler sa att vi absolut måste vara inne i våra 
rum senast klockan tio varje dag utom lördag. Det var ett allvarligt 
brott att komma för sent. Om vi bodde i "lodgings" blev vi uppskrivna 
av våra värdar. Till det verkligt spännande i Cambridge hörde att på 
kvällarna springa i kapp för livet med "the progs," universitetspolisen, 
för att undgå böter - eller i värsta fall relegering. Det gick många roli- 
ga historier om konfrontationer mellan studenter och de snabbfotade 
progs. En student på Jesus College blev efter en klappjakt upphunnen 
och fick genast den obligatoriska frågan: 

-Name and college, sir? 
Han svarade dystert: 
-Lamb of Jesus. Jesu lamm (men också studenten Lamb från Jesus 

College). 
 
Det allra mest förbjudna var att på natten över de glassplittertäckta 

murkrönen och hustaken ta sig ut eller in. Det såldes handböcker i 
"Night Climbing" i alla stans bokhandlar, och de som lyckades med ett 
sådant hjältedåd hyllades av hela universitetet. 
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Juli Munchen 1936 

Under min studenttid i Cambridge blev jag bjuden att tillbringa julen 
1936-37 hos min vän Bill Hathaways familj. Bills far var amerikansk 
generalkonsul i Munchen. Han var en betydande litteraturforskare och 
hade skrivit en mycket bra bok om Alkemi i litteraturen. Bills mamma 
skämde bort sin son alldeles för mycket så att han blev en riktig 
morsgris. 

Under besöket blev vi bjudna till en tysk-kanadensisk miljonärsfamilj 
på stor juldans. De hade två döttrar. Den ena, Marion, var låghalt men 
det hindrade inte att jag började dansa väldigt ivrigt med henne. Hon 
tyckte visst om mig också. Jag har funderat över hur mitt liv skulle ha 
gestaltat sig, om jag någon gång hade hållit fast vid en kvinna för hen- 
nes pengars skull. Jag har haft många möjligheter att gifta mig med 
miljonärskor men jag har aldrig någonsin tänkt på hur mycket eller hur 
lite pengar en kvinna hade, som jag var intresserad av. 

Medan Marion och jag var helt försjunkna i vår dans tillkännagavs 
plötsligt, att det kommit ett viktigt meddelande från England på radio. 
Alla ställde sig avvaktande i stora grupper på dansgolvet. 

Så hördes en allvarlig röst som sa: 
-His Majesty the King. Sedan kom Edvard Vills röst, som förklarade 

att hans kärlek till Wally Simpson gjorde det omöjligt för honom att 
fortsätta som kung, då han inte fick gifta sig med en "commoner." 

Åter susade ödets vingslag förbi mig. Jag tänkte på Kerstin. Vad hade 
jag valt? 

Under mitt besök i Munchen gick jag på Deutsches Museum, där man 
hade ordnat en stor utställning från koncentrationslägret Dachau alldeles 
utanför staden. Utställningen bestod av hundratals fotografier av män 
med skäggiga och orakade ansikten och okammat hår, som sades repre- 
sentera typiska judiska förbrytarfysionomier, som man nu tack vare na- 
tionalsocialisterna äntligen blivit kvitt. Heil Hitler! 

När jag tänker tillbaka på denna mycket omtalade utställning på Tysk- 
lands finaste tekniska museum, frågar jag än en gång: Vem kan säga att 
vi inte redan 1936 kände till koncentrationslägren? Vem kan säga att de 
kom först under kriget, och att bara ett fåtal visste? 

Stig fram, den som har mage till det! 
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MITT ANDRA ÅR I CAMBRIDGE 

Under mitt andra år i Cambridge fortsatte jag med The English Tri- 
pos, den svåraste kursen i engelsk litteratur. 

Nu var jag inte längre inackorderad hos familjen Senior, utan fick 
flytta till ett vanligt godkänt hyresrum, där hyresvärden serverade mig 
frukost i mitt rum. Det låg vid en liten tvärgata till Trumpington Road, 
och var inte särskilt lustigt. Middag åt jag som alla andra i Fitzwilliams 
"hall," och där var maten alltid förstklassig. Vilka stekar! 

Jag kände ofta att det tog emot med studierna, som blev alltmer krä- 
vande. Jag hade svårt att i minnet behålla de mängder av material, som 
forsade över mig. Och jag började känna, att jag inte var särskilt intres- 
serad av historia. Detta skapade ett visst främlingsförhållande till just 
Cambridge, som i sig är en levande och lysande sammanfattning av 
Englands och delvis Europas historia. Jag ryggade redan då tillbaka för 
den europeiska historien, som föreföll mig allt mer främmande och 
vansinnig. Allt som firades var ju makt, lyx och våld. 

Nej - inte allt. 
Just i Cambridge kunde man verkligen få identifiera sig med något 

annat än nationalism och vit rasism. Man kunde gå till Chrisfs College 
och sitta där i den vackra, fridfulla trädgården tillsammans med John 
Miltons ande. Man kunde stå i porten och stirra upp mot det rum där 
han bodde. Man kunde stå på bron i St. John's College och stirra ned i 
flodens gröna vatten, alldeles som Wordsworth stått där hundrafemti år 
tidigare. Man kunde kommunicera med Grays ande i Peterhouse. Jag 
får inte vara orättvis. I Cambridge hölls anden, det enda som ger tillva- 
ron liv och glädje, verkligen högt. Jo, jag hörde nog ändå delvis hemma 
där. 
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Men ändå tyngdes jag av själva den bedövande skönheten och monu- 
mentaliteten hos de historiska collegebyggnaderna. Hur underbart vack- 
ra de än är, ligger de i det förflutnas drömvärld, och de tvingar betrak- 
tarna att försätta sig bakåt i tiden, att leva med i ett liv som redan är 
förbrukat, att sola sig i en sol som gått ner. 

Jag förstod att England alltmer fick sin näring av det förflutna, och 
det kunde inte jag. Min näring var nuet och framtiden. 

Ruskin yttrade, att de florlätta kreneleringarna på kapellet i King's 
College påminde honom om en uppochnerpåvänd sugga. Det är i alla 
fall ett av de orättvisaste omdömen som någonsin fällts. Den perpendi- 
kulära gotik som kännetecknar denna byggnad är sagolikt och drömlikt 
lätt och nästan svävande. Jag vet inte vilka suggor Ruskin umgicks 
med, men arkitekturen har inte den minsta likhet med de suggor jag 
sett. Men sugga eller inte sugga så nästan utplånas ens eget jag, ens 
egen skapande identitet, av kraften och skönheten hos dessa byggnader. 
Det är som att stå med en pensel i handen framför en Rembrandt. Ska- 
parkraften rinner ur ens eget jag. Allt stort har redan skapats, frestas 
man tänka. Vi som lever nu kan aldrig skapa något lika stort. 

 
Kerstin kommer till Cambridge 

Jag hade bett Kerstin komma till Cambridge för att hon skulle få lära 
känna min värld. Genom Mary Campbell hade jag ordnat en plats åt 
henne i en familj. 

När hon skulle komma fick jag tillstånd att resa till London (under 
terminen fick vi inte lämna universitetet) för att ta emot henne. Jag ha- 
de ordnat två rum åt oss i Maida Vale. Uthyraren var en gammal tysk 
som förirrat sig till London. 

Jag hämtade Kerstin vid båten i Tilbury och förde henne till rummen 
jag hyrt. 

Vårt möte blev nervöst. Jag slets mellan min våldsamma dragning till 
henne, och mitt totala engagemang i Cambridge för att klara mina stu- 
dier och mitt ansvar för mina föräldrar. 

Det var så mycket vi borde ha talat med varandra om - att nu var det 
inte längre en skolförälskelse, nu gällde det livet, att vi aldrig varit till- 
sammans sexuellt, och att i varje fall jag var helt okunnig, och mycket 
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rädd att göra bort mig så att Kerstin skulle förakta mig. Allt detta och 
mycket mer borde vi ha talat om, men vi kunde inte tala om något vik- 
tigt, och det blev mest allmänna ord. 

När kvällen kom hade vi klätt av oss och jag hade tänkt vara med 
Kerstin. Jag tror att hon gärna hade tagit emot mig. Men då greps jag 
av en plötslig panik, kastade på mig kläderna och bokstavligen flydde 
från henne ut i Londons mörka natt. Än idag kan jag grubbla över mitt 
irrationella och nesliga beteende. Även om det kanske inte i verklighe- 
ten kan beskrivas som nesligt upplevde min unga manlighet det som 
nesligt och fegt, ett nederlag ända in i personlighetens innersta. Från 
den stunden bar jag på ett hemligt trauma, ett sår som aldrig ville läkas. 
Mitt manliga självförtroende hade fått en svår knäck. 

Hela livet har jag i hemlighet arbetat med detta problem. För att för- 
stå dess betydelse för mig måste man först förstå, att mitt beroende av 
Kerstin inte var någon övergående gymnasistförälskelse, och inte heller 
ett sånt där blekt svenskt förnufts- och beräkningsförhållande. Nej, det 
var något helt annat, och det kan inte insättas i någon känd dimension, 
lika lite som atombomben kan placeras i någon känd kategori 

Mitt beroende av Kerstin låg på ett primitivt, djuriskt plan, där för- 
nuftet helt var satt ur spel. Hennes makt över mig var sådan, att jag 
ständigt måste göra upp planer och strategier för att undvika henne och 
slippa träffa henne. 

Jag tror att jag den natten i London dunkelt kände att jag inte skulle 
klara ett familjeliv med massor av barn - för det hade det blivit om vi 
hade gift oss. Ingen medelväg hade varit möjlig. Inget lugnt och sansat 
medelklassförhållande var tänkbart. Endast allt - eller intet - var 
möjligt. 

Jag visste att jag inte hade pengar, och att jag måste klara en lång och 
krävande studieväg, som jag aldrig skulle orka med om mina energier 
sögs upp av ett stort och rikt familjeliv. Och min håg drogs lika starkt 
till andens värld som till köttets. Liksom man förr slet itu människor 
mellan två hästar skulle jag komma att slitas itu. 

I min nöd och förvirring flydde jag från allt. 
En tid tolkade jag min flykt i London som ett uttryck för sexuell 

förlamning och inkompetens. Det är sant att mitt hem och mitt läroverk 
helt misslyckats med att ge mig ens elementära sexuella kunskaper och 
sexuellt självförtroende, och det är sant att jag även på det planet skulle 
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ha verkat mycket naiv om vi varit tillsammans, men jag har långsamt 
förstått, att det inte bara var fråga om sexuell inkompetens och rädsla 
att leva ut mig själv. Nej, paniken gällde bokstavligen mitt liv, hela 
mitt liv. 

Och hur många gånger har jag inte frågat mig, om det också gällde 
Kerstins liv, om hon också fick ett trauma för livet. 

Men dagen därpå åkte vi till Cambridge och Kerstin installerades i sin 
familj. 

 
Jo Koren 

Det låter inte klokt, men det är faktiskt sant. För att vara beväpnad 
mot Kerstin förälskade jag mig i en sirlig norsk brunett, som hette Jo- 
hanne Koren. Alla kallade henne Jo. Hon var en stor musikalisk talang, 
som spelade piano ovanligt vackert och övertygande. Kerstin spelade 
inte piano, och detta förstärkte mitt alibi. 

Till slut var jag så olycklig över allt vad jag hade ställt till med Kers- 
tin, att jag skickade ett bud till henne att jag gärna ville tala med henne. 
Jag kunde ju inte behandla henne på det här viset. 

Hon kom i sin fina gråa fårskinnspäls med den grå mössan. Min vär- 
dinna visade in henne. Hon blev stående vid dörren och tog inte av sig. 
Jag satt vid mitt skrivbord mitt emot dörren, och reste mig upp när 
Kerstin kom in. 

Jag vet inte exakt vad jag sa, men kontentan var att jag kommit fram 
till att vi var alltför olika för att passa för varann. 

Medan jag talade fylldes Kerstins ögon långsamt med stora, klara 
tårar. 

När jag slutat vände hon utan ett ord och gick. 
Begick jag ett mord på mig själv den dystra förmiddagen i Cambrid- 

ge? Säkert är att jag lurat Kerstin till England med en förhoppning att vi 
skulle vara tillsammans, och att jag nu grovt svikit och bedragit henne. 

 
Någon tid därefter satt jag i ett av klubbrummen på APA och pratade 

med några vänner. Plötsligt kom Hans Lissmann in, en tysk 
biologidoktorand, som jag något kände, med Kerstin vid armen. Hon 
hade sminkat sin mim högröd, och antydde mycket klart att hon var 
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Lissmans kvinna nu. Hon antydde också att Lissman, till skillnad från 
mig, var en riktig man. Både han och hon såg föraktfullt på mig med 
ganska fräcka hånleenden. Men på något sätt kände jag Kerstins smärta 
och förtvivlan bakom hennes överlägsna attityd. 

Jag kunde sluta berättelsen om mitt liv här, för det mesta som följde 
har varit en serie försök att trots att jag förlorat lyckan ändå finna den i 
andra förhållanden. Men bakom varje ny förälskelse, varje nytt äkten- 
skap, låg det djupa såret i mitt inre, skammen över mitt svek mot Kers- 
tin. Alla mina nya förhållanden skapades på något sätt i förhållande till 
Kerstin, eller till Kerstin i mig. för det spelade ingen roll om hon var 
fysiskt närvarande eller inte, hon var ändå i mig som urbild, som jäm- 
förelse, som ideal. 

Jag anade att jag aldrig skulle bli fri, och det försatte mig i en djup 
pessimism. Jag kände att mitt egentliga liv redan var förbi, och att allt 
hädanefter bara skulle bli upprepningar, omtagningar och repriser. 

Men rent fysiskt var jag ju inte död ännu, och mitt förhållande till Jo 
fortsatte att växa. Vi hade gemensamma intressen, och den söta fina 
flickan visste ju inte att hon var ett surrogat, en vikarie för den som in- 
nehade platsen i mitt hjärta. 

Jo och jag gifte oss på restaurangen i Cambridge Arts Theatre. Som 
bröllopsgäster hade vi några studentvänner. Vi gifte oss trots att Jos 
norska familj - med undantag för hennes underbara mor Randi - skrift- 
ligen meddelat, att Jo skulle bli arvlös om hon gifte sig med mig. Fa- 
miljen var mycket rik. De ägde Steen & Ström i Oslo, och stora skogar 
vid svenska gränsen. 

Jo och jag tyckte båda, att detta var mycket orättvist, men nu när Jo 
sedan många år är död och jag haft tid att reflektera, undrar jag om fa- 
miljen inte hade rätt i sina misstankar mot mig. 

Våren 1937 reste vi som nygifta till Paris för att delta i en kurs i 
fransk litteratur och historia vid Institut Britannique vid Sorbonne. 

Vi kom över ett enkelt men trevligt hotellrum på Rue Napoleon i 
Quartier Latin. Varje dag strövade vi nyfiket omkring bland kaféer och 
bouquinistes, historia och nutid. Solen sken och vi var unga - och vi 
kunde glömma våra sorger. Även Jo hade sorger. Hennes styvfar drack 
för mycket, och Jo hade ibland fått hämta hem honom från landsvägen. 
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Våra leenden var också mängda med eget svårmod och osäkerhet. 
Under vår första natt tillsammans - "bröllopsnatten!" - låg vi i en stor 
fransk dubbelsäng, man skulle tro den förnämligaste inramning som 
kunde tänkas för en passionerad debut mellan två unga älskande 
nygifta. 

I själva verket tog vi lite tafatt på varann, varpå jag rullade mig upp 
på min unga fru och ett kort samlag följde. För mig hade naturen sin 
gång, men om Jo upplevde "samlaget" i sin helhet vet jag inte, för vi 
kunde inte tala om det, och det var ändå mest en ceremoniell 
plikthandling. 

Efter detta upplevde vi nog var och en för sig Paris i sin vårfagraste 
charm, men det var helt individuella och personliga upplevelser. Det 
viktigaste av allt, varandra, upplevde vi knappast. 

Och ett hemskt mönster höll på att utvecklas i mitt liv - ett mönster 
att inte fullfölja det jag påbörjat. 

 
Experimentell psykologi 1937-38 

I examina på våren 1937 gick det inte så bra för mig. Jag kom bara i 
"Third Class" och fick kanske vara glad att jag inte körde. Var mitt då- 
liga resultat ett straff? 

Det tredje året av English Tripos skulle med all säkerhet bli ännu mer 
krävande. Jag beslöt mig för något ganska ovanligt - att byta ämne mitt 
i studiegången, och inte bara byta ämne, men byta studieinriktning från 
humaniora till naturvetenskap. I stället för engelsk litteratur gick jag 
över till något som kallades Moral Sciences, men i praktiken innebar 
experimentell psykologi. Styrdes jag även här av mitt misslyckande 
med Kerstin? 

Men jag hade ju inte bara valt bort den stora kärleken ur mitt liv - 
jag hade i stället valt den stora kunskapen. På det området borde jag väl 
då få en belöning, även om den delades ut av Djävulen, eller av Syster 
Sorg. 

Och det fick jag också. 
Jag tyckte mycket i den experimentella psykologien var skojigt, även 

om mycket litet hade att göra med det verkliga livet. Det mesta var rik- 
tigt intressanta leksaker för stora bara. Och jag hade ju visat, att jag var 
ett stort bara, så det passade bra. 
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Endast i två kurser kände jag en viss kontakt med verkligheten. Den 
ena var professor McCurdys inledning till psykoanalysen, där vi bland 
annat fick lära oss hypnotisera. Det var också en barnslig lek, men an- 
tydde dock att människan inte var den aningslösa robot jag mestadels 
hittills hade träffat på. Freud och psykoanalysen kom att sysselsätta mig 
hela livet, mest i negativ mening, men även som bidragsgivare till en 
viss mekanisk förståelse av människan. 

Den andra kursen hölls av professor Frederick Bartlett, en lång och 
ståtlig man med huvudet vänligt på sned, och en väldig läspning vid 
varje s-ljud. Bartlett hade varit chefspsykolog på västfronten 1914 - 
1918, och hade där testat Freuds teori om ångest- och omvandlingsneu- 
roser. Tanken var helt enkelt, att stark ångest inför döden kan skapa 
förlamningar, som sedan kan botas. En soldat fick ofta veta tre timmar 
i förväg, att han skulle anfalla vid ett visst klockslag. Han visste mycket 
väl, att när han kom upp ur skyttegraven skulle han mötas av tysk kor- 
seld, där chanserna att överleva var små. Han kände då plötsligt, att 
han var förlamad i armen, så att han inte kunde skjuta, och fördes bort 
till en läkarstation. Den vanlige soldaten hade en sund identifikation 
med sin fru och sina barn därhemma, och ville inte alls dö för sitt land. 
Officerarna däremot tillhörde en över- och medelklass, som indoktrine- 
rats så hårt i nationalism, "heder" och "fosterlandskärlek" att de inte så 
lätt kunde lura sig själva med förlamningar för att undgå döden. För 
dem fanns bara en lösning som uppfyllde både nationalhederns och ång- 
estens krav: självmord. Genom att avsiktligt gå in i den tyska korselden 
stupade de med heder. De som inte lyckades lösa sin ångest på detta 
sätt blev sinnessjuka, och satt gömda på olika hospital årtionden efter 
krigets slut. 

Allt detta intresserade mig djupt. Det hade att göra med mitt eget ex- 
istentiella dilemma. 

Senare i livet har det slagit mig, att Freud bara var intresserad av att 
ångest förlamar oss. Som ortodox jude kunde han inte acceptera Jesu 
budskap att en annan mycket större känsla avblockerar och löser ångest- 
ens förlamningsknutar inom oss. Upplevelsen av Jesu kärlek och fräls- 
ning, som jag sett på pingstvännernas bönemöten, kan ju gripa männi- 
skor så häftigt, att de tjuter och hoppar och rullar sig på golvet när ång- 
estförlamningen släpper. Detta är naturligtvis "förklaringen" till Jesu 
under: han fyller människor med en så våldsam lyckokänsla, att deras 
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blockeringar och inre djupförlamning löses. 
Tag din säng och gå! 
 
Så kom då tiden för slutproven i maj, som för oss var både praktiska 

i laboratoriet, och teoretiska skrivningar. Examinator var professor 
Thouless. 

Jag tyckte det hela var ganska lätt, men kunde ändå inte tro mina 
ögon när resultaten sattes upp: jag hade fått en First Class, och var näs- 
tan ensam om detta kanonbetyg. Jag fattade först inte hela vidden av 
denna framgång. Men så sa en kamrat: 

-Jaha, Martin, nu står hela imperiet öppet för dig. Du kan gå in i In- 
dian Civil Service, och snart bli guvernör eller vad du vill! 

Perspektivet var onekligen frestande, och jag kan tänka mig att mina 
föräldrar, som offrat så mycket för mig, var överlyckliga. 

Jo och jag tog farväl av Cambridge och reste hem till Mullsjö för att 
arbeta i min fars sommarkurs. 

Kerstin hade för länge sedan återvänt till Sverige. 
 

Cambridge i dag 

Kanske någon läsare, som varit i Cambridge, utbrister: 
-Men den beskrivning du gjort av Cambridge stämmer ju inte alls! 

Den här stränga disciplinen, kvällstiden klockan tio, inga flickor på 
rummen, böterna - så är det ju inte alls! 

Alldeles riktigt. 
Jag har själv besökt mitt universitet många gånger efter kriget och of- 

ta känt mig som en främling, som inget förstår. Fitzwilliam House 
gamla usla byggnad mitt emot det pampiga Fitzwilliam Museum är 
stängd. Ett helt nytt och elegant Fitzwilliam College har uppstått på kul- 
len vid Huntington Road. 

Nere i stan har Churchill College tillkommit. Där hälsade jag på Ge- 
orge Steiner. Jag ville tacka honom för att han tagit med min översätt- 
ning av Piet Heins "Nobel bisaettelse besorges" i sin Penguin-antologi 
med världens bästa översättningar. Såhär löd den: 
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Noble funerals arranged 

The Nobel prize 
needs a candidate. 
Ofcourse, by the hopeful crowd 
you 're stunned, 
but none is sufficiently well-known and great, 
or sufficiently 
moribund. 
Remember, it's not 
a scholarship late - 
it is 
a funeral benefit fiind. 

 
Samtidigt fick jag klart för mig, att Steiner haft en stor andel i att 

nästan all disciplin och allt sexuellt pryderi sopats bort från Cambridge. 
Nu kunde studenterna ha flickor på rummen, kvällstiderna var slopade, 
och allt var till synes fritt och fröjdefullt. 

Men det är nog lite för tidigt att avgöra, om den nya moraliska 
lössläpptheten - som alltså ironiskt nog kom från Churchills college - 
enbart varit av godo, eller innehåller en del som man senare ångrat. 

 
Farväl till Cambridge 

Nu fick jag säga farväl till Cambridge och inrätta mig med Jo i Mull- 
sjö. Vi bodde i östra flygeln i Sommarö, men vår stämning var orolig - 
vi var helt inställda på vår förestående resa till Indien. 
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Mina radiorfarenheter 

Jag växte upp i ett "radiohem" med en far som varje vecka, år ut och 
år in, förekom på riksradion. Mina pappa insåg till fullo det nya medi- 
ets betydelse, och ville också gärna intressera mig för det. När jag fått 
min engelska upputsad till fulländning efter mina tre år i Cambridge an- 
såg han väl, att han med gott samvete kunde ta mig med som samtal- 
spartner i några av sina engelska lektioner. 

Vi tog tåget från Mullsjö till Jönköping på torsdag eftermiddag, och 
infann oss i god tid i Orientaliska Rummet på gamla Grand Hotell vid 
Hovrättstorget, där rundradions studio var belägen. För att dämpa alla 
ljud var hela rummet behängt med väldiga mörkröda plyschdraperier. 
Mitt på golvet stod ett litet bord och två stolar, en för min far och en 
för mig. På bordet stod "sockerbiten" stadigt uppmonterad på en röd 
plyschduk. 

Hallåman och chef för det hela var den lille runde och fryntlige köp- 
mannen Sven Holke, som annars skötte en speceriaffär på Västra Stor- 
gatan. Rummet hade mycket låg, mystisk belysning. Man kände att man 
deltog i en hemlig rit som det endast förunnades några få att känna till. 

När vi nervöst satt oss tillrätta och pappa tagit fram sina papper med 
den handskrivna lektionen, som han alltid skrev på avlånga engelska ku- 
vert, som han rivit itu på längden, tog han det första papperet i höger 
hand och höll upp det så att jag skulle se bra. Så kom den lille Holke 
framtassande bakom oss och sa till sockerbiten: 

-Jönköping-Motala. Nu blir det engelsk lektion. 
Och sen var det bara att sätta igång - för nu hörde 350 000 männi- 

skor varje ord vi sa. I början kallsvettades jag av skräck, men jag litade 
på pappa. Han var trygg som en klippa vid min sida. Hans klara tydliga 
röst följde de handskrivna sidorna upp och ner - och ibland la han till 
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något. Det hade jag naturligtvis aldrig vågat. Jag trodde att min röst 
skulle vika sig när det var min tur, men - somehow I managed. 

Lektionen pågick från halv sju till sju. Efteråt gick vi tillsammans 
över gatan till Sandemans konditori och fikade, som det heter numera. 
Och sen var det tid att ta tåget tillbaka till Mullsjö. 

Jag var väldigt stolt över att sitta tillsammans med min far inför en så 
stor publik, och jag förstår att han hedrade mig mycket genom att ta 
mig med i sina lektioner men ändå kände jag inte att detta var min väg, 
även om jag senare höll några skolradioföredrag på engelska. 
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INDIEN 1938 - 1939 

Min bäste vän i Cambridge var kanske Vatsaraja Bhanot, som tände 
ett starkt begär i mig att uppleva hans land. När han bjöd Jo och mig att 
komma och bo hos honom i Baroda i Gujerat tackade vi ja. På trettitalet 
var det billigt att resa, så kostnaden var inget problem, särskilt som Jos 
mamma frikostigt utstyrde henne med pengar till resan. Vi skulle resa 
med ett lastfartyg från Neapel, och begav oss alltså dit. Medan vi vän- 
tade tog vi in på ett billigt rum i hamnkvarteren. Varje dag såg vi ge- 
nom vårt fönster hur bambini-fascisti, den fascistiska barnorganisatio- 
nen, övade med vapen på bakgårdarna. 

Båten kom inte, och för att fördriva tiden började vi gå på varenda 
opera, som framfördes i Neapel, ofta fyra-fem varje vecka. Det var den 
grundligaste operautbildning jag någonsin fått, men jag blev ändå inte 
helomvänd till denna konstart. Bäst tycker jag nog om Fidelio, och jag 
måste uttrycka min beundran för många av Puccinis saker. Han var 
suverän. 

Vi for också ut till Pompeji och vandrade bland ruinerna. Det mest 
gripande är paret som överraskades av den heta lavan mitt i ett samlag 
och för evigt utsläcktes mitt i sin extas - det fysiska livets oupplösliga 
förening med döden. 

Båten dröjde. Varje dag var vi nere vid kajen och spanade mot red- 
den. Och en dag kom det verkligen en båt därute. Vi störtade till rede- 
riet och fick veta, att kaptenen bestämt sig för att inte angöra Neapel. 

En månad hade vi förlorat. Nu lyckades vi utverka två kojplatser på 
Conte Verde från Trieste, som om ett par dagar skulle angöra Brindisi 
på andra sidan Italien. Vi löste biljetter på ett gammalt knarrigt tåg som 
i snigelfart förde oss genom hela Calabrien. 



 

 

 

Halvvägs till toppen på Cheopspyramiden 

Vakten hinner ikapp mig 
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Och där kom verkligen det stora vita fartyget. Det var överfullt av 
passagerare, som hängde vid relingen på alla däcken. När vi kom om- 
bord fick vi veta, att det var judar, som skulle till Shanghai. De hade i 
sista stund räddat sig. Vi förstod att de hade stora problem, men vi för- 
stod inte alls vidden av deras katastrof. Men ingen kan säga, att vi inte 
visste att judarna fördrevs från Österrike av vita arier. 

Färden över Medelhavet var underbar, för jag var alltför okänslig för 
att ta till mig sorg och förtvivlan. Inte heller begrep jag, att de inte alls 
kunde vara säkra på att bli mottagna i Kina. 

I Alexandria gick Jo och jag iland och stack till Kairo. Vi skulle stiga 
ombord igen efter ett par dar i Suez. 

Från Kairo snabbt till Ghize. Pyramiderna skulle vi alla fall se. När 
vi kom dit ut förstod jag snart att ingången var längst upp vid toppen. 
En ridande poliskonstapel på en kamel patrullerade ständigt runt Cheop- 
spyramiden. Jag förklarade hastigt min plan för Jo. När polisen och 
hans gående medhjälpare vek om hörnet skulle jag snabbt börja klättra 
och försöka hinna upp till toppen, innan de fullbordat sin runda. På det 
viset skulle jag komma in till Tut-an-Khamon gratis. 

Sagt och gjort. När de försvann satte jag igång av alla krafter. Men 
blocken var mycket större än jag trodde, och jag var bara halvvägs när 
kamelryttaren upptäckte mig. 

-Kom ner! skrek han. 
Jag vinkade glatt och fortsatte uppåt från block till block. Bara en li- 

ten bit från toppen fick polisens energiske medhjälpare tag i en av mina 
fötter och höll den så hårt, att jag blev tvungen att ge upp. 

Snart var vi tillbaka på båten. Genom vår utflykt till Kairo fick vi inte 
se Palestina denna gången, men på återvägen från Indien stod jag länge 
på däcket och såg på Sinaiberget, som stektes i den glödande solen. Is- 
rael är ett av de länder i världen, som jag aldrig haft någon särskild lust 
att besöka. Kanske vi tvångsmatades för mycket med Israel i skolan. 

Nu ångade vi ner i Röda Havet. Det var gruvligt varmt, och för förs- 
ta gången tog vi på oss våra tropikkläder och solhjälmar. De solhjälmar 
vi köpt var italienska och mycket dåliga. I Indien köpte vi riktiga engel- 
ska hjälmar av kork, som verkligen gav svalka. 

Halvvägs genom Röda Havet angjorde vi Massawa i Eritrea. När de 
väldiga "fuzzy-wuzzies," som negrerna kallades på grund av sitt yviga, 
burriga hår, kom ombord för att bära iland lasten, sprang jag efter min 
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lilla Voigtländerkamera för att fotografera dem. 
När de såg mig med kameran greps de av sanslös skräck och kastade 

sig ner bakom balar och luckor för att inte komma med på plåten. De 
trodde att jag fick makt över dem om jag hade en bild av dem. Jag tror 
det ligger något i det där. Brottslingar som kommer ut från en rättegång 
vill inte bli fotograferade. Det är säkrast att vara anonym. 

Nästa anhalt var Aden. Vi stod på däcket och kastade mynt i det kris- 
tallklara, varma vattnet. Tre, fyra pojkar kastade sig blixtsnabbt efter 
från kajen, och kom snart upp med myntet. Tänk om vi varit de fattiga 
på kajen, och araberna kastat mynt åt oss... 

Sen gick vi land. Det var sent på eftermiddan. Varje klippa vi beträd- 
de glödde och brände rakt igenom skosulorna. Aden är nog den jordiska 
inkörsporten till helvete. 

Och så ut i Indiska Oceanen med kurs på Bombay. En sjöresa kan va- 
ra oändligt överlägsen alla andra resor. Havet i sol och stänk, de oänd- 
liga vidderna, att lyftas och sänkas i samma rytm som den ofantliga vat- 
tenmassan, att bäras ljudlöst av den mot målet... 

Och en eftermiddag såg vi vid horisonten som ett tunt brunt streck 
Gateway of India, och där bakom världens största äventyr. 

Först dagen därpå la vi till vid kajen. Brittiska tjänstemän kom om- 
bord. Alla som skulle iland fick troppa förbi ett bord, där en ung eng- 
elsman i khaki satt och kontrollerade passen med en stämpel i handen. 
När det var min tur märkte jag att han var så berusad, att han inte kun- 
de läsa rätt. Detta var den berömda Indian Civil Service. 

Från Cambridge hade vi en vän, som hette Madanlal Pittie. Hans 
adress var vår enda kontakt i miljonstaden. Adressen låg på Malabar 
Hill, och vi upptäckte snart att det var stadens i särklass lyxigaste 
område. 

Tyvärr var Madanlal bortrest, men familjen tog väl emot oss och vi 
åt vår första indiska måltid under en viss förvirring i familjen. Vi märk- 
te också att förvirringen växte allteftersom dagen framskred. Vi undra- 
de om vi inte skulle bli bjudna att bo där; Madanlal hade sagt, att vi var 
välkomna till honom. Men ingen nämnde något om övernattning. 
Till slut kom Madans bror och sa, att vi var mycket välkomna att besö- 
ka dem, men att hans föräldrar var ortodoxa hinduer, som inte kunde 
bo under samma tak som ... utlänningar. Han hoppades att vi inte 
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missförstod, men religionen förbjöd. Därför bad han att få köra oss till 
ett missionshotell, där han beställt rum åt oss. Vi tackade och sa adjö. 
Vi hade kommit till en annan värld. 

Madans bror körde med verkligt dödsförakt genom de myllrande 
människogrupperna på gatorna - dödsföraktet gällde de mord han gång 
på gång var nära att begå på fotgängare. Men i sista sekunden hoppade 
de alltid undan. 

Vid det lilla missionshotellet satte han av oss, och bjöd oss god vila. 
Vi fick ett stort, ljust rum med vita väggar. Jag såg genast att en tavla 

hängde snett. Jag tycker mycket illa om att tavlor hänger snett; när 
tyngdkraften sätts ur spel, är världens undergång nära. Jag gick därför 
fram till tavlan och rättade till den. När jag nuddade vid den hoppade 
en lång ödla fram på väggen och stirrade på mig med kalla, känslolösa 
ögon. Det kunde ju ha varit en orm, och jag ryggade tillbaka i panik. 

Bombay måste vara en av världens i särklass otrevligaste städer, och 
Salman Rushdies hatbeskrivningar förvånar mig inte alls. Men jag vill 
också säga, att Madanlal Pittie är den enda människa i världen, som 
skänkt vår skola i Mullsjö en summa pengar - 500 rupier. Och jag fick 
senare höra, att strax före sin för tidiga död hade Madan skrivit julkort 
till några vänner. Jag var den sista person i livet han skrev en hälsning 
till. Jag har ramat in hans kort och hängt det på väggen i vårt vardags- 
rum på Marston Hill. Ofta tänker jag på det. En indier från det fjärran 
Bombay, med en annan religion än jag och min familj; denne indier är 
den enda människa i världen, som velat stödja vår skola med pengar. 
Det var en handling, som för alltid band mitt hjärta vid Indien. 

 
Det Indien Jo och jag kom till var ju ännu en brittisk koloni, och fun- 

gerade i stort sett mycket bra. Folkmängden var 1938 omkring 325 mil- 
joner; under min livstid har den ökat med 600 miljoner till över 900 
miljoner. Jag anser, att själva denna befolkningsexplosion är en huvud- 
orsak till att allting gått snett i jättelandet. 

Det som inte fungerade bra var som vi sett det personliga familjeum- 
gänget. Det gällde både indier och engelsmän. Den vita ariska rasismen 
var lika oförsonlig både hos kasthinduer och kolonial-tjänstemän - som 
dock tillhörde samma ariska ras! 

Men vi skulle vidare till Baroda. Staden hette egentligen Vadédara, 
men engelsmännen hade tydligen varit så arroganta att de inte ens hörde 
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efter ordentligt vad stora städer hette, och därför missförstod nästan 
allt. Bombay heter Mumba Devi (gudinnan Mumba), och det feluttalade 
man obesvärat Bombay. Den andra stora staden vid Gangesflodens ut- 
lopp heter Kali Ghat (Kalis trappsteg ner i floden), vilket för engels- 
männen lät som "Calcutta." Den heliga staden längre upp vid floden 
heter Vanarasi, men feluttalades "Benares." 

Engelsmännens missuppfattningar och feluttal spred sig sedan till and- 
ra folk och språk. Kanske det alltid varit så, att härskare aldrig lyssnar 
på de underlydande. Men den som inte bryr sig om viskningar kan snart 
få uppleva en jordbävning. 

Så kom vi äntligen ombord på tåget till Baroda. Tysta och storögda 
satt vi vid fönstret och stirrade på detta för oss så fantastiska Indien. 
Landskapet utanför verkade torrt och dammigt och fruktansvärt hett. 

Ibland stannade tåget vid en liten station. Vagnarna var engelska, med 
sidodörrar till varje kupé. En gång steg en person ut från vår kupé och 
lämnade dörren öppen. Strax därefter stack en spetälsk tiggare in sin 
hand nere vid tröskeln med det ynkliga ropet, som vi sedan hörde så 
ofta: 

-Pesa dena, sahib! Snälla herrn, ge mig en slant! 
Vi visste inte om hans anfrätta arm var farlig, och drog oss stelt till- 

baka. Konduktören såg vad som skedde och ville väl antagligen skydda 
det vita herrskapet. Med en brutalitet som jag aldrig förut sett slog han 
igen dörren över den spetälskes hand, och gav tåget startsignal. 

 
När vi steg ur tåget vid perrongen i Baroda stod vår vän Raja där och 

hälsade oss välkomna på svenska med orden: 
-Hej svejs i lingonskogen! och så skrattade han sitt lilla godmodiga 

skratt. Han hade lärt sig mycket i Mullsjö. 
Genom folkvimlet körde chauffören Sakaråm oss i en urgammal Ford 

till familjens fina villa i en förstad. 
Vi förstod snart att vi kommit till en mycket märklig familj. Rajas far 

var Indiens främste arkeolog, Dr. Hirananda Shastri, som lett utgräv- 
ningarna av Asiens äldsta universitet Nalanda utanför Benares. Han 
blev sedermera minister för arkeologi hos Maharajan av Baroda. Hans 
äldste son Saehchidananda Vatsyayan var redan då känd över hela Indi- 
en. Han hade perifert deltagit i ett attentat mot Indiens vicekonung Lord 
Irwin, och för det fått fem års straffarbete. Under den tiden skrev han 
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en roman, Shekhar ek jivani (Shekhar, ett liv), som snabbt blev mycket 
känd. Med tiden blev Vatsyayan Indiens störste författare efter Tagore, 
och var officiellt nominerad till Nobelpriset. En annan bror, Purna- 
nand, blev stridsflygare och senare chef för indiska flygvapnet i Banga- 
lore. En tredje bror, Ram, blev chef för det statliga tryckeriet i New 
Delhi. 

Vi förstod nu också, varför Raja kallade sig Bhanot. Om han använt 
sin brors namn hade han inte kunnat bli antagen vid något universitet på 
grund av hans äldste brors anti-brittiska verksamhet. 

Efter återkomsten från Cambridge hade Raja stigit rätt in i ett an- 
svarsfullt jobb i Baroda. Han blev chef för statens examensnämnd och 
ansvarig för alla högre prov i engelska. Hans och familjens språk var 
hindi, men på grund av sitt arbete i Gujerat lärde han sig naturligtvis 
också gujerati, som är besläktat med hindi. 

Vi fick nu lära oss att leva nästan helt indiskt. Vi fick var sin charpai, 
eller fyrstolpasäng, som dessa tältsängar kallades. Vi fick sova på vil- 
lans veranda för att lindra hettan. Mot malariamyggorna hade vi mygg- 
nät runt sängen. 

Vi köpte indiska kläder, saris för Jo, och dhoti, eller höftskynke, för 
mig, och gick sedan nästan alltid i indiska kläder. Detta ansågs vara 
mycket nära förräderi av Angrezi Raj, den brittiska kolonial-regeringen. 
Vi lärde oss sitta på golvet med korslagda ben, men av barmhärtighet 
satt familjen vanligen på stolar vid ett stort bord vid måltiderna. 

Långsamt vande vi oss vid att äta med fingrarna, och placera maten 
på rätt sätt på den stora koppartallriken. Riset ska ligga i mitten, och al- 
la grönsakerna ligger runt omkring var för sig. Maten serverades alltid 
av kocken, som var bramin liksom Raja och hans familj. Ingen annan 
än en bramin kan laga pakka (ren) mat åt en bramin. Vi förstod inte då, 
att vår närvar ur hinduisk synpunkt befläckade hela huset med synd, 
som senare måste avtvås. 

Jag blev undan för undan så förtjust i indisk mat, att jag gärna skulle 
leva hela livet enbart med den. Jag är inte vegeterian, men jag har ald- 
rig tyckt om mycket kött. Redan i London hade Raja börjat lära mig äta 
indisk mat på Koh-i-noor Restaurant på Rupert Street. När jag i början 
hajade till över de starka kryddorna sa han: 

-God mat ska vara så stark att det bränner som eld i strupen och 
svetten bryter fram på pannan. 
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Jag har aldrig brytt mig om vilken slags mat jag åt, bara den var god. 
Jag har alltid gärna lärt mig nya matkulturer. Men när jag på äldre da- 
gar fick olika slag av ryggsmärtor, började jag fundera en hel del över 
vad det kunde bero på. En gång när jag måste forslas till lasarettet i 
Falköping för stopp i tarmkanalen och fick hela tarmen mycket noga 
röntgad, sa läkare: 

-Du har inget fel på tarmen, men den är mycket lång. 
Jag skäms över mina usla kunskaper i anatomi, men jag visste ju i al- 

la fall att en massa nerver utgår från nedre delen av ryggraden. Plötsligt 
slog mig tanken: tänk om smärtorna i ryggen beror på, att tarmen 
trycker mot ett nervknippe därför att den är full av avfall - och full av 
gaser, som inte kommer ut, och i stället får tarmen att svälla upp! Se- 
dermera har jag kollat denna uppfattning många gånger, och jag tror det 
stämmer. När tarmen helt töms på avfall och avgaser, försvinner också 
smärtorna i ryggen. 

Jag vände mig till och med till en mycket erfaren läkare och frågade, 
om det kunde förhålla sig så. Hon svarade med att skicka mig anato- 
miska bilder, som visade att min teori var helt möjlig. Men hon sa ock- 
så, att den knappast diskuterats i läkarkretsar. 

Varför? 
Vi kanske vräker ut miljoner på all möjlig onödig och ineffektiv rygg- 

terapi, när lösningen kanske är att vi bör gå över till en helt annan diet. 
Och varför inte den indiska? Där är ju ryggsmärtor sällsynta, fast de 
lyfter mycket mer än vi. Och givetvis är det också viktigt, att en myck- 
et mindre del av befolkningen där sitter framför TVn och försoffas. 
Tarmens innehåll förflyttas bättre när kroppen rör sig ordentligt. 

Varje dag fick vi lektioner i hindi av Raja. Då fick vi sitta med kors- 
lagda ben på cementgolvet och härma honom när han lärde oss 
sanskritalfabetet: 
-Uh - A a - I - I i - O  - Ou, och så vidare. Och samtidigt fick vi lära 
oss skriva precis som indiska barn. När det verkade alldeles omöjligt att 
lära in de besvärliga aspirerade konsonanterna, tog Raja mig resolut 
med en hand om käken, och den andra om huvudet och tvang fram lju- 
den. När det lyckades, och vi fick fram riktigt fina ljud på hindi, sken 
Raja som en sol och sa: 
-Achchi batl Shabash!Jättebra! 
Alla språk har sina svårigheter. Hindi, som talas av bortåt 450 
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miljoner idag, är ett dotterspråk till Prakrit, ungefär som italienska är 
utvecklat ur latin. Hindi har också massor med ord, som är rena klas- 
siska grekiskan: Pi-na, där pi är roten; på grekiska pi-omai, att dricka. 
Eller kar-tia, att göra; på grekiska kar-äsomai, där kar är roten, o.s.v. 

Jag minns min oerhörda stolthet när jag började kunna sätta ihop hela 
meningar på hindi: 
-Mere-pas pesa hai. Jag har pengar på mig. 
-Mere-pas kutsch nahin hai. Jag har inget på mig. 
-Tumhare-pas kia hai? Vad har du med dig? 

Jag äter språk som andra äter smörgås. Jag dricker språk som andra 
dricker vatten. Språk är mitt liv - genom det strömmar orden och tan- 
karna och känslorna mellan oss människor. Språket är den jordiska och 
mekaniska nyckeln till själens skattkammare. 

Ge tnig språk - eller ge mig isoleringsdöden! 
 

Vår intima samvaro 

Under hela vår tid i Indien var Jo och jag aldrig tillsammans sexuellt. 
Jag tror inte orsaken var den för oss mycket tryckande och tröttande 
hettan. 

Det är faktiskt så, att jag nästan aldrig medvetet tänkte på att Jo var 
med mig. Efteråt förstår jag att hon måste ha varit där också, men det 
hade ingen stor inverkan på mig. Och denna upplevelse av att vara en- 
sam i tvåsamhet gäller inte bara min första fru - den gäller i viss mån 
alla de kvinnor jag varit tillsammans med som gift eller ogift. 

Själv tror jag att förklaringen är, att jag är en människa som med 
100-procentig energi hänger mig åt varje uppgift. Om jag är förälskad, 
tar frieriet mig helt. Jag blir som besatt, som om jag inte längre var 
mig själv. Om jag är tillsammans med en kvinna sexuellt är det en 
100-procentig hängivelse, där mitt övriga liv helt plånas ut. 

Detsamma gäller när jag gör en resa. Jag är en vidöppen sen sort, 
som registrerar allt. Jag har ofta gått på en gata med en av mina fruar, 
och efteråt funnit, att hon nästan inte minns något, medan jag minns 
varje skylt, varje text, färgerna, stuprören, gatstenarna. 
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Jag kan inte hjälpa detta. Jag är född så. Om jag reser med någon an- 
nan, som vill ha uppmärksamhet, blir resan som sådan tämligen me- 
ningslös för mig; jag måste antingen helt vara med den andra, eller helt 
med den främmande staden. Detta innebär absolut inte någon ringakt- 
ning av min medresenär. 

Jag kan inte skriva, och samtidigt lyssna på musik. Genom att försöka 
dela mig mellan två stimuli skapas en olidlig inre slitning, en fasansfull 
disharmoni i min själ. All undervisning blir naturligtvis omöjlig, om 
eleverna samtidigt tillåts att babbla och störa. 

När jag skriver, måste jag helt och fullt vara inne i skrivandet och det 
jag tänker på. Bara ett oskyldigt ord från min fru river sönder skapan- 
dets fina spindelnät och kan göra mig rasande. När Povel Ramel fyllde 
sjutti år sa han: 
-Jag är nog ganska otrevlig när jag arbetar. 

Helst ville han vara ensam. Och jag upprepar: detta behov är varken 
en kritik eller ett förkastande av den andra. 

 
Mitt förhållande till kvinnor har ofta betytt en oerhörd passion och 

koncentration under inledningsskedet och fram till den fulla föreningen, 
eller fram till att barn blivit ett resultat av föreningen. Sedan har sex- 
ualiteten ofta förefallit som en meningslös energiförlust, ett onödigt 
upprepande och bekräftande av det vi redan visste. 

Frånvaron av regelbundna samlag varje lördag kväll kan bero på flera 
orsaker. En av dem tror jag är just, att när sex kopplas bort från eröv- 
ring och parning och blir bara en slags hälsojogging i sängen, har det 
hela blivit en upprepning utan något nytt. 

Det tjugonde århundradet hade sex på hjärnan och kärlek i veckopres- 
sen, och tyranniserade oss alla med myten, att man måste bli frustrerad 
och olycklig, om man inte står på språng med kronometer i handen mot 
den äkta sängen för att gemensamt åstadkomma av Kinsey och Hite 
godkända orgasmer. 

Det är på tiden att vi sätter in sexualiteten i dess naturliga och stora 
sammanhang. 
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Ensam julafton 

Den julaftonen 1938 upplevde vi en fruktansvärd känsla av ensamhet i 
Indien. Konstigt nog hade jag aldrig talat med Raja eller Jo om kristen- 
domen, som jag kanske skämdes för på den tiden. Raja skämdes där- 
emot inte alls för att vara hindu. Han läste hela livet rågas och andra 
för honom heliga texter, och tog oss med till den groteska elefantguden 
Ganeshs tempel utan några ursäkter. 

Men på julafton, när Jesus föddes till en mörk värld, hade han och 
hans snälla familj inget att ge oss. Vi lyckades få tag i ett litet vax-ljus, 
som vi tände och ställde vid hörnet av ett bord. Sen satt vi där tysta och 
bara stirrade på den lilla klara lågan, som ensam brann i den mörka tro- 
piska natten. Det var inte mycket, men det var det väsentliga. 

 
Santiniketan 

Vårterminen 1939 tillträdde jag min tjänst vid Rabindranath Tagores 
världsberömda college Santiniketan i den bengaliska öknen. Jobbet hade 
jag fått genom en judisk vän från Cambridge, professor Alex Aronson, 
som nu var chef för engelskan hos Tagore. 

När vi efter en lång och tröttsam järnvägsresa kom fram till stationen 
i Bolpur, där vi skulle stiga av, var en av våra väskor stulen. Vi anmäl- 
de det genast för polisen. 

Efter en lång vandring genom öknen kom vi fram till den store vis- 
hetsläraren Tagores skapelse. Vi fick bo i China Bhavan, det kinesiska 
huset, tillsammans med professor Aronson, och professorn i tibetanska, 
som bodde på övervåningen. 

Vi åt tillsammans med dia studenterna på deras enkla restaurang. På 
vägen dit passerade vi flera studentbostäder. Ofta ropade någon student 
till oss: 

-Are you going to enjoy? Ska ni njuta nu? 
Jag är fortfarande inte riktigt säker på vad de menade. Jag misstän- 

ker, att de hört den engelska frasen to enjoy one'sfood, och trodde att 
man kan säga bara enjoy. Indisk engelska har många egna konstruktio- 
ner, som vanligen är rena översättningar från hindi. Studenterna var all- 
tid hungriga. Hela tiden skållade ropet: 

-Bhat a chhé? Bhat a chhé? Finns det ris? till de stackars 
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servitörerna som löpte omkring med stora hinkar med ris, som de med 
bara handen placerade på de väntandes fat. 

Två dar efter vår ankomst kom en bengalisk polis med vår väska. 
Man hade funnit den på en toalett. Den var sönderskuren, och innehål- 
let var borta. 

Jag fick börja arbeta nästan genast. Jag skulle föreläsa om den engel- 
ska romantiken. Det kan tyckas bisarrt, men den engelska litteraturens 
inflytande sträckte sig runt hela jordklotet. Wordsworth, Shelley och 
Keats var lika gångbara i den bengaliska öknen som i Kanadas vildmar- 
ker och på Australiens korallrev. 

Vi började klockan fem på morgonen. Jag stod under ett stort träd, 
och alla studenterna satt på sina mattor i en cirkel runt mig. 

Vid niotiden hade hettan blivit outhärdlig och allt arbete upphörde. Vi 
åt frukost, och la oss sedan på våra fältsängar och försökte sova en 
svettig sömn. Först på eftermiddagen kunde vi åter börja arbeta. 

 
Kobraormar 

 
Efter en tid fick jag höra, att det vimlade av kobraormar runt China 

Bhavan. Man hade dödat mer än fyra hundra där. 
En kväll fick vi höra, att en indisk kollega blivit biten av en kobra. 

Hans första ord var: 
-Tala inte om det för min fru. 
Ett bett ansågs så farligt, att man nästan säkert skulle dö, och då kun- 

de en anhörig dö av skräck, särskilt som en kvinna inte fick gifta om 
sig. 

Dagen därpå mötte jag kollegan. Han haltade fram med ena foten i 
bandage. 

-Jag hade tur, sa han. Ormen hade just bitit en råtta och förlorat sitt 
gift. 

Ormarna var särskilt besvärliga därför att mörkret faller så plötsligt i 
Indien. Om man är långt hemifrån ser man inte vad som rör sig på vä- 
gen. En del människor gick med en lykta och stötte med en käpp fram- 
för sig för att skrämma bort ormarna. 

En gång var Jo och jag ute och gick på förmiddagen. Vi kom till en 
nästan tom vattentank under ett stort träd. I Indien betyder "tank" ett 
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stort fyrkantigt hål i marken. Vi ställde oss under trädet för att få skug- 
ga och tittade ner i det gröna slammet. Tanken var nästan tom. Det ha- 
de inte regnat på länge. Plötsligt kände jag att någon stod alldeles bred- 
vid mig och såg på mig. När jag vände blicken åt sidan var det en lång 
orm, som hängde ner från en gren. Den hade huvudet vid sidan av mitt. 

Jag tog tyst Jo i armen och började gå sakta baklänges. Efter några 
meter vände vi och sprang i full panik därifrån. Vi hann se, att ormen, 
som var flera meter lång, smidigt ringlade ner i tanken. 

 
Tebjudning hos Tagore 

 
Det dröjde en tid innan jag fick träffa Tagore, men en dag bjöd han 

mig på té till det han kokett kallade sin "lilla koja." Han bodde faktiskt 
själv i ett litet lågt hus vid sidan av sin obetydlige sons stora fina tvåvå- 
ningshus. Konstigt nog bjöd han inte Jo. 

När jag kom satt han mitt i dörröppningen till sin "koja" i en stor 
korgstol, så att man varken kunde komma in eller ut. Han var 1939 
sjuttinie år, och hade långt, silvervitt hår, som föll fritt från hans vack- 
ra huvud ner över axlarna. 

Eftersom jag inte fick någon stol satte jag mig på marken vid hans 
fötter. Så var det också meningen. Jag som ung engelsman skulle visa 
respekt för en äldre indier. 

Efter en stund tassade en tyst tjänare in med té. 
-Ja, jag kommer från Sverige, sa jag för att säga något. 
Men Tagore var tyst, och vi betraktade den tilltagande skymningen 

omkring oss. Till slut sa han med drömmande, nästan flöjtlik röst: 
-Den käre Sven Hedin! Den käre Sven Hedin! Han räddade mitt liv. 
Det Tagore syftade på var att när han 1913 fick Nobelpriset i littera- 

tur, och sedan skulle resa tillbaka från Centralen i Stockholm, hade han 
för säkerhets skull gått till stationen mycket för tidigt, och kommit att 
sätta sig i ett tomt tåg. 

När mottagningskommittén med Sven Hedin i spetsen kom för att sä- 
ga farväl, var diktaren försvunnen. Hedin störtade då runt alla tågen på 
stationen och fann till sist Tagore i ett tomt tågsätt, varifrån han snabbt 
fördes till det rätta. Tagore upprepade: 

-He saved my life. Sen satt vi åter i tystnad. Så frågade Tagore: 
-Do the Swedes love me? Älskar svenskarna mig? 
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Sanningen att säga var ju Tagore inte särskilt populär i Sverige 1939, 
och jag visste inte vad jag skulle svara. Men så sa jag: 
-Ja, de svenskar som har läst er älskar er. 
-Det trodde jag, sa Tagore. 
Efter en ny tystnad sa han: 

-They shouldn't have done it! Dom skulle inte ha gjort det! Kvinnor- 
na. Dom skulle inte ha tagit hit sina kvinnor. 

Och sedan utvecklade han sin teori att det hade rått ett gott förhållan- 
de mellan indier och engelsmän innan britterna tog dit sina fruar från 
England. Det var när de engelska kvinnorna kom som det dåliga förhål- 
landet började. 

Jag tror det låg mycket i Tagores tanke. När Jo och jag besökte en 
engelsk familj vid Keventers mejerier utanför Calcutta sa hustrun stolt: 

-Var så goda och stig in! Över den här tröskeln har det aldrig gått nå- 
gon svarting. 

Men varför skulle engelska kvinnor vilja hålla indier borta? Ju mer 
jag tänkt på detta, desto mer står det klart för mig att de engelska kvin- 
norna kände, att indiskorna var dem överlägsna i sexuell dragnings- 
kraft. De var helt enkelt svartsjuka på hinduiskorna, som inte led av 
kalvinismens hämningar. 

Där var intervjun slut, och jag sa godafton och gick. 
 
Tagore hade bestämt uttalat, att ingen fick vara närvarande när han 

repeterade sina baletter och skådespel i sonens hus. Men professor 
Aronson visste, att man tyst kunde smita in bakvägen och sitta längst 
ner i salen utan att bli upptäckt. En dag smugglade han in oss till en re- 
petition av Tash-er-desh, Spelkortslandet, hans mycket samhällskritiska 
balett om det förstelnade indiska kastväsendet, som liknade de fyra stela 
färgerna i en kortlek. 

Tagore var mycket ivrig på vänskap mellan Indien och Kina och Ja- 
pan, och hade som gästartist bjudit in en japansk balettmästare. 

Längst fram i salen satt nu den gamle vithårige diktaren i en stor län- 
stol med flera filtar över sig. Som det händer gamla män frös han i den 
starka värmen. 

Till vänster på "scenen" satt hela orkestern, och till höger stod dansö- 
serna och dansörerna. Tagore arbetade med den mjuka, flytande, nästan 
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eteriska Manipura-stilen, där aktörerna gled fram som älvor över 
scenen. 

Men den energiske lille japanen kunde inte fatta den finessen. Han 
hoppade omkring som en gummiboll, och Tagore fick avbryta det hela 
och be honom komma till sig. Sedan sa han med sin spinkiga röst: 

-Nej, nej, min vän! Inte så kraftigt! Inte så energiskt! Lite mjukare, 
är ni snäll! 

Och så satte man igång igen. Japanen försökte, men det var svårt. 
Hans kultur var en helt annan än den drömmande bengaliska. 

 
Nandalal Bose och målarskolan 

 
Med tiden fick vi också lära känna Nandalal (Röda tjuren) Bose, som 

var professor i konst vid Santiniketan. Han var inte alls någon arg tjur, 
utan en blid, försynt och mycket tystlåten man. Men i hans teckningar 
framträder en stor kraft och bestämdhet. 

Inne på konstskolan hängde en permanent utställning som innehöll 
många verk av familjen Tagore. Rabindranaths bror Gogonendranath 
var den mest betydande av dem; han uppfann en ny romantisk surrea- 
lism. Men Rabindranath själv var också en bra målare. Hans oljemål- 
ningar påminner starkt om Strindbergs, men där fanns naturligtvis ing- 
en påverkan. 

Sriniketan 

Det är inte sant att Tagore saknade intresse för reformer i det indiska 
samhället. Han hade med stor energi byggt upp en konst-fackskola ett 
par kilometer från Santiniketan vid Sriniketan. "Santi" betyder frid, 
och Santi-niketan betyder "Fridens hemvist." Sri betyder ungefär 
"välgång" och Sriniketan alltså "Välgångens hemvist." Här fick man en 
förnämlig utbildning i olika konsthantverk. Bl. a. undervisades i väv- 
ning. Vid mitt besök blev jag alldeles häpen över att finna - svenska da- 
lamönster på vävstolarna! På min fråga, hur detta kunde komma sig, 
berättade man att en ung svenska, Aina Cederblad, kommit till Indien i 
en öppen båt, och sedan blivit lärarinna i vävning hos Tagore. Aina var 
dalkulla. 

Utanför konstfackskolan var det en livlig kommers med stora kop- 
parkärl och krukor. Folket hette Santaler, och verkade vara ett 
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negerfolk, som kanske drivits hit från Sydindien. Det var stora och 
kraftiga och hade krulligt hår. 

 
Kanske den mest fulländade estetiska upplevelsen i Santiniketan var 

att vakna i soluppgången vid att en kör av studenter utanför vårt fönster 
sjöng Tagores utomordentligt vackra sånger under ett stort bulbulträd 
med eldröda blommor. 



 

 

 

INDIENS NATIONALSÅNG 

Du är ledaren för hela folket och för dess själ! 
Framtiden du ger oss, fosterland! 
Punjaba, Sindha, Gujerata, Maharata, 
Dravida, Orissa, Bengalen! 
Vindhya, Himalaja, Jamuna, Ganges, 
och alla havets blåa böljor! 
Må ditt goda namn nu ljuda högt, 
och ditt namns välsignelse oss ge! 
Sjung din höga lovsång och ditt pris! 
Du som önskar folkets väl, må du segra nu! 
Indiens väl skänker du oss nu. 
Segra du! Segra du! Heil dig nu! 
Segra, segra, segra, segra du! 

Dag och natt vi hör dig kalla, 
Dag och natt ditt ädla budskap bjuder oss att lyssna. 
Hindu, Buddha, sikher, jainer, 
parsierna, Allahs moskéer, och kristna folk! 
Österland, västerland träder fram 
till din tron för att nu hylla dig. 
Kärlekskransen åt dig knyta vi. 
Du som enar alla våra folk, segra du! 
Indiens väl giv oss, giv oss nu! 
Segra du! Segra du! Heil dig nu! 
Segra, segra, segra, segra du! 

Text: Rabindranath Tagore. Musik: Rabindranath Tagore. 
Svensk översättning: Martin Allwood Copyright 1990. 
Musikalisk bearbetning för den svenska versionen: Lennart Hedman. 
Musikaliskt arrangemang för engelska: Bryson Gerrard 
 
(Indien har även en annan nationalsång, Vande Mataram, Kom moder.) 
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BANGLADESHS NATIONALSÅNG 

Mitt gyllene Bengalen, du min kärlek, 
din himmel och din luft mitt hjärta evigt tjusar 

som vore det en flöjt. 
På våren, moder min, gör mig dina mangolundars doft 

vild av glädje - 
åh, vilken njutning! 

På hösten, O min moder, ser jag överallt på dina mogna risfält 
ljuva leenden. 

Vilken skönhet, vilka skuggor, vilken vänskap, vilken ömhet! 
Vilket färgrikt täcke du lagt under banyanträdets fötter 

och längs flodens stränder. 
O min moder, ord från dina läppar är som nektar för mitt öra! 

Åh, vilken njutning! 
O min moder, när ditt ansikte av sorg förmörkas 

fylls mina ögon av tårar! 
(Valda svenska dikter, Del II) 

 
Hela den värld av skönhet Tagore skapat där ute i öknen var liksom 

frigjord från det jordiskas band och fjärran från dess krav och begräns- 
ningar. Det var kanske inte så underligt att Gandhi och Tagore inte 
drog jämnt. Vid Gandhis enda besök i Santiniketan ville han framför 
allt veta, om Tagore tömde toaletterna. När Tagore saktmodigt förkla- 
rade, att det inte var hans uppgift i livet, lär Gandhi i vredesmod ha 
sagt att då saknade han också all politisk trovärdighet, varpå han tog 
farväl av Tagore för livet. 

Under min tid i Santiniketan kom Jawaharlal Nehru på besök och höll 
ett anförande för studenterna. Jag fick dock inte tillfälle att träffa ho- 
nom då. 

Tagore hade ofta ont om pengar och han fick ständigt tigga. Det gick 
till så, att han bjöd in en rik maharaja. Sedan fick studenterna sjunga 
för honom. Under sången viskade Tagore, att det vore lämpligt med en 
liten donation på 20 000 rupier. Han fick alltid vad han begärde. 

Var kväll hade Tagore en liten bönestund vid en glaspaviljong. Han 
läste då högt ur Upanishaderna, som han satte högt. Skymningen föll, 
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och då tändes många ljus i skålar. Det var en gripande syn att se den 
gamle böjde mannen sitta där omgiven av de unga indierna, som skulle 
skapa den nya framtiden. 

Man fick inte dyrka någon annan religion i Santiniketan än Tagores 
Brahmo Samaj, som främst byggde på Upanishaderna. Kristna, musli- 
mer och andra fick göra en utflykt till omgivningarna och där förrätta 
sin gudstjänst. Vanligen var dessa religiösa utflykter förbundna med en 
läcker måltid, som deltagarna burit med sig. 

 
Sachcha och Kurseong 

Efter min tid i Santiniketan besökte vi Rajas bror Sachcha Vatsyayan 
i Calcutta. Han var då gift med sin kusin, den berömda danserskan Ka- 
pila. Sachchas varma och vänliga personlighet gjorde genast ett stort in- 
tryck på mig. Han var då bl. a. redaktör för Indiens finaste kulturtid- 
skrift Vishål Bharat. Bharat är det riktiga namnet på Indien, och bety- 
der ungefär "Den allmänna kulturen." Ordet "Indien" är påhittat av eu- 
ropéer och kommer av Sindfloden, dit de ariska erövrarna först kom. 

I sin tidskrift publicerade han reproduktioner i färg av alla landets 
främsta konstnärer. Han gav mig dessa reproduktioner, som jag i Sveri- 
ge gjorde ljusbilder av för mina föreläsningar om Indien. 

Sachcha var också så snäll och ordnade en bungalow åt oss uppe i Hi- 
malayabergen i en liten ort som heter Kurseong strax före Darjeeling 
vid tibetanska gränsen. Han ordnade till och med en kock åt oss - och 
det var inte vilken kock som helst! Han hade just avslutat sin tjänst hos 
premiärministern Subhas Chandra Bose! 

Vi reste med den otroliga bergsjärnvägen uppför Himalaya. Vid två 
tillfällen slog tåget knut på sig självt, och vi kunde uppifrån se ned på 
de sista vagnarna. Den järnvägen är en av engelsmännens stora tekniska 
triumfer. 

Kurseong låg på 3000 meters höjd. Att komma dit upp var som att 
komma till himmelen. Här fanns det inga malariamyggor, som varje 
natt fyllde en med ångest. Här kunde man ta djupa rena andetag av den 
rena luften. Här var det tyst. Teplockerskorna gick tyst i de stora te- 
plantagerna med sina korgar på ryggen. Och här uppifrån hade man 
vidunderliga vyer. 

Den allra mest fantastiska utsikten hade man från Tiger Hill, en 
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bergshöjd i närheten. En bekant körde oss upp på motorcykel. Man 
måste vara där uppe precis när solen gick upp över Kina vid fyratiden 
på morgonen. När solstrålarna blixtrade fram från öster såg vi under en 
kort, obeskrivlig minut Mount Everest glittra i fjärran, vitt majestät. 
Efter några ögonblick värmdes luften nedanför och började stiga, så att 
en vit slöja bildades framför den evigt lockande toppen. 

På vägen ner hade vi ju inte motorn på. Vid sidan av vägen hördes 
ofta ett knastrande och tassande, och man upplyste oss utan större rörel- 
se att det var tigrar. Nu förstod vi varför bergstoppen heter Tiger Hill. 

Vid gränsposteringen Gangtok försökte jag komma in i Tibet, men 
gränsvakten avvisade mig bryskt. 

 
Wardha 

Till sist reste vi till Gandhis huvudstad Wardha i Centralindien, dit 
vår vän Kamalnayan Bajaj inbjudit oss. Tydligen ägde Kamalnayans far 
hela staden med sina 30 000 invånare, och hade mer eller mindre 
skänkt Gandhi den. Det var Bajaj senior som finansierade hela Gandhis 
kampanj mot engelsmännen. 

När vi anlände hade Mahatman just rest till sin hembygd Rajkot för 
att leda en ohörsamhetskampanj. Därför frågade Kamal, om vi hade 
lust att bo i Gandhis hus tills han kom tillbaks. Om vi ville fick vi gärna 
bo i hans sovrum på andra våningen i det lilla tvåvåningshuset. Jag 
tyckte det var lite väl fräckt, men Kamal bara skrattade och sa att det 
var helt OK. 

I Mahatma Gandhis sovrum i Wardha, som bara var omkring tre 
gånger fyra meter, låg det bara en tunn madrass i ett hörn direkt på ce- 
mentgolvet. I ett annat hörn låg det tre apelsiner och en ovanpå. Det 
var allt. 

Vi väntade och väntade på Gandhi, men strejken tog längre tid än han 
beräknat och han kom inte. Medan vi väntade besökte vi alla de olika 
byindustrier Gandhi grundat som en del av sitt ekonomiska program för 
Indien. De kallades med ett samlande namn All India Village Industries 
Association. Att man skulle väva sina egna kläder så att man blev obe- 
roende av import från England var en huvudtanke. Själv bar jag alltid 
khaddar, som Gandhis hemvävda tyg kallades. Jag bar också en kon- 
gressmössa av khaddar. 
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Kongresspartiets presidenter bärs in på elefanter i Tripura 1939 
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Pesa Dena! Ge mig en slant! 
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En underlig upplevelse fick vi, då vi träffade ledaren för Indiens es- 
perantorörelse. Indien har ju över 600 språk och en femton, sexton offi- 
ciella språk, så esperanto borde ha en framtid där. Det kändes ändå lite 
mystiskt att tala esperanto i den stekande hettan. 

 
Partiveckan i Tripura 

När Gandhi inte kom åkte vi till sist med Kamal Bajaj till Tripura, 
där Kongresspartiets stora partimöte skulle hållas. I en hel vecka satt 
över 400 000 kisans, eller bönder, med korslagda ben och åhörde talen 
från de olika ledarna, som alla var på plats utom Gandhi. Uppe på det 
väldiga podiet satt Govind Ballabh Pant, muslimernas Jinnah och Abdul 
Kalam Azad, Sarojini Naidu, Subhas Chandra Bose, Särat Chandra Bo- 
se, Jawaharlal Nehru - alla utom Gandhi. Vi förstod naturligtvis bara 
ytterst lite av de flödande talen, men jag minns att Pant gång på gång 
upprepade 

-Agar Ap Mahatma-ji- per vivshvås rakhté hen ... Om ni bara hyser 
förtroende för Mahatma... 

Det var kärnfrågan under hela partiveckan - för eller emot Gandhi 
och hans metoder. 

Kamal frågade, om jag ville träffa Nehru. Varför inte. Då var han 
ännu bara en av ledarna. Vi gick med Kamal till Nehrus tält och vi fick 
genast komma in. När vi steg in reste sig en ung flicka, som suttit vid 
dörren, av artighet mot mig. Jodå, det var Nehrus dotter Indira, som 
senare blev statsminister och mördades av sin livvakt. 

Jag fick en hel timmes samtal med Gandhis främsta konkurrent. Jag 
fick ett intryck av en mycket livlig och bestämd person, som precis 
visste vad han tänkte och ville. 

När jag frågade honom vad han ansåg om religionens inflytande, sva- 
rade han ganska nedlåtande att Gandhi fick väl hålla på med sin reli- 
gion, men att moderna hinduer knappast brydde sig om sådant. 

Just där låg nog Nehrus stora fel. Han var en ganska arrogant besser- 
wisser, som luktat lite på marxism och modern vetenskap i Cambridge 
och nu trodde sig ha genomskådat det mesta. 

Men när Jo och jag sedan satt bland de 400 000 bönderna och såg den 
imponerande presidentprocessionen, där varje ledare i Kongresspartiet 
presenterades med ett stort porträtt som bars av en elefant, fick vi veta 
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sanningen. Nehrus porträtt hälsades pliktskyldigast med "Jawaharlal-ki 
jay!" (Leve Nehru!) från flera håll, men när elefanten med Gandhis 
porträtt kom in drunknade hela mötet i ett ofantligt öronbedövande 
"Mahatma-ki jay! Mahatma-ki jay!" (Leve den Stora Själen!) 

Man skulle möjligen ha kunnat tro, att Nehrus förakt för religionen 
gällde högkasthinduernas ariska rasism gentemot de kastlösa och obe- 
rörbara i Indien, men det var knappast fallet. De trodde mer på den re- 
ligiöse kasthinduen Gandhi än på ateisten Nehru. 

Till sist kom den dag, då vi efter en resa genom Sydindien och Cey- 
lon måste lämna det gästfria Indien, som trots alla sina galenskaper 
verkligen har en själ och en levande andlig dimension. 

I Colombo skulle vi stiga ombord på en japansk lastångare, Kashima 
Maru. Medan vi väntade gjorde vi lite utflykter på Ceylon. Bland annat 
reste vi till den stora buddhistiska stupan i Anurajapura mitt i djungeln. 
Medan vi stod en bit från byggnaden kom plötsligt en vitklädd flicka 
stilla fram med en skär lotusblomma i sina händer. Hon la den andakts- 
fullt framför Buddha. Denna enkla men uppriktiga handling gjorde ett 
stort intryck på oss. 

På Ceylon fick vi också färska tidningar på engelska. Där läste vi att 
Hitler invaderat Tjeckoslovakien och förstod allvaret i situationen. Jag 
hade fått ett erbjudande att bli lärare vid Hirosaki Kotogakki i Japan ge- 
nom min vän och studentkamrat Gerard Rawlings. I Cambridge hade 
jag läst japanska för honom. 

Men nu bestämde Jo och jag oss för att inte ta emot jobbet i Japan, 
utan i stället återvända genast till Europa. Om vi fortsatt till Japan skul- 
le vi båda säkert ha torterats ihjäl i japanska krigsfångeläger. 

På den skrangliga gamla skutan Kashima Maru knakade vi tillbaka 
genom Röda Havet och Suezkanalen till Marseille. 

Jag minns att när jag från relingen betraktade de franska hamnarbe- 
tarna, som säkert var helt vanliga européer, frågade jag mig, varför alla 
såg så högfärdiga ut. 

 
Under den långa resan i Indien hade jag glömt hur européer ser ut. 
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med att finna en fristad för Cassirer vid Högskolan. 
Folke var mycket påverkad av John Deweys tankar om skola och 

bildning. Han var dessutom Sveriges främste expert på Benedetto Cro- 
ces estetik. I en lysande liten Verdandiskrift med titeln "Nya synpunk- 
ter på romantiken" hade han levererat en förödande kritik mot romanti- 
kens krav på att livet skulle vara en ständig blodfullhet och bjuda på ett 
oavbrutet känslorus. Han satte fingret på efterkrigsgenerationens ömma 
punkt: kravet att ständigt befinna sig i ett sinnligt rus såväl inom som 
utom äktenskapet - ett krav som är totalt orealistiskt och bara kan leda 
till just de sura, besvikna och alltid krävande människor vi upplever 
runt omkring oss. 

Här var en av Sveriges verkligt få betydande tänkare under vårt år- 
hundrade, som liksom Elof Åkesson i Lund givetvis borde fått centrala 
professurer. Och vad skedde? Eftersom de var kritiska mot samtidens 
floskler och slappa modedoktriner inte bara förvägrades de befordran - 
utan fick lämna universiteten och livnära sig som lektorer! Två andra 
högst professorskompetenta personer, som man inte heller släppte fram 
i likriktningens Sverige var Melker Johnsson och Helmer Lång. Det är 
synd om ett land, som hushållar så illa med sina få verkliga begåvning- 
ar, och i stället går in för att förvandla nollor till ettor. 

 
René Modiano 

Den enda övriga kollega, som jag med tiden fick ett varmt och per- 
sonligt vänskapsförhållande till, var den franske lektorn René Modiano. 
Han var mycket begåvad och litterärt intresserad. Hans judiska släkt 
kom ursprungligen från Thessalonika i norra Grekland och hade sedan 
utvandrat till Frankrike. En nära släkting till honom var Le Troquert, 
som skrivit jättesuccén Madame la Marquise. 

Jag är René Modiano stor tack skyldig för den fina översättningen 
och utgivningen i Paris av min diktsamling "augustimönster," på fran- 
ska "images d'aout." Av experter har jag hört, att Modiano tolkat den 
mycket besvärliga och känsliga texten till mycket vacker franska. Han 
begåvade dessutom den franska utgåvan med ett personligt och spiritu- 
ellt förord. 

Jag vill inte lämna kollegiet vid Göteborgs Högskola utan att nämna 
docenten i litteraturhistoria Greta Hedin, som var absolut hederlig och 
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inte korrumperad av det auktoritära kommandosystemet. Hos henne 
kände jag en varm sympati för min kampanj för reform av det stelnade 
och sterila högre bildningsväsendet i Sverige. Greta hade dessutom mo- 
det att offentligt försvara mig i Göteborgs tidningar. 

 
Torgny Segersted 

Torgny Segerstedt uppträdde inte personligen till mitt försvar under 
demokratistriden 1945, men jag slukade varje dags hans spalt "I Dag" i 
Handelstidningen. Den gav mig och många i det fega Göteborg mod att 
leva vidare. När jag mötte Segerstedt hade han alltid två blodhundar i 
strama band. Det var nog klokt. Men han hade också Guds änglavakt. 

 
Värdinnan från Arvika 

 
Jag hade i Mullsjö träffat en mycket sympatisk flicka från Arvika, 

som var värdinna på Mullsjö Friluftsgård och talade sån där go värm- 
ländska. Hon hette Anna-Greta, och vi trivdes bra ihop. 

En gång när hon utan anledning trodde att jag övergivit henne hade 
hon gråtit inför sin chef, den mycket känslosamme stationsinspektorn 
Hjalmar Fagerström, som skapat denna fina turistgård. Hon hade också 
suckat mitt namn. Fagerström missförstod alltsammans och fylldes av 
helig vrede över denne lymmel. 

När jag ett par dar senare skulle åka till Jönköping och kom till luck- 
an för att lösa biljett, röt Fagerström: 

-Jag säljer ingen biljett till honom! 
-Varför inte det? frågade jag fullständigt häpen. 
-Han har ju bringat henne i olycka! Han får ingen biljett! 
Jag försökte lugna honom, men det gick inte. Jag fick ingen biljett. 
Jag hade inte gjort Anna-Greta "olycklig," men tvärtom mycket lyck- 

lig över att vi skulle kampera ihop i Göteborg när jag tillträdde min 
tjänst. Samboförhållanden var mindre vanliga då än nu, men okända var 
de inte. 

Vi bodde i två rum som vi hyrde av en gammal dam i hörnet av 
Berzeliigatan och Södra Vägen. Därifrån kunde jag lätt promenera upp 
till Studentkåren och Högskolan förbi Götaplatsen. Det kändes lite 
konstigt att bo på Södra Vägen, den gata där min far först bott när han 
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kom till Sverige 1902 - och i samma hus, som Keth Laycock tidigare 
bott i! När jag kom till Göteborg hade Keth flyttat till Partille med sin 
stora familj. Där besökte jag honom ofta och fick engelska kulturinjek- 
tioner, som väl behövdes i den göteborgska kylan. 

Keth själv och hans familj fick förresten akta sig för kulturassimila- 
tionens faror. En gång hälsade hans dotter Ianthe mig välkommen med 
orden: 

-Oh Martin - what long you are! 
Så kan det gå för invandrare. 

Det hjälpte inte att Anna-Greta och jag trivdes bra ihop - jag borde 
nog ha insett, att hon skulle komma att känna sig rätt ensam vid midda- 
gar och fester med Gustaf Stern eller någon annan språkprofessor till 
bordet. Inte heller kunde jag ge henne den tid hon kanske gärna ville 
tillbringa med mig. Mönstret från mitt tidigare förhållande till Jo börja- 
de upprepa sig. Vi blev aldrig ovänner eller något sådant. Vi hade helt 
enkelt alltför olika livsinriktningar. 

Efter ett år flyttade vi isär. 

Men jag var ju i parningsåldern, och sökte givetvis ständigt medvetet 
eller omedvetet efter en partner för livet, samtidigt som jag alltid djupt 
inne i mig bar på det oläkta såret från min skolkärlek till Kerstin. 

Under min tid i Göteborg visste jag inte ens var Kerstin var. Någon 
hade sagt, att hon studerade i Stockholm. Kanske det var hennes vänin- 
na Hjördis Björkegård som berättat det. 

Bal på Studentkåren 

Tiden gick, och jag träffade ingen som betydde något allvarligt för 
mig. Men när man minst anar det träffas man av Amors pil. 

Det var vid en bal på Studentkåren. Alla de vackra unga människorna 
var klädda i smoking och lång klänning. Göteborgssocieteten - och var 
säker på att den fanns! - visade upp sina giftasklara söner och döttrar i 
högsta elegans. 

En studentbal är alltid vacker. Musiken är bra, alla är trevliga och 
lockande, framtiden hägrar, ungdomen vet sin hemliga makt. Under 
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Jag och Birgitta Carlsson och Örgryte gamla kyrka, 1944 
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några timmar glömmer man i kristallkronornas blixtrande ljus hyres- 
rummet, tentamina, och kriget där ute. Vin och sprit ökar på stundens 
eufori mitt i det omgivande mörkret.Jag hade gått till balen utan dan- 
spartner, och studerade noga de rosiga och leende flickorna. Plötsligt 
får jag se en lång, strålande vacker blondin som var ledig. Jag gick ge- 
nast fram och bjöd upp, och vi dansade bra ihop. Birgitta hette hon, och 
hon hade en bror vid Högskolan som hette Nils. 

Ja, så började det. Jag blev alltmer fäst vid Birgittas enkla, chosefria, 
varma och uppriktiga väsen. Jag insåg att hon var en mycket ovanlig 
människa, helt olik de flesta andra jag träffat i livet. Hon hade äkta ide- 
al och försökte förverkliga dem i sitt dagliga arbete. 

Vad Birgitta såg i mig vet jag inte. Hon fick ju snart veta att jag varit 
gift och nu var skild, och att jag sammanbott med Anna-Greta. Men 
hon lät sig inte avskräckas. 

När jag fick träffa hennes föräldrar och hennes bror Nils kände jag 
omedelbart att detta var en familj av det rätta slaget, enkla, trofasta och 
mycket kärleksfulla mot varandra. I mitt frusna tillstånd gjorde det oer- 
hört gott att få ta del av denna gemenskap. 

Vi gifte oss i Örgryte Gamla Kyrka, och firade ett gammaldags bröl- 
lop enligt konstens alla regler hemma hos Birgittas föräldrar. De hade 
dessutom byggt om villan så att vi kunde bo i övervåningen. Allt var 
ordnat till det bästa. 

 
Per Ekström 

I huset bredvid oss i Örgryte bodde i ett källarrum en mycket märklig 
man som hette Per Ekström. Han berättade att han varit pingstpastor i 
Portugal och talade portugisiska och spanska flytande. Han föreföll bara 
vara till hälften närvarande vid våra samtal. Ofta började han plötsligt 
tala om Pierre Loti och hans oerhörda nostalgi och livspessimism. Det 
hjälpte inte att försöka gaska upp Per med ett skämt. Han blev bara än- 
nu ledsnare, och log ett förlåtande litet leende åt mina försök att få liv i 
honom. 

Efter en tid berättade han att hans far var målare och också hette Per 
Ekström. Jag måste erkänna att jag inte kände till detta namn, fast han 
var en av Sveriges största. Nu fick jag också förklaringen till hans ge- 
nuina ölandssmåländska dialekt: familjen bodde i Mörbylånga, dit han 
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inbjöd Birgitta och mig. 
Vi anamadde inbjudningen, och möttes på Öland av Per, som jag näs- 

tan ville kalla Bon jour, tristesse. Med sorgsen, litet avlägsen och 
drömmande röst berättade han om sin fars lidanden på konstnärsbanan i 
Sverige, och framför allt i Frankrike. I Sverige var det nästan bara 
Strindberg som insett hans begåvning; han hade satt in Per Ekström i 
Röda Rummet som målaren Sellén.. 

Vi fick också se duk efter duk av faderns solnedgångsmålningar. Den 
sjunkande, döende livgivaren hade helt förhäxat Ekström, och jag anar 
att han symboliskt såg hela Västerlandets undergång i solens sista gri- 
pande och dödslängtande strålglans. Det är om Per Ekström d. ä. jag 
skrivit dikten "The sunset painter," som står i "New English Poems." 

Per Ekström junior blev en av mina allra bästa och mest beundrade 
vänner. Jag uppmuntrade honom av alla krafter att skriva eftersom han 
både hade något viktigt att säga, och sa det med stor stilistisk pregnans. 
Hans fina kulturanalyser och porträtt av ljusberörda, heliga människor 
trycktes i Barometern i Kalmar, men borde givetvis finnas i bokform. 

Varför finns de inte? Därför att förlagen blivit förblindade och för- 
dummade av civilekonomer, vulgärmarxism och kristendomshat. Ek- 
ström är ytterligare en stor svensk talang, som man i stockholmsk själv- 
godhet försummat att ta vara på. 

 
The Importance ofbeing Ernest 

 
Det finns inget bättre sätt att lära sig ett språk än att spela teater på 

språket. Därför intresserade jag mina elever vid Högskolan i Göteborg 
för idén att vi skulle uppföra en pjäs på engelska. Jag föreslog Oscar 
Wildes "The Importance of being Ernest", och när de fått tillfälle att 
läsa den var flera mycket ivriga att delta. Bland mina trognaste teater- 
entusiaster var Ulla Jönsson, Lennart Edberg och Gösta Gillberg. Vi 
fick ihop en fin ensemble och repeterade med stor entusiasm på Stu- 
dentkårens scen. 

Oscar Wilde ägde ju en lysande förmåga att skriva kvick, snärtig och 
"modern" konversation med sin speciella tillsats av humor, vanligen 
med en frän social dimension. Här var han långt före Bernard Shaw, 
som han annars hade mycket gemensamt med. Hans dialog är minst lika 
rol 
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rolig att spela som att läsa, och vi hade inte en tråkig minut under våra 
repetitioner. 

Pjäsen blev en sådan framgång i Göteborg att vi beslöt oss för att tur- 
nera med den och spelade för fulla hus i Vänersborg, Borås och 
Halmstad. 

Här hade vi verkligen gjort något för engelsk kultur i Sverige - och 
haft roligt hela tiden. 

 
Vi grundar Kursverksamheten 

 
I Stockholm hade jag blivit verkligt intresserad av Sven Björklunds 

nya skapelse studentundervisningen, där den senaste kunskapen gick di- 
rekt från universitetets forskare via studenterna till allmänheten. Han 
kallade detta Kursverksamheten vid Stockholms Högskola. 

I Göteborg fanns ingen sådan studentverksamhet vid Högskolan, och 
jag beslöt mig för att införa den där. Jag talade först med min och Keth 
Laycocks gode vän Sven J. Larsson från Skara, som bevistat vår engel- 
ska sommarkurs i Mullsjö inte mindre än fem gånger, och nu var skå- 
despelare på Studentkåren, Bengt John och Olof Åström, som båda in- 
tresserade sig för saken. Sen grundade vi formellt Kursverksamheten 
vid Göteborgs Högskola efter en del diskussioner med Högskolans lä- 
rare. 

En tid därefter kom också Lars Gurmund med i projektet. Han blev 
länge en stöttepelare när vi andra försvunnit. 

Jag är mycket stolt över att ha tagit initiativet till denna verkligt nyt- 
tiga och demokratiska verksamhet i Göteborg. 

 
Det unga Göteborg 1944 

Jag upplevde mycket starkt hur fattigt det litterära och kulturella livet 
i Göteborg ändå var i jämförelse med Stockholm. Delvis berodde detta 
säkert på att stockholmarna i allmänhet behåller alla fördelar och anslag 
för sig själva - då liksom i ännu högre grad 1994. För att göra något åt 
detta tog jag kontakt med flera intresserade studentkamrater. Anna-Gre- 
ta Wide, en blyg och tillbakadragen flicka med rädda glasögon, var ju 
en av stadens främsta poeter. Hon var genast intresserad av min idé att 
ge ut en gemensam antologi. Kerstin Anér, som alltid hade bråttom, 
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och Lasse Ulvenstam, som var god vän med Birgitta, lämnade bidrag. 
Flyktingarna var naturligtvis glada att få ett forum; Ivan Malinovski och 
Öivind Holter var med. Men mina närmaste var medarbetare Anna- 
Greta Wide och Gösta Gillberg. 

Och så blev "det unga Göteborg 1944" till. Jag fick ensam betala för 
tryckningen, men vi sålde faktiskt två upplagor av Göteborgs "lilla rö- 
da," så jag fick igen mina pengar. 

Den göteborgska reaktionen var mycket intressant. Jag hade i föror- 
det skrivit att det rådde ett kulturellt vakuum i Göteborg, och detta gjor- 
de Göteborgs-Postens litteraturkritiker fullkomligt rasande. Han formli- 
gen öste ilska och förakt över vårt lilla försök. 

Men det var dumt av G. -P. Flera av dem som debuterade i min lilla 
antologi blev med tiden rikskändisar - t.ex. Kerstin Anér och Lars Ul- 
venstam i Sverige, och Ivan Malinovski i Danmark. 

Under arbetet med studentantologien fick jag tanken, att eftersom vi 
redan faktiskt var ganska många unga poeter i staden borde vi ta kon- 
takt med äldre författare där och bilda ett författarsällskap. Jag diskute- 
rade först min idé med min svåger Nils Ryndel, och sedan med Adja 
Yunkers. Adja var genast eld och lågor. Adja fick den strålande idén att 
vi skulle be Ingrid, en kindergartenlärarinna i Mölndal, som varit elev 
hos oss i Mullsjö, att få låna hennes lokaler för själva invigningsfesten. 
Adja lovade också att göra individuella träsnitt på japanpapper till varje 
inbjuden person.. Tillsamman valde vi citat från Baudelaire till var och 
en. Det blev mycket tidskrävande för Adja, men han genomförde sin 
idé. 

Ingrid var också med på det hela. 
Inbjudningsträsnitten skickades ut till hela Göteborgs litterära elit med 

rådman Folke Hellgren och Elizabeth Kjellberg i spetsen. Ebbe Linde, 
som jag också diskuterat saken med i förväg, var naturligtvis inbjuden.. 
Alla ombads komma till en viss adress i Mölndal, men vi talade inte om 
att det var en kindergarten. 

Dagen D var en mörk höstkväll 1944. Adja Yunkers och jag stod un- 
der en gatlykta nere vid gatan och tog emot. Jag tror Folke Hellgren 
kom först med sin paranta fru Margit. Hon var klädd i stor toalett och 
Folke i smoking. Vi lotsade dem intet ont anande upp för en smal 
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trappa till - en kindergarten, där alla fick bekväma sig att sitta vackert i 
barnens små stolar vid barnens små bord. Det var lite obekvämt, men 
alla skrattade och tog det med gott humör, medan Adja och jag ilade 
omkring med dryckesvaror och tilltugg till gästerna. 

Det blev en oförglömlig kväll, och vi beslöt att bilda ett författarsäll- 
skap i Göteborg. Det var Folke Hellgren som ville använda ordet 
"författarsällskap" snarare än "författarförening." Alla ville också ha 
den populäre gentlemannen Folke till ordförande. Folke var ursprungli- 
gen gotlänning, och hade ju skrivit en fin roman från Visbys medeltid. 
Han var också en mycket fm översättare, bl.a. av engelska barnrim. I 
det civila var han rådman. Jag minns att Artur Lundkvist och Bertil 
Schutt ofta läxade upp Folke för att han dömde folk som begått brott; 
enligt Artur var brottslingar sjuka, och skulle enbart ha vård, men inte 
straff. Efter många långa samtal med Folke Hellgren om detta kan jag 
säga, att han led personligen för varje brottsling han måste döma. En 
mer human domare tror jag aldrig Sverige haft. Men att den som begått 
en orätt inte skulle gottgöra sin förseelse gick han aldrig med på. Han 
hade ännu kvar en oförvillad syn på brott och straff. 

Det formella beslutet om att bilda en författarförening togs emellertid 
inte den minnesrika höstkvällen i Mölndal, utan först några veckor se- 
nare på Teatergatan 4 i Riksföreningen för svenskhetens bevarandes lo- 
kaler, som vi fått låna av Axel Fredenholm, som då var chef där. Till 
det mötet hade vi kallat alla de fina göteborgsförfattarna - Bertil Ged- 
da, den tystlåtne lille schackspelaren, Lars-Levi Laestadius, teaterman- 
nen, Kjell Hjern, hembygdsälskaren, Bengt Anderberg och många 
andra. 

Axel Fredenholm och jag blev mycket goda vänner, och jag fick 
Hans Kiintzel på Gebers förlag att ge ut hans tolkningar av Hopiindia- 
nernas poesi med målningar av Oscar Borg. Med Axels son Thord blev 
jag sedan i New York också god vän. Han och jag samarbetade i flera 
böcker. Thord Fredenholm var en av vårt århundrades finaste översätta- 
re av svensk poesi till engelska, och det är skandal att han aldrig fick ett 
ord av tacksamhet eller erkännande från Sverige och Svenska Institutet. 
Om Sverige varit Frankrike hade Thord Fredenholm och Helen Asbury 
fått Hederslegionen flera gånger om. 

 
Göteborgs Författarsällskap höll ofta sina styrelsemöten hemma hos 
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Folke och Margit Hellgren i Örgryte. Jag märkte ibland att Ebbe Linde 
var ganska sur över att det inte var han som tagit initiativet och genom- 
fört grundandet av sällskapet. En medlem, som jag kom att uppskatta 
mer och mer var den stillsamme och försynte Helge Jedenberg. I ett 
halvt sekel har han utgivit bok efter bok med en finstämd, kräsen poesi 
som talar direkt till människans själ. Jag kommer heller aldrig att glöm- 
ma, att under min svåra tid på Jubileumskliniken var Helge en av de få, 
som besökte mig. 

Ibland bjöd vi in besökande författare till våra sammanträden. En så- 
dan var Bertil Schutt. 

Fastän Birgittas bror Nils Ryndel var alltför blygsam för att vilja kal- 
la sig författare skrev han mycket bra epigram. Särskilt ett har fäst sig i 
mitt minne. 

Jag grenslar tvenne hästar nu. 
Det sätet är mig mäkta brett. 
Ritten går i ett i ett - men jag går snart itu. 

 
Nisse har ju annars gjort sin stora insats som konstkritiker - och 

självständig målare. Han och hans förtjusande skulptris Margareta har 
varit stöttepelare i Göteborgs konstliv. 

 
Musicerande konsul 

Jag umgicks flitigt med Richard B. Vowles, USAs konsul i Göteborg. 
Han och hans fru Ellen hade härliga bjudningar där glädjen stod högt i 
tak därför att de allierade med var dag närmade sig Berlin. 

Dick själv var en mycket skicklig jazzpianist, och vi kunde spela och 
sjunga i timmar tillsammans. Han lärde mig dussinvis med amerikanska 
sånger, som ligger oss mycket närmare än de engelska. Efter en tid 
kom det för mig att jag skulle göra en helt ny sångbok för svenska sko- 
lor, där man inte bara skulle få de gamla rätt utsjungna engelska sång- 
erna, utan också jazz, arbetarsånger, och de ofta livligare och roligare 
amerikanska folkvisorna. Och så skulle vi naturligtvis ha med de mest 
sjungna psalmerna, som av någon ideologisk anledning aldrig sjöngs i 
svenska skolor. I själva verket förhåller det sig så, att "Onward, Chris- 
tian soldiers" är världens mest sjungna sång. Det är förresten inte så 
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konstigt - musiken skrevs ju av Arthur Sullivan, Englands störste 
operettkompositör! 

Flera år efter kriget fick jag höra, att den amerikanske vicekonsuln 
Jensen varit en centralfigur i de allierades kontraspionage i Skandinavi- 
en. Detta hade jag ingen aning om under min göteborgstid. 

 
Universiteten i en ny värld 

 
Vintern 1944-15 kom min bok "Universiteten i en ny värld" ut på 

KFs förlag. Boken var förvisso min idé, och jag var redaktör för den, 
men den innehöll ganska lite av mig. Jag hade bara skrivit uppsatsen 
om reform av undervisningen i engelska. Nästan hela boken var skriven 
av olika experter på akademisk-pedagogiska frågor. Käthe Hamburger 
hade skrivit om undervisningen i tyska. Folke Leander hade skrivit en 
ilsken och helt berättigad kritik av andra aspekter av högskolearbetet. 
Jag hade haft mycket svårt att få en bra artikel om sovjetiska universitet 
efter kriget, och fick till slut be Sovjets ambassad hjälpa mig. Jag 
minns, att kulturattachén var mycket vänlig och med en antydan om si- 
na privilegier bjöd mig på amerikanska Camel-cigarretter, som var 
omöjliga att få tag på i hans hemland. Efter lång väntan fick jag en dag 
i Mullsjö ett telegram på tretti sidor från Moskva. Telefonfröken sa, att 
det skulle bli svårt att läsa upp det för mig. Jag gav henne tillstånd att 
sända det på posten. Det var artikeln om ryska universitet. Jag minns 
att den slutade med en triumferande sats om att i en nära framtid skulle 
alla ryska studenter kunna gå på bio. 

Under julferien anade jag, att något ont var på färde. Jag talade ofta 
med Birgitta om det, men vi var ense om att jag skulle stå fast och krä- 
va bättre förhållanden, både moraliskt, intellektuellt och materiellt för 
studenterna. Men jag anade inte, att hela styrkan hos de reaktionära 
krafterna skulle vändas mot mig personligen. Jag tänkte aldrig på att de 
utländska lektorerna inte hade något som helst anställningsskydd. 
När boken kom ut gick språkprofessorerna genast till angrepp med Mi- 
kaelsson i spetsen. All kritik, alla förbättringsförslag, allt i vår bok var 
fel, och dessutom oförskämt. Sedan följde en bitter polemik i alla Göte- 
borgs tidningar, där endast Greta Hedin och Folke Leander klart tog 
ställning för reformer och demokrati. 
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I Stockholm hade Gunnar Myrdal och andra krävt precis detsamma 
som vi en annan bok, men han hade ju fast anställning. 

 
Avskedad på själva fredsdagen 

 
Så kom då den oändligt efterlängtade fredsdagen. Den 7 maj 

kapitulerade Tyskland i Norge. I Göteborg drog över hundratusen män- 
niskor ut på gatorna i den vildaste glädjeyra staden någonsin upplevt. 
Överallt viftade man med norska, engelska och amerikanska flaggor. 
Tacksamheten mot dem som givit sina liv för oss alla kände inga 
gränser. 

Jag satt i vår lägenhet på Tandåsgatan. Plötsligt ringde telefonen. Jag 
tog luren. Det var Högskolans rektor, Curt Weibull. 

-God dag, sa han. Kan du titta in till mig ett slag på Högskolan? 
-Kan det inte vänta till i morgon? undrade jag. Det är ju en stor dag 

för oss, och jag tänkte gå ut på stan och fira. 
-Nej, det vore bra om Du ville komma in ett slag i dag. 
Motvilligt lovade jag komma. På vägen till Vasagatan höll jag på att 

bli omkullvält av hoppande, springande och jublande människor. 
Jag tog av mig ytterrocken och hatten och knackade på. Jag hörde en 

röst som sa: 
-Kom in. 

Curt Weibull satt bakom sitt stora skrivbord, maktens och auktorite- 
tens symbol. 
-Var så god och sitt. Jag satte mig. 
-Jag har att meddela Dig, att Högskolan beslutat entlediga Dig från 
Din tjänst. 
-När ska jag sluta? 
-Omedelbart. 

-Finns det några anmärkningar på det sätt på vilket jag skött min 
undervisning? 

-Nej. Du ska ju vara en mycket skicklig lärare, efter vad jag hört. 
-Är orsaken det jag skrivit om reform av högskolorna? 
-Ja. Vi behöver ingen kritik av obehöriga utomstående. 
Jag reste mig och gick. Där ute föddes världen på nytt. 
Min värld störtade samman. 
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Det har ju länge varit känt att Värmland, Göteborg och västkusten, 
samt vissa delar av Skåne redan på 30-talet uppvisade en mans- 
dominerad auktoritetskultur med nazistiska inslag och diktaturbeundran, 
men jag visste inte att dessa tendenser även hade trängt in i högskolan. 
Jag hade tänkt att universitetet var en högborg för ljus och sanning i en 
mörk och vilseledd värld. Nu fick jag uppleva att det kunde vara en 
högborg av mörker och förtryck. Inte heller visste jag då att Sverige 
deltog i tillverkningen av V2-raketerna, som spred död och fasa i Lon- 
don vid slutet av kriget. Betalade Hitler Sverige med guldplomber från 
judar som tyskarna gasade i Auchwitz? 

När mitt avsked blev bekant blev det en upprörd stämning på student- 
kåren. Två modiga studenter, Hillevi Alm och Lennart Edberg, steg 
fram och föreslog att man skulle organisera en demonstration och krä- 
va, att jag skulle bli återinsatt. Så skedde också, men det gjorde inget 
intryck på kollegiet. 

Folke Leander berättade för mig, att beslutet att avskeda mig fattats 
med en rösts övervikt. Han berättade också, att alla språk-professorerna 
röstat emot mig, medan oceanografen Hans Petterson och naturvetarna 
ville ha mig kvar. 

Ett par dar senare kom jag in på Handelshögskolan för att säga adjö 
till rektor Berglund. När jag kommit in på hans kontor sa han på sitt lite 
sirliga sätt: 

-Jag hör att lektorn ska sluta sin tjänst på Högskolan. Jag ber att få 
påpeka, att något sådant beslut inte fattats av Handelshögskolans 
styrelse. 

-Betyder det, att jag ska fortsätta här? 
-Javisst, sa han mycket vänligt. 
Berglunds ställningstagande för mig var ytterst genant för Weibull 

och Högskolans styrelse, och kommenterades av hela stan. 
 
Jag blev med ens en kändis inte bara i Göteborg. Jag inbjöds bl.a. till 

Uppsala att tala om universitetsreform inför ett stort akademiskt audito- 
rium. Nu när jag redan var avskedad tyckte jag, att jag kunde ta bladet 
från munnen och sa en del beska sanningar om förhållandena vid de 
odemokratiska svenska universiteten. Ett par professorer blev så arga, 
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att de reste sig upp och gick ut mitt under mitt anförande. 
Dagen därpå skrev professor H.S. Nyberg i Uppsala Nya Tidning att 

jag var Antikrist som återkommit till jorden. 

Fastän Birgitta visat fullständig solidaritet med mig och gjort alltför 
att protestera mot den fega och orättvisa behandling jag fått av Högsko- 
lan, kändes det för mig som om jag nu blivit så utstött från den svenska 
gemenskapen, att jag måste slita alla band med Sverige. Allt som hade 
med Sverige att göra betydde bara svek och falskhet. Fastän det kändes 
fruktansvärt svårt gick det också ut över Birgitta och hennes underbara 
familj, som säkert gjorde sitt bästa att förstå och sympatisera med mig. 
Men jag orkade helt enkelt inte längre med något svenskt. 

Av ekonomiska skäl var jag tvungen att fortsätta under hösten 1945 
vid Handelshögskolan, men allt var dött för mig i Göteborg. 

På våren 1946 fick jag anställning på skolboksavdelningen på Alm- 
qvist & Wiksell - Gebers förlag på Gamla Brogatan i Stockholm. Det 
var Nils Wikström som tog vara på min talang, och det behövde han in- 
te ångra. Jag skaffade förlaget flera nya författare, som de förtjänade 
bra på. 

Men att infinna mig klockan åtta och stanna till fem på mitt kontor, 
när det under flera timmar inte fanns något att göra, tilltalade inte mig. 
Visserligen hade jag ganska roligt med Ann-Sofie Landelius, en annan 
anställd på förlaget, men efter en ganska kort tid bad jag ändå att få gö- 
ra arbetet hemma, och åstadkom då mycket mer. 

Jag förstod, att jag inte var född till kontorsarbete. 
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Jag förlorar mitt pass 

I min bok om Indien tog jag öppet parti för kongresspartiet och Ma- 
hatma Gandhis frihetsrörelse. Ingen kunde tveka om var mina sympati- 
er låg. Jag visade samma pro-indiska inställning i mina föreläsningar 
vid Göteborgs Högskola. Orsaken var inte alls att jag hatade England 
eller på något sätt ville skada England, utan helt enkelt att jag ansåg det 
självklart att tiden var kommen för indierna att överta ansvaret för sitt 
eget land. 

Min bok ansågs banbrytande, och jag fick snart en förfrågan från 
Oprecht Verlag i Zurich om de fick ge ut den på tyska. Den översattes 
av en judisk flykting, Dr. Franz Mockrauer, och jag tyckte faktiskt att 
hans översättning var betydligt bättre än mitt original. Så snart boken 
kom ut i Schweiz blev den förbjuden i Hitlertyskland, eftersom den av- 
slöjade nazisternas plan att invadera Indien från Burma. 

En dag 1944 fick jag ett brev från brittiska ambassaden i Stockholm 
som meddelade att mitt pass blivit indraget. Det var säkert Sir Victor 
Mallet, den brittiske ambassadören, som personligen stod bakom detta 
fula streck. Jag var ju "a British subject by birth," så åtgärden var 
mycket allvarlig. Jag fick också veta, att det gällde mitt indiska 
ställningstagande. 

Sverige hade ransonering under kriget, och utlänningar fick sina ku- 
ponger genom att visa upp sina pass och få dem stämplade. Jag kunde 
alltså inte längre få några matkuponger, och inte heller några tobaksku- 
ponger. Eftersom jag på den tiden var rökare var det senare nästan 
värst. Jag fick gå runt bland mina bekanta och tigga kuponger. Som väl 
var var tilldelningen ganska riklig, så det gick aldrig någon riktig nöd 
på mig. 
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Man sa mig att jag måste vänta tills regeringen Churchill föll och ar- 
betarregeringen under Clement Attlee trädde till för att jag skulle återfå 
mitt pass. Jag hade ju exakt samma åsikter om Indien som det engelska 
arbetarpartiet. 

Men först tog jag kontakt med två engelska fackföreningspampar som 
besökte Sverige och beskrev vad som hänt. De blev naturligtvis upprör- 
da över Mallets fasoner, och lovade ta upp saken med Attlee. Denne 
ställde sedan i sin tur en fråga om mitt fall i parlamentet, varpå jag 
omedelbart återfick mitt pass. 

Den här ganska sorglustiga historien belyser också mitt komplicerade 
förhållande till mitt ena "fosterland." 
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Stora sommarkurser i Mullsjö 

Mot slutet av kriget växte elevantalet starkt vid de engelska som- 
markurserna i Mullsjö. Man vågade nu öppet bekänna sina sympatier 
för England och Amerika. Bland de ungdomar som 1944 sökte sig till 
Anglo-American Center var Ulla Leuhusen, som sedermera blev gift 
med svenska ambassadören i Washington, Wilhelm Wachtmeister. Hon 
har flera gånger nämnt vilken betydelse sommaren i Mullsjö haft för 
henne. En annan elev 1944, som återkommer sommaren 1945, var Lars 
Forsell som enligt egen utsago inte bara lärde sig mycket engelska i 
Mullsjö utan också tog starka intryck av den ryske konstnären Adja 
Yunkers - och även kysste sin första flicka i backen nedanför Marston 
Hill. 1944 och 1945 var såväl Lars Forsells kusin Jan Stiernstedt som 
Bonniers översättare Sonja Bergvall och den norska flyktingförfattarin- 
nan Mia Berger redaktörer för kurstidningen "The Eagle Eye", som 
skrevs av elever och lärare tillsammans och utgavs varje vecka. Den 
skickades även till alla skolans föregående elever. Här publicerade Lars 
Forsell 1945 en av sina allra första tryckta dikter, "För en enfaldig kan 
vi inte" samt sin allra första kända litteraturkritik som jag återger här. 

 
Lars Forsell För en enfaldig kan vi inte. Han vill begripa. 

i orört majestät med blicken ensam och stegen 
stolta som ensamhetens bladade jag bland lösningarna 
valde min och träddes över dess ögon 
klänningen frasade små melodier i mitt öra 

individuell kom jag på önskningarnas vägar 
och bristande klara källor fyllde inga kärl 
sprängfylld av sånger dikter önskningar 
låg jag i lönnens skugga och räknade prästkrageblad 

brynjan smidd av filosofens stålklingande ord 
borrades sank av oförtäckta sanningar 
t.o.m. mullbärslövet kläddes av och vinden 
svängde sina armar kring det förtäckta faktum 
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nu gröptes håligheterna ur och termerna 
sopades loss och kring över fruktbarare åkrar och falt 
nu sjunger röster och väntar mitt utslagna glas 
att fyllas igen med flagor från avlägnsa ränder 

vi krossar glaset du och jag emellan oss 
och låter vagnarna förvanda skärvorna till runda sandkorn 
vi mynnar ut i varann som två floder 
som länge sköljt över blanka hällar av gråsten 
 
vi glömmer mig som bara var till för att glömmas 
vi bor till varann och för varann och tillsammans 
bara glömma mig bara glömma det grumliga glaset 
gjutet att glömmas men ensamt dömt att minnas 

nu vrider sig kompassnålen nu vandrar jag 
mot alla väderstrecken 

 
A poem is an attempt at finding truth. Therefore a poem is never 

thrue but an approach to truth. To write poetry is asking for a way tow- 
ards oneself. 

Don't look for a logical line or conclusion. The poem will exist outsi- 
de of strict thinking. Feeling and thought stånd no longer in opposition 
to one another but synthesise in the symbol. 

You have to count with a sense of poetry comparitiv with a sence of 
music or colour. It is not a question of projecting experience of feelings 
and brains at frothing waterfalls or memories from a journey in Italy. 
The symbols have to be absorded as they are - without either intellec- 
tuel interpretation or emotional expansion. 

The purpose of a poem is in the first place to deliver the poem on the 
second the reader. Through delivering proggressive activity a poem 
becomes social in a deeper sence - without marchrythms and flourishs 
of... 

The discover that the poem above is meaningsless is the first stop 
towards accepting. To create something out of it, to again fill the upsett 
glass, that we will try to do together afterwards. 

Lasse 
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Sommaren 1944 spelade Lars Forsell i en cabaré som organiserades 
av Adja Yunkers och sommaren 1945 spelade Lasse huvudrollen i Step- 
hen Spenders antinazistiska pjäs "TRIAL OF A JUDGE". Alla elever 
som utfört en roll i en engelsk pjäs vid den engelska skolan i Mullsjö 
blev automatiskt medlemmar i en hemlig förening, The MADS, som 
kan uttydas antingen Tokstollarna eller The Marstonian amateur drama- 
tic Society. Sommaren 1945 mottog Mullsjö ett helt sjuktransporttåg 
med i huvudsak franska fångar som befriats från koncentrationsläger i 
Tyskland. De befann sig vid ankomsten i ett eländigt tillstånd. Men åt- 
minstone hälften av dem repade sig efter en tid. Vi kände att vi ville 
bjuda in dem till en gemensam måltid med de äldre bland våra elever. 
Och så skedde också på Havstenshult. Det blev, som man kan förstå, en 
ganska turbulent tillställning. Alla var ju oerhört glada och tacksamma 
att krigets fasor var över. Och alla längtade efter att nu börja bygga en 
ny och bättre värld. 

Sammanlagt spelade vi över 80 skådespel eller delar av skådespel på 
engelska mellan 1936, då MADS grundades och 1990, då skolan upp- 
hörde. Flera rikskända skådespelare debuterade i Mullsjö, bl a Kerstin 
Rabe, som spelade doktor i första akten av Shakespears Hamlet 1939. I 
den föreställningen blev jag själv tvungen att ha huvudrollen, Hamlet, 
därför att den person som skulle haft rollen, kapten Sam Adrian några 
dagar innan premiären greps av panik och flydde från Mullsjö. Vi spe- 
lade utomhus och med hjälp av sufflörer bakom nästan varje trädstam 
och vedrugga lyckades jag komma igenom den fruktansvärt långa rol- 
len. På det fotografi som finns på baksidan av bokens omslag sitter jag 
på den trappa där kungen och doktorn satt 1939 i Hamlet. Grubblar jag 
månne fortfarande på prinsens öde? 
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HUR JAG KOM TILL AMERIKA 

Under kriget hade jag i Stockholm träffat en mycket trevlig svensk- 
amerikan från Mellanvästern. Han hette Arthur Wald, och var dekan 
vid Augustana College i Rock Island i Illinois. Det verkade som om han 
också gillade mig. Han.besökte också mina föräldrar i Mullsjö. En dag 
frågade han, om jag ville hjälpa honom att starta en svensk sommarsko- 
la vid Augustana 1946. 

Jag tvekade först, eftersom jag inte hade något arbete i USA efter 
sommaren. 

När "Medelby" kom ut på Bonniers 1943 skrev jag till professor Ro- 
bert Lynd, som utfört den amerikanska "Middletown"- undersökningen 
och frågade, om han kände till något stipendium, som jag kunde söka 
med anledning av min svenska Medelby-undersöksökning. Man kan fö- 
reställa sig mina känslor, när jag några månader senare fick ett brev 
med ett erbjudande att bli Lydig Fellow i sociologi vid Columbia i New 
York! Stipendiet innebar en helt tryggad ekonomisk existens i den stora 
staden under ett år. Jag skulle bo i Rockefellers flotta studenthem Inter- 
national House vid 500, Riverside Drive. 

Nu tvekade jag inte längre. Tacksamt tog jag emot Arthur Walds er- 
bjudande, att tillsammans med honom grunda en svensk sommar-skola i 
Amerika. Wald hade säkert fått många idéer från vår engelska sommar- 
skola i Mullsjö, som han ville omsätta ute på prärien. 

Naturligtvis visste jag, att min gamle far och min synskadade mor nu 
skulle bli ensamma med hela arbetet med sommarskolan i Mullsjö, och 
det kändes svårt att inte kunna bistå dem. Men jag måste träffa ett val, 
och jag var inte den förste utvandrare, som slitits mellan plikten mot 
gamla föräldrar och plikten mot en själv. Om jag ångrar något är det att 
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jag inte mer grundligt skar av banden med Sverige, men naturligtvis in- 
te med mina föräldrar. 

Till Köpenhamn 
 
Hösten 1945 besökte jag både Köpenhamn och Oslo. Det var en obe- 

skrivligt underbar känsla att efter sex års inspärrning slippa ut ur Sveri- 
ge, ut till världen och friheten! 

I Köpenhamn bodde jag i en studentlya hos Knud Mogensen, en 
dansk student från Fyn som jag träffat i Stockholm. Han var en bond- 
pojke, och hade mycket av den danske bondens sävliga slughet och hu- 
mor. Ibland svärmade Knud för Kierkegaard och liknade då lite denne. 
Han påpekade också noga för mig, var Kierkegaard brukade promenera 
på Stroget, som låg alldeles utanför hans lya. 

Genom Knud träffade jag flera unga danska författare, som jag sedan 
översatte till engelska. Bäst kontakt fick jag med Erik Knudsen och 
Ivan Malinovski. Vi var ett gäng som träffades på krogen Lauritz 
Betjent alldeles intill Rådhustorget. Jag visste förresten inte, att betjent 
på danska betyder polis. Det fanns mycket litet att äta, och hela stan 
sjöng längtansfullt att 

det kom en baad med bananer! 
Men Aalborg finns i alla danska kriser. Och massor med hopp för 

framtiden. Nu skulle vi bygga det nya Europa! De flesta ville bygga det 
marxistiskt, men där förhöll jag mig avvaktande. 

 
Jag träffar Inga i Oslo 

Tillsammans med Knud Mogensen besökte jag sedan Oslo, där jag 
från Cambridge hade en mycket god vän, som hette Per Mortensen. 
Pelle hade också bott hos mig som norsk flykting under kriget. Nu åter- 
gäldade han varmt gästfriheten i Oslo. Hans familj ägde både en korres- 
pondensskola, flera veckotidningar, och Ernst G. Mortensens bokför- 
lag. Pelle gav bl. a. ut min bok "A Little Book of Good Things" i 
Norge, och där var första upplagan 20 000 exemplar. Jag fick betalt i 
förskott, så jag hade gott om pengar den hösten. 

Knud och jag bodde på ett studenthem på Blindern, som varit en tysk 



 

 

195 

 

militärbarack. På kvällarna gick vi rundan i stans restauranger för att 
fira friheten. Men till och med på det fina Continental fanns det bara en 
rätt att beställa - torskfilé med sås. Och naturligtvis obegränsade kvan- 
titeter öl och kärve, det norska brännvinet. I den stora festsalen på and- 
ra våningen tronade Knud och jag under glittrande kandelabrar med var 
sin torsk. Vid ett annat bord satt Gunnar Reiss-Andersen och några and- 
ra litterära koryféer också med var sin torsk. Några andra gäster fanns 
inte. 

Vi kom hem väldigt sent på natten med bergsbanan till vår barack up- 
pe på Blindern, och föll genast i en dvalliknande sömn. Morgonen där- 
på var det omöjligt att få liv i Knud. Jag ruskade i honom, och till slut 
vände han på sig och mumlade med ödestung röst: 

 
Det er haardt at vxre blad. 
men det er vxrre at vaagne om morgenen og vxre d&d. 

 
Tillsammans med Knud Mogensen gav jag på Hest og Son ut 

"Modera Danish Poems," och en bok i Japan. Han kom med tiden till 
Kalifornien som skandinavisk möbelimportör i Santa Monica 1960, då 
jag under flera månader fick gästa honom. Till slut återvände Knud till 
Danmark och blev sekreterare åt den svårt nerknarkade Tove Ditlevsen. 
Mitt sista sammanträffande med honom var just i samband med en in- 
tervju med Tove. Hon hade då inte mycket kvar av den blonda utstrål- 
ning, som lagt Danmark för hennes fötter när hennes första dikter kom 
ut. Den som börjar med knark tar slut med knark. 

Bent Irve berättade för mig att det senare gått riktigt illa för stackars 
Knud, som hade något av H.C. Andersens fantasteri inom sig, men 
utan Andersens talang. 

Vid en studentfest i Oslo presenterade Knud mig för en norsk vänin- 
na, som hette Inga Wilhelmsen. Hon var från Fredrikstad, och låg i Os- 
lo för att studera medicin. 

Jag fattade genast tycke för Ingas lugna, varma personlighet, där man 
snart märkte att hon också besatt stora litterära intressen och stor intel- 
lektuell nyfikenhet. Men kanske Inga framför allt var en mycket verk- 
lighetsnära person, som inte gärna svävade för långt ut i det blå. Det 
framkom inte minst i det yrke hon valt, läkarens, där det till synes inte 
fanns någon plats för fantasteri. 
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Inga Wilhelmsen 
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Kanske det var just denna verklighetsorientering, som skapade en 
brygga mellan oss. Det är inte gott att säga vari personlighetskemi be- 
står. Hur som helst bestämde vi oss för att fara på en hyttetur tillsam- 
mans till Hemsedal. Knud Mogensen var med, och några av Ingas nors- 
ka vänner. För mig var det den första upplevelsen av en norsk hytte. 
Fjällvärlden där uppe var storslagen, men inte så rolig för dåliga skid- 
åkare. Knud Mogensen hade svårt att hänga med, och fick nästan räd- 
das av oss andra. 

Mången romans har tänts i norska hytter. Inga och jag drogs alltmer 
till varann, och då hon på fjällets topp klippte mitt hår, var Simson 
snart en fånge. 

Vi besökte Ingas högborgerliga familj i Fredrikstad, där hennes far 
var direktör för Fredrikstad Mekaniske Verksted, FM V. De insåg na- 
turligtvis snart, att jag inte hade någon bakgrund i näringslivet, och ab- 
solut inte kunde erbjuda någon framtid med jordiskt kapital. Möjligen 
trodde man Inga, när hon antydde att jag hade annat kapital. 

Det första mötet avlöpte alltså utan något större drama, och senare 
kom Ingas föräldrar Jens och Agnes också på besök till mina föräldrar i 
Mullsjö. Jag antar att min något ovanliga invandrarbakgrund måste ha 
fyllt dem med en viss tvekan. Och så hade jag ju varit gift två gånger 
förut. 

Emellertid genomdrev Inga sitt beslut att följa mig till USA och i var- 
je fall tillfälligt överge sina medicinska studier i Norge. 

 
Med Gripsholm till Amerika 1946 

Så var läget, när jag i juni 1946 gick ombord på Gripsholm i Göte- 
borgs hamn för att som hundratusentals andra, som misslyckats i Euro- 
pa, söka min lycka i Nya Världen. Från relingen såg jag nere på kajen 
Birgitta, som trofast vinkade farväl, fast vi redan var skilda. Där stod 
också min favoritkusin Margareta och flera Göteborgs vänner. Propell- 
rarna virvlade upp det smutsiga europeiska hamnvattnet, det väldiga 
skrovet backade ut, och människorna på kajen blev mindre och mindre. 
Snart låg Vinga fyr bakom oss, och resan över den stora Atlanten hade 
börjat. Jag är ingen sjöman, och blir nästan alltid sjösjuk. Atlanten är 
ett alldeles speciellt helvete. Men denna pilgrimsresa, där vi åkta kana 
upp och ner över de väldiga vågorna, som var mycket större än jag 
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trodde, blev en enda stor fest. 
Som alltid fick jag naturligtvis bo i billigaste klass, där alla ligger och 

spyr på fartygets botten. Men jag tog mig upp till däck och piggnade till 
i den friska salta luften. Där träffade jag en norrman, som hette Carl 
Nesjar, som med tiden blev en av mina vänner. Han hade sin frånskilda 
mor i Brooklyn, och hade varit hemma i Norge på besök hos släktingar 
i Arendal. Carl tog mig med till första klass där vi träffade en mycket 
charmig norsk jurist, som hette Oistein Thonimesen. Han var höies- 
terettsdommer och hade deltagit i efterkrigsuppgörelsen med Tyskland. 
Vi blev genast goda vänner, och snart bildades ett gäng, som hade så 
roligt ihop, att vi nästan glömde den hemska berg- och dalbanan. 

Och så närmade vi oss ju med varje dag, ja, med varje timme landet 
jag längtade till, landet jag i andanom redan tillhörde, landet där man 
blev bedömd efter förtjänst, och inte som i Europa efter lydnad mot 
överheten. 

På slutet förlorade jag alltmer intresset för våra samtal och frågade 
hela tiden skeppsbefälet, när vi skulle skymta Amerikas kust. 

Havet hade nu lugnat sig, och en ny sol glänste i det bruna vattnet 
utanför kusten. Måsarna skrek hest över oss att land var i närheten. 

 
Och så kom ögonblicket - kanske det största ögonblicket i mitt liv. 

Långt, långt borta skymtade i den sjunkande eftermiddagssolen, en gul- 
brungrön rand, som skilde sig från vattnets dis. 

Amerika! 
Det land, som i vårt århundrade blivit hela jordens hopp, det land där 

förföljda av alla raser och religioner ännu vid århundradets slut får en 
fristad, det land som till slut tillsammans med varvsarbetarna i Gdansk 
knäckte kommunismens världstyranni, det land som ger de verkligt fat- 
tiga en verklig chans. 

Även om jag inte ännu satt min fot i Amerika, var det i mitt inre re- 
dan mitt land, om något land i världen kan bli mitt. 

Långsamt stävade vi förbi Long Island och såg en massa folk som ba- 
dade på stranden. Sen syntes Frihetsgudinnan allt tydligare. 

Men först dagen därpå fick vi lägga till på Manhattan. Ingen mötte 
mig, men jag hade en adress, jag hade en vän, så jag var inte orolig. 

Det tog lång tid att komma igenom immigrationskontrollen, men till 
slut gick jag nedför landgången och satte min fot på Amerikas jord. 
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Kanske det som allra först slog mig var den tuffa, hårda tonen. Jag 
fick senare veta, att New Yorkborna har rykte om sig att använda en 
extra grov umgängeston. 

Jag fick i alla fall en taxi och uppgav min hemliga trygghet, min 
adress. Det var No. 10, Claremont Avenue. Jag visste ju inte alls då, 
att adressen var närmast idealisk för mig, bara ett par minuter från In- 
ternational House och Columbia. 

Och så ringde jag på hos familjen Davison. Det var ju min vän från 
Stockholm Phill Davison, som bjudit mig till dem. 

 
Faniljen Davison 

 
Min första måltid i ett junifagert USA var en god lunch hos denna ge- 

nerösa och fint bildade familj, som senare också hjälpte Inga att komma 
in på ett college. Professor Davison var professor vid Union Theologi- 
cal Seminary, den teologiska fakulteten vid Columbia. Phill hade en 
syster, och efter lunch körde systern och hans fästmö mig ända upp till 
det vackra Westchester County i den härliga amerikanska försommaren. 
Vi flöt fram genom milda fläktar och ljusgröna dungar, ett landskap 
som såg ut som en enda stor park. 

Kanske någon beskäftig svensk amerikahatare nu säger: 
-Jaså, dom körde dig inte genom Harlem, där de fattiga svarta bor. 
Och jag svarar: 
-Nej, det gjorde dom inte - och varför skulle dom det? Får inte en 

stockholmare visa en utlänning något annat än smutsiga knarkkvartar på 
Söder? 

Efter ett kort besök på International House och Columbia fick jag sät- 
ta mig på Greyhoundbussen till Chicago. Väl där fick jag byta till Rock 
Island. Med stigande spänning susade jag fram över prärien i en behag- 
ligt luftkyld buss. 
Till slut svängde vi upp vid Islands busstation. Där stod Arthur Wald 
och myste som en riktig tomte. Jag steg ur, och han sa: 
-Martin, this is a historic moment! 

Arthur Wald är en av de många amerikaner, som gav mig en chans i 
livet - och betalade mig bra. Jag välsignar idag hans goda och vackra 
minne. 
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AUGUSTANA COLLEGE 

Augustana College var ursprungligen ett fäste för svenskheten och lu- 
therdomen i USA. Även 1946 var colleget för många en förberedande 
skola för en senare teologisk utbildning i Augustanasynoden. 

Rektor var Conrad Bergendoff, en mycket sympatisk man. Men lik- 
som alla amerikanska collegerektorer måste han ständigt flacka omkring 
och tigga pengar, och var därför svår att träffa. 

Desto mer umgänge hade jag med Arthur Wald och hans moderliga 
hustru och lille son Larry. Där fick jag för första gången uppleva stäm- 
ningen i en ganska typisk amerikansk familj. Trevligt, öppet, hjälpsamt 
och med stor ömsesidig hänsyn. 

Till kollegor i svenskundervisningen hade jag förutom Arthur Wald 
även Erik Wahlgren från UCLA, och Kerstin Hane, en svensk flicka 
som studerade meteorologi i Chicago. 

Erik Wahlgren var professor i isländska. Han var en stor humorist, 
och vi hade många glada stunder tillsammans. Han kom senare med sin 
fru Beverly till Sverige och var lärare hos oss i Mullsjö. Han hyrde till 
och med Marston Hill en vinter, men var ganska missnöjd med våra be- 
kvämligheter jämfört med de amerikanska. 

I Mullsjö blev Erik särskilt road av den falska runsten, som jag ställt 
upp framför Hökensås. Jag bad en god vän Georg Karlsson, som var 
stenhuggare, att hugga ut runslingan åt mig efter min förlaga. Jag ville 
veta, hur lång tid det tog att hugga en runsten, så jag tog tid på Georg 
med klocka. Han tog precis 59 minuter att hugga in hela runslingan. 
Även om han kanske hade något bättre verktyg än vikingarna, måste det 
alltså ha varit mycket lätt att göra runstenar. 
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Jag funderade på allvar på att tillverka och exportera runstenar och 
totempålar till Amerika så att varje amerikan i sin trädgård kunde ha 
sitt eget totem och en riktig vikingasten. Var så god, Gnosjö. 

På min runsten hade jag ristat in: 
"Joe Doakes discovered Europé 1954. Holy smoke." - givetvis med 

riktiga runor. Joe Doakes var smeknamnet på den amerikanske solda- 
ten. Det fanns faktiskt amerikaner, som trodde att det var USA som 
upptäckt Europa ... Erik Wahlgren tyckte att min förfalskning var så 
rolig, att han tog med den i sin bok om falska runstenar - där den tog 
första pris. Ett engelsk TV-bolag, Granite Productions ville 1995 göra 
en film om den, 

 
Kerstin Hane 

Min andra kollega vid sommarkursen i Augustana var alltså Kerstin. 
Hane, som jag genast tyckte mycket om. Hon var enkel, chosefri, bus- 
sig och mycket intelligent. Hon sjöng också mycket bra till luta och lär- 
de mig senare "Får jag lämna några blommor." På den tiden fanns inte 
någon svensk definitionsordbok av typ Oxford Dictionary, men en så- 
dan behövdes verkligen. Vi satte igång med att skriva en fickordbok 
tillsammans. Dean Wald var mycket intresserad och hejade på vårt ar- 
bete. Vi fick arbeta på kvällarna i Old Main, administrationsbyggnaden. 
Det var så hemskt varmt, att en kväll bestämde vi oss för att gå ner till 
stan och dricka en öl. 

När vi kom tillbaks var flickornas "dorrn," där Kerstin bodde, stängt. 
Som väl var bodde hon på nedre våningen, där ett fönster var öppet. 
Det satt visserligen högt, men jag la mig på knä, och sen klev Kerstin 
på mig upp i fönstret och kom in. Vi tyckte vi var väldigt duktiga. Men 
vi räknade inte med det amerikanska pryderiet. 

Något senare skulle jag i New York försöka få Henry Goddard Leach 
på Sverige-Amerikanska-Stiftelsen att ge ut min bok "Modern Swe- 
dish Poems," som jag gjort tillsammans med Lasse Forssell, och där 
han ritat omslagsteckningen. 

Jag sökte upp Leach i hans våning på Femte Avenyen och framförde 
mitt ärende. 
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-Vi vill inte ha något att göra med sådana personer som ni, sa han 
ganska otrevligt 
-Jag förstår inte vad Ni syfter på, sa jag mycket förvånad. 
-Jag syftar på Ert uppträdande vid Augustana College. 
-Jag förstår fortfarande inte vad Ni menar. 

-Jaså? Så Ni förnekar, att Ni besökte flickornas dormitorium på 
natten? 

-Ja, det förnekar jag. Det har jag aldrig gjort. 
-Men jag har mina upplysningar direkt från Augustana. 
-Det är osanning. Och jag ska skaffa intyg om mitt uppförande där. 
Samtalet var slut. Jag bad omedelbart Bergendorf och Wald skriva in- 

tyg åt mig om vad som hänt, och det gjorde de. Men Leach ändrade sig 
inte, och det betydde att mina böcker inte kom ut på Stiftelsen, där de 
hörde hemma. 

Men däremot kom de ut på Augustana Book Concern, som med gläd- 
je gav ut både "Modera Swedish Poems" och lite senare "Basic Swe- 
dish Word List," som jag gjorde tillsammans med Inga. Den övertogs 
efter ett par år av ett förlag i Philadephia, som gav ut minst tio uppla- 
gor av den. 

Under min första sommar i Amerika fick jag vara med om Fourth of 
July, nationaldagen, som firades med en utflykt och picknick vid en 
närbelägen flod. Och inte minst fick jag tillfälle att besöka Bishop Hill, 
den svenska kolonin, som Margaret Swanson, en snäll lärarinna, körde 
mig till. Jag blev fascinerad av predikanten Janson, och skottet från ri- 
valen, som fällde honom mitt i ingångsdörren till domstolen. Och lika 
fascinerad blev jag av det primitiva geniet Krantz naivistiska målningar 
från nybyggarnas liv. Krantz var en av de stora naivisterna, men på 
femtitalet ansågs han inte fin nog, och förbigicks. 

 
Forskning 

Under mina somrar i Augustana tillbringade jag mycket av min fritid 
i det underbara biblioteket, där jag för första gången upplevde ameri- 
kanska bibliotekens tjusning och oerhörda betydelse. 

Jag hade blivit intresserad för den lyrik de svenska invandrarna skrev 
i Amerika, och satte igång med en systematisk undersökning av detta 
stora ämne. Det visade sig snart vara svårare än jag trodde, och krävde 
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genomgång av tusentals nummer av hundratals svensk-amerikanska tid- 
ningar över nästan hundra år. Ibland trodde jag inte jag skulle orka med 
det, men till slut hade jag i alla fall fått med det mesta. Resultatet blev 
min bok "Amerika-svensk lyrik genom hundra år." Särskilt Emigrant- 
Institutet i Växjö har visat stort intresse för detta verk, och övertog hela 
restupplagan från mig. I Sverige fick arbetet konstigt nog bra recensio- 
ner, bl.a. av Johannes Edfelt i Dagens Nyheter. 

 
Min första sommar i USA gick fort, och snart skulle svårare uppgif- 

ter börja. 
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International House 

International House i New York ligger vid den vackra och mäktiga 
Riverside Drive högt över Hudsonfloden. Höjden heter Morningside 
Heights, och här uppe ligger också Columbia University, som nu skulle 
bli mitt hem. 

International House var verkligen internationellt. Det fanns till och 
med vietnameser som sa att dom tillhörde Viet Cong. Det gäng Inga 
och jag tillhörde var av naturliga skäl rätt skandinaviskt. Från Norge 
kom våra vänner Erik Grönseth och Vilhelm Aubert. Thor Heyerdahl, 
som just förberedde sin expedition, träffade vi mest i kaféet på kvällar- 
na. Dit kom också Ellen Stephansen. Från Sverige kom efter en tid he- 
dersmannen Melker Johnsson, som skulle trimmas till utbildningsminis- 
ter för socialdemokraterna. Men trimningen gick snett, för Melker, 
som var mycket bullerkänslig, tyckte att det var alldeles för mycket 
oväsen i amerikanska skolor, och fann till sist att han inte kunde rekom- 
mendera dem som modell för Sverige. Melker var en man, som aldrig 
kompromissade med sitt samvete. Och därför blev han också spolad. 

För vår del blev bekantskapen med Melker Johnsson en vänskap för 
livet. Liksom Vilhelm Moberg, som jag bara träffade några gånger, var 
han en högrest, knotig svensk fura, som trotsig reste sig i livets 
vildmark. 

En förtjusande kolsvart flicka från Liberia, Gene Holmes, blev också 
en mycket god vän. Vi var till och med bjudna på hennes bröllop i In- 
ternational House. Här spelade hudfärg och nationalitet ingen roll. 

Jag fick naturligtvis genast sätta igång och plugga. Jag hade väldigt 
många föreläsningar, så det var fjorton timmars jobb om dan. Liksom i 
Cambridge och Stockholm hade jag åter en nästan ofattbar tur - eller 
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välsignelse - med mina lärare i sociologi. Aldrig förr eller senare har 
Columbia kunnat uppvisa en sådan samling stjärnor i detta ämne. Hör 
bara: 

I sociologisk teori hade jag Robert Merton, av många ansedd som 
Amerikas främste sociolog. Jag tyckte han var svår. Ibland hände det, 
att jag hörde en hel föreläsning utan att alls fatta vad det rörde sig om. 
Då blev jag deprimerad, och trodde att jag helt enkelt inte var intelli- 
gent nog för Columbia. En dag, när Conrad Arensberg, som jag hade i 
industrisociologi, bjöd mig på kaffe på Fridgens kafé vid hörnet av 
Amsterdam och 120:de gatan, bekände jag min oro för honom, och frå- 
gade, varför jag hade så svårt att hänga med. Han utbrast: 

-Det här är en synagoga, Martin, det är en synagoga! 
Conrad, som med tiden blev min bäste vän i Amerika, menade, att 

många av professorerna var judiska lärda, som tidigare rört sig i en 
trång judisk krets, och inte var vana vid de kristnas begreppsvärld. Med 
ens förstod jag. 

-Då måste jag lära mig om judendomen, sa jag. 
-Det tycker jag du ska göra, sa Conrad. Han var inte själv jude, och 

förstod precis mitt dilemma. 
Från den stunden satte jag igång och försökte läsa det väsentliga om 

judendomen, och det har hjälpt mig hela livet. Trots alla "fri-tänkare" 
och "humanister'' styrs människorna i alla fall i hög grad av sin reli- 
gion, inte minst i USA. 

Conrad Arensberg led av svår stamning, och det var ansträngande att 
höra på hans föreläsningar. Men han var en mycket framstående antro- 
pologisk teoretiker och vän till Margaret Mead. På slutet av sitt liv blev 
han också President för hela USAs antropologförbund. Han kom från 
en mycket rik och aristokratisk familj i Philadelphia, som bland annat 
donerat ett konstmuseum till staden. Familjen ägde fabriker över hela 
USA, där vissa patenterade bildelar tillverkades. Conrads mor blev 
mycket gammal, så det dröjde innan han fick ärva. Men ärva fick han 
efter sin pensionering och blev miljonär. Jag råkade vara i New York 
när han fick arvet, och han sa ironiskt: 

-Nu har jag att råda att bjuda dig på en drink! Kom så går vi till 
Faculty Club. 
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En frilansare från Harlem 

I International House la jag märke till en svart student, som vanligen 
sov hela dagen sittande med benen tvärs över en stor länsstol i entréhal- 
len. Han verkade vara den enda avslappnade människan i hela det ner- 
vösa New York. Jag kände att jag måste bekanta mig med honom. Han 
hette Charles McEaddy och kom från North Carolina. Just nu försökte 
han verka som frilansjournalist och skrev artiklar i en svart tidning i 
Harlem, som ju låg bara ett stenkast från International House. Jag hade 
just fått idén till min bok "The English-Speaking press" som skulle på 
var sida innehålla namn, en typisk artikel och nederst en kort historik 
över var och en av världens största engelskspråkiga tidningar. Boken 
var tänkt som en bredvidläsning, och skulle ges ut av Almqvist & 
Wiksell. 

Nu frågade jag McEaddy om han ville göra den tillsammans med 
mig. Jodå, det ville han visst. Vi blev snart goda vänner, och Inga och 
jag bjöd honom till Mullsjö som lärare vid våra sommarkurser. Var 
Charles den förste svarte läraren i Sverige? 

I Mullsjö blev Charlie snart redaktör för vår kurstidning "The Eagle 
Eye". Några år tidigare, 1944 och 1945, när Jan Stiernstedt var redak- 
tör för tidningen hade Lars Forsell debuterat både som poet och som 
kritiker i "The Eagle Eye". 

Charlie var mycket fin på att kolla vem som höll vem i handen, och 
han införde en särskild "hand-holding" i "The Eagle Eye", som avse- 
värt ökade tidningens popularitet bland eleverna. 

Charlie var också en mycket duktig baseballinstruktör, och många är 
de som nu tjugå år senare hör hans "Run! Run!" i drömmen. Jag hör 
hans "Run! Run!" på Mullsjö idrottsplats vid sjön. 

När Charles McEaddy lärt sig svenska skapligt hjälpte jag honom till 
att förbereda ett föredrag om de amerikanska negrernas situation, som 
han skulle hålla i föreläsningsföreningarna runt om i landet, där man på 
de flesta håll nog aldrig förr skådat en svart föreläsare. Men Charlie 
hade det inte lätt med de svenska språkljuden. Vi slet och slet, med det 
ville inte riktigt lyckas. Jag minns särskilt en mening, där han såg 
mycket vildsint ut och nästan fräste: 

-De amerikanskar neger tiker mike om glaas! 
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Man riktigt hörde hur glaset knastrade mellan hans tänder. Man kan liv- 
ligt föreställa sig hur försträckt publiken kan ha blivit. Men genom sina 
föreläsningar tillförde Charles McEaddy Sverige stor och värdefull kun- 
skap om rasförtrycket i USA och de färgades kamp för sina medborge- 
liga rättigheter. Härtill bidrog hans alltid lugna och korrekta framträ- 
dande. 
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Charles McEaddy 
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Robert Lynd 

I företagssociologi hade jag Robert Lynd, som ordnat allt för mig. 
Han var en liten klipsk karl, som inte var rädd för fan eller hans mos- 
ter. Han tillhörde den gamla fina muckraking-typen av sociologer, och 
ansåg liksom James Mickel Williams att vetenskapen skulle hävda vär- 
den i samhället. För Bob Lynd var det stora värdet att skoningslöst 
blottlägga den amerikanska storkapitalismens synder. På sina oerhört 
populära föreläsningar uppträdde han som en gammaltestamentlig do- 
medagsprofet, och fick ett mycket starkt stöd från studenterna. 

I familjesociologi hade jag Robert Maciver, en skotte som kallats till 
Columbia från Kanada. Han var en av de mest sympatiska människor 
jag träffat i mitt liv, en riktig gentleman ut i fingerspetsarna. Hans iro- 
niska föreläsningar om "Marital Happiness" (äktenskaplig lycka), där 
han drev med alla möjliga idiotiska privatlivsundersökningar, var mäs- 
terverk av elegans och analytisk skärpa. 

Paul Lazarsfeld, som lyckats rädda sin fru Marie Jahoda och sig själv 
från nationalsocialisternas förintelse, undervisade i massmediernas so- 
ciologi, det ämne som i vissa avseenden intresserade mig mest eftersom 
jag redan då var författare. Paul talade engelska med en grötig tysk-ju- 
disk-engelsk brytning, men det mesta förstod man. Han var ofta åtföljd 
av en blek, stel liten sekreterare som hette Patricia Kendall, som jag 
tror att han senare gifte om sig med. Det var ett stort privilegium att di- 
rekt från forskaren själv få allt det material om amerikansk radio som 
han och Frank Stanton sedan gav ut i bokform. Jag hade ju själv vuxit 
upp i ett radiohem, och kände att här, i den mänskliga kommunikatio- 
nens mekaniska hjärta, låg en del av min framtid. 

 
Margaret Mead 

 
Jag gick också på föreläsningar av Margaret Mead men tentade inte 

för henne. Hon var en mycket kraftfull och självmedveten kvinna, som 
förväntade sig lydnad av alla. En gång hade hon bett alla skriva en upp- 
sats, som vi skulle lämna in till henne vid vårt nästa möte. Deltagarna 
var nästan enbart doktorander, som lärarna brukar tilltala mycket höv- 
ligt. Men då hon upptäckte, att en av deltagarna inte gjort som hon sagt 
blev hon rasande och bröt ut: 



 

 

 

Columbia University 
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Harry Shapiro 

 

Robert Mclver 
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-Jag är så betydande, att om jag ber er göra något, så gör ni det! 
På något sätt blev hon gift med den engelske sociologen Geoffrey Ba- 

tes, och jag har ofta undrat hur det var att vara gift med en sådan boss. 
När Japan kapitulerade, och USA skulle bestämma om kejsaren skulle 

bibehållas, tillfrågades en rad experter, bl.a. Margaret Mead. Och hon 
avgjorde, att kejsaren skulle finnas kvar. 

Undrar om kejsaren vet, vem han hade att tacka för sin fortsatta 
existens? 

 
Ruth Benedict 

 
En betydligt behagligare dam var den judisk-amerikanska poeten Ruth 

Benedict, som tog upp antropologi och blev en av världens mest infly- 
telserika forskare. Det var hon som i boken "Patterns of Culture" ska- 
pade begreppet kulturmönster, ett av våra viktigaste redskap i dagens 
samhällsanalys. Jag fick alltså höra en del av hennes egna utläggningar 
om detta centrala begrepp. 

Benedict var också en brygga över till Abraham Kardiner, vars semi- 
narier jag alltid bevistade, och Erich Fromm, som föreläste på The 
New School nere på södra Manhattan. Jag försökte gå på vad jag kunde 
av Fromm, och fann honom ytterst hörvärd. Han liksom Horkheimer, 
Reich och många andra kämpade med den oerhört angelägna uppgiften 
att klarlägga och förklara uppkomsten av den sjuka vita ariska rasistper- 
sonligheten, som ofta beskrivs som auktoritär. Fromm och andra fors- 
kare riktade sökarljuset mot hemmet och förhållandet mellan man och 
hustru och föräldrar och barn, den centrala punkten i västerlandets upp- 
lösning och förfall. Utan att tillhöra judendomen, och utan att delta i 
någon slags propaganda mot Jesu kristna uppenbarelse, kan jag säga att 
Fromm, Reich, Kardiner och Horney på ett avgörande sätt hjälpt mig 
att förstå mig själv och min samtid. Inga var för övrigt lika entusiastisk 
för Erich Fromm som jag. 

Rent pedagogiskt var Harry Shapiro min bäste lärare. Han undervisa- 
de i rassociologi och lärde mig nästan allt jag vet om mulatter och 
rasblandningar. 

Hur det gick till vet jag knappast, men jag lyckades på åtta korta må- 
nader plugga in fem kurser på hösten och fem kurser på våren och klara 
alla skrivningarna. Jag klarade också den "lilla** doktorsexamen för 
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Robert Maciver, som var vänlig nog att låta mig tala om det indiska 
kastväsendet, som jag verkligen kunde mycket om efter min tid i 
Indien. 

Men jag inser efteråt, att jag tillägnade mig mycket stora kunskaps- 
sjok utan att ha tillräckligt med tid att smälta allt. Det fanns en risk att 
jag inte hade tuggat varje upplysning och varje tanke tillräckligt länge, 
och att naturens system skulle backa genom intellektuell förstoppning. 

Denna fara blev naturligtvis mångdubbelt större genom att jag på 
samma korta tid måste lära mig mångmiljonstaden New York - och he- 
la kontinenten Amerika! Jag kände verkligen ibland att allting gick all- 
deles för fort, och att jag helt enkelt inte orkade vare sig fatta, eller or- 
dentligt tillgodogöra mig allt vad jag upplevde. 

 
Muntan 

Smällen kom också, när jag körde i "stora" doktorsmuntan. (Vid Co- 
lumbia inlämnades avhandlingen efter muntan, och utan disputation). 

Examenskollegiet innehöll bl.a. Robert Merton, Harry Shapiro, och 
en rad inbjudna professorer. Shapiros frågor klarade jag fint; han ville 
höra om rasblandningen på Hawaii, och det kunde jag faktiskt. Sedan 
var det Mertons tur. Han frågade om jag läst Leopold von Wiese. Jag 
sa som sanningen var, att det mesta jag läst var andras referat. Merton 
började då pressa mig om von Wieses teorier om socialt avstånd, och 
jag kunde inte ge klara svar. Därefter ställde de övriga några formella 
frågor, men jag var redan avrättad. 

Efter examen träffade jag Merton i toaletten. Han sa uppmuntrande: 
-Vi har mycket höga krav. Här har vi en dam, som gått upp och 

misslyckats tio gånger. Men Ni är välkommen tillbaka. 
 
Som jag ser det i efterhand var det alldeles riktigt att jag körde i min 

första doktorsexamen. Jag hade inte smält och integrerat kunskaperna 
tillräckligt. 
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Mäster Olof och lille Jens 

Inga och jag gifte oss påsken 1947 i Washington D.C. Vårt enkla 
bröllop arrangerades av vår vän, den danske arkitekten Helge Verst- 
mann från lördagsklubben i Stockholm. 

Själva vigselceremonin skedde inför en kedjerökande kvinnlig ung- 
domsbrottsdomare, och tog mindre än fem minuter. Efter ceremonin 
fortsatte hon att röka på samma cigarett. 

På grund av att Inga var havande hade hon blivit utkörd från Interna- 
tional House, där vi bägge bott, av föreståndaren Johan R. Mott Jr. 
som var son till ingen mindre än den kände kristne ledaren John Mott. 
Utkörd - även sedan vi blivt gifta! 

 
Andra året i Augustana College 

I början av juni, när vi anlände till Rock Island vid Mississippi var 
värmen pressande. Men det skulle bli värre. 

En ung man vid namn Martin Tegen hade sökt platsen som lärare vid 
andra årets svenska sommarskola vid Augustana College. Men Lasse 
Forsell ville också mycket gärna få jobbet, och för att hjälpa honom an- 
vände jag hela mitt inflytande hos collegets dekan Arthur Wald, som re- 
dan så gott som bestämt sig för Tegen. På den tiden kände jag inte alls 
Martin Tegen. Lars Forsell fick alltså platsen tack vare mig. När vi så 
bestämde oss för att spela Strindbergs Mäster Olof där ute på den glöd- 
heta prärien blev det Lasse som fick ta huvudrollen, Mäster Olof själv. 
Om detta påverkat hans senare teaterskapande vet jag inte. Tyvärr mås- 
te jag säga, att jag har ganska vaga minnen av föreställningen. Jag hade 
annat att tänka på. Lasse träffade i alla fall sin blivande hustru Kerstin 
Halle denna sommar, på den svenska sommarskolan. Kerstin hade kom- 
mit tillbaka som lärare efter ett år i Chicago som meterologistuderande. 
Inga och jag slet med att göra den första frekvensordboken svensk-eng- 
elska ordlistan med de tre tusen vanligaste orden. Först kom de tusen 
vanligaste orden, så de därnäst tusen vanligaste, och därpå de därnäst 
tusen vanligaste. Jag kallade boken Basic Swedish world list. Den gavs 
ut av Augustana Book Concerns förlag och blev en väldig framgång. 
Samtidigt arbetade Lasse Forsell och jag på en liten antologi som jag 
kallade "Moden Swedish Poems". Den hade den svenska originaldikten 
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på den vänstra sidan och den engelska översättningen på höger sida. 
Här introducerade vi då på den tiden de i USA helt okända diktarna Pär 
Lagerkvist, Edith Södergran, Harry Martinsson, Arthur Lundkvist, Nils 
Ferlin och flera andra. Lasse gjorde en bra omslagsteckning till den lil- 
la gulblå boken, som också gavs ut av Augustana Book Concern. 



 

 

 

 

SI 

Svenska Sommarskolan vid Augustana College 1947.1 mitten fr. v. Lars 
Forsell jag och Dean Arthur Wald 
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Den läkare som meddelat oss att Inga var gravid hade också sagt oss 
att hon skulle komma att föda barnet i mitten av augusti. Detta betydde 
att vi måste stanna kvar i Rock Islands efter den svenska sommarskolan 
- om vi inte ville ha barnet i New York. Dean Wald ordnade så att vi 
fick en bostad vid colleget, och vi tog kontakt med Lutheran Hospital i 
staden Moline. Här fick Inga nu gå på kontroller. 

Sommaren 1947 fick Illinois en av de värsta värmeböljorna i manna- 
minne. Inga led mycket av hettan, och jag var ständigt ute och köpte 
läskedrycker åt henne. Vid ett tillfälle, då jag gått ner till Rock Island, 
fick jag solsting. Det var en fruktansvärd upplevelse. Jag blev sittande 
förlamad på trappan till ett hus i många timmar. Hur mycket jag än för- 
sökte kunde jag inte röra mig. Men till slut lyckades jag med uppbådan- 
de av alla mina krafter att ta mig hem. Jag blev liggande nästan förla- 
mad i flera dar med svåra smärtor. 

 
O, chimpansbisarreri! 

 
Till slut var tiden inne. På kvällen den 19 augusti tog vi en taxi till 

Lutheran Hospital när slutvärkarna börjat. Vi såg att allt var svartbränt 
omkring oss. 

Inga försvann in i barnbördsavdelningen, och jag fick sitta utanför 
och vänta. 

Timmarna gick. Kanske jag somnade lite. Det började dagas. Då kom 
en sköterska ut och väckte mig. 

-Congratulations! You have a son! Everything is fine. 
Lite senare fick jag se min förstfödde. Under dessa första ögonblick i 

livet såg han inte alls ut som en människa, utan snarare som en liten 
underbar utomjordisk varelse. 

 
O, Chimpansbisarreri 

o, chimpansbisarreri - 
är detta du, min son? 
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o gammalklocka 
mumieåldrade 
fundersamhet 

0 sicksackteckning 
1 ditt kranium 
 
o gåtors blick 
och främmande planet - 

är detta underbara du, 
min son? 

Inga var trött men frisk och lycklig, med vårt lilla nya liv, som vi nu 
måste skydda och älska. 
När jag lämnat Inga kom en läkare förbi och sa: 
-Ni ska förstås omskära gossen. 
-Va för något? 
-Han ska väl omskäras? 
-På inga villkor! Jag är kristen. 
-Men, vi brukar omskära alla här. 
-Det kommer inte på frågan. Aldrig. 
-Som ni vill, sa han ganska surt. 

Jag hade inte en aning om att den barbariska islamisk-judiska seden 
att lemlästa små försvarslösa gossebarn när de är en vecka gamla ge- 
nom att skära av förhuden på deras penis hade spritt sig även till en del 
kristna sjukhus i USA. Seden är desto mer barbarisk som den inte har 
den minsta vetenskapliga eller medicinska berättigande. När man frågar 
dessa brottsliga läkare som begår detta skamliga våld mot små gosse- 
barn säger de ibland generat: 

-Ja, man vill ju inte att dom ska onanera. 
Det är en ren lögn att judar onanerar mindre än kristna, det visade 

Kinsey-rapporten en gång för alla, och även andra studier. 
Pojken fick i alla fall namnet Jens efter Ingas far, och Samuel efter 

min farfar, min far och mig. 
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COLUMBIA 1947-1948 

När jag misslyckades i min första muntliga doktorsexamen, och mitt 
stipendium vid Columbia samtidigt tog slut, såg det inte roligt ut för 
mig och Inga - som dessutom väntade bara. 

Men när nöden är som störst sker undren. 
I mitt svåra läge var det enda jag kunde komma på att sälja min fina 

examen från Cambridge. Tillsammans med Inga bad jag att få ett sam- 
tal med professor Lionel Trilling, som var chef för Department of Eng- 
lish vid universitetet. Trilling och hans fru Diana mottog oss mycket 
vänligt i sin lägenhet. Jag berättade så övertygande jag kunde om mina 
utomordentliga kvalifikationer från Cambridge, Indien, Göteborgs Hög- 
skola och Stockholms Kursverksamhet. Men jag kände att paret Trilling 
inte tände på mig. 

I ren desperation slutade jag mitt lovprisningstal över mig själv med 
att nästan skrika: 

-Och så har jag blivit avskedad från Göteborgs Högskola! 
Nu vaknade Trilling. 
-Berätta mer om det, bad han. 
Jag berättade om det auktoritära kommandosystemet i Sverige, om 

min bok "Universiteten i en ny värld", om mina artiklar i Göteborgs 
tidningar, och om hur Högskolans rektor Curt Weibull brutalt avskedat 
mig på grått papper samtidigt som han själv erkände, att min undervis- 
ning varit utmärkt. 

När jag slutat blev det alldeles tyst ett ögonblick. Sen sa Trilling: 
-You have the job! We need people like you. 
Så gick det till att jag blev Assistant Professor vid Columbia. 

Min utnämning var desto märkligare som jag inte var jude. Det är 
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välkänt - och naturligt - att judarna vid amerikanska universitet gärna 
hjälper judiska forskare. 

Efter Lionel Trillings död diskuterade jag detta med Diana. Lionel 
Trilling blev ju med tiden världskänd, och hon bad mig enträget skriva 
en kort artikel just om det förhållandet, att han utnämnde mig på det 
han ansåg vara mina meriter - både akademiska och mänskliga - och 
inte alls tog hänsyn till min ras eller religion. Jag skrev också en upp- 
sats om detta för henne, som hon publicerade. 

Tyvärr hade jag inte tillfälle att åhöra många föreläsningar av profes- 
sor Trilling, men av de jag hörde förstod jag snart, att det var allvar 
med hans "populism." Han ville verkligen att litteraturen skulle stå i 
det stora flertalets tjänst, och inte bara vara ett tidsfördriv för "the idle 
rich." 

 
I stället för att vara elev i Department of Sociology blev jag nu plöts- 

ligt lärare i engelska fakulteten. Med min utnämning följde att Colum- 
bia skaffade en lägenhet åt oss i ett av de många hus de ägde runt uni- 
versitetet. Vi fick en våning med tre rum och kök på 427, West 120th 
Street, en gata som börjar vid Hudsonfloden och först går tvärs över 
Manhattan och sedan svänger mot söder uppe på Morningside Heights. 
Från våra fönster på fjärde våningen hade vi en storslagen utsikt mot 
norr över Harlem och Hudsonfloden. 

Möbler fick Inga och jag själva anskaffa. Eftersom vi hade mycket li- 
te pengar kunde vi inte köpa något nytt. Men återigen inträffade ett un- 
der (de som har komplex mot under kan ju säga att vi hade tur). En 
gammal dam, som i hela sitt liv bebott lägenheten mitt emot oss, måste 
flytta och lät de två "skandinaviska" ungdomarna få köpa alla hennes 
möbler mycket billigt. Det var dessutom mycket fina möbler. Och vi 
behövde bara flytta dem tvärs över korridoren in till oss. 

Vi hade en speceriaffär på hörnet till Amsterdam Avenue bara ett par 
minuter från oss, så det var också bekvämt. 

Men det bästa var nästan, att vi bara några meter från oss hade Mor- 
ningside Drive, den vackra gatan som löper runt Columbiahöjden ner 
mot 110 gatan. Här kunde vi promenera med vår lille son, Jens, som 
föddes i augusti 1947 strax innan jag började mitt arbete i Department 
of English. Det fanns lekplatser och bänkar uppe på Morningside Drive 
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Teckning av Lars Forsell, Inga med Jens i magen 
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där vi kunde sitta och titta ut över Harlem som bredde ut sig åt öster 
långt nedanför oss. Ofta kom det upp små svarta barn och lekte. 

Lite längre bort på Morningside Drive låg universitetets rektors- 
bostad, där Eisenhower residerade. 

Vi hade så ont om pengar, att vi måste hyra ut ett av våra rum. Jag 
hade ju hjälpt Lars Forssell att få jobb på Augustana Summer School 
1947, då han ritade sin teckning av Inga med Jens i magen. 

När Lasse sedan ville komma till New York, hyrde han rummet av 
oss. Lasse bodde också hos oss under julferien 1947-48. Vi hade natur- 
ligtvis ständiga diskussioner om litteratur och konst. 

En gång hade vi haft ett stort gräl om rimmens funktion i dikten. Las- 
se påstod häftigt, att rim inte alls hörde hemma i modern poesi, och jag 
menade, att de ibland kunde ha en uppgift. Till slut sa jag: 

-Säg nu sanningen., Lasse! Du pratar emot rim helt enkelt därför, att 
du inte kan skriva en rimmad dikt! 

Lasse blev tyst och gick in till sitt rum. Efter flera timmar kom han 
tillbaka och gav mig blygt en liten lapp, där han skrivit en rimmad dikt. 
Och den var bra. Så nog kunde han. 

 
Magda Månesköld i Brooklyn 

Under julferien arbetade jag också med mitt material om de Amerika- 
svenska poeterna. En av dem hette Magda Månesköld och bodde i 
Brooklyn. Jag ringde henne och frågade om Lasse och jag fick hälsa på 
henne. 

Det blev ett bisarrt och nästan tragikomiskt besök. Magda Måne- 
sköld, liksom alla de från Sverige avskurna svenska författarna i USA 
levde helt naturligt kvar i en långt tidigare litterär tradition, och kunde 
inte veta något om förändringarna i deras hemland. Och nu konfronte- 
ras hon plötsligt med en ung man, som på sätt och vis representerade 
allt i Sverige, som förkastade den gamla stilen. Jag fick vara en slags 
medlare mellan dem, men något samförstånd blev det inte, fast både 
Lasse och Magda var hövliga mot varann. 

Endast en svensk-amerikansk poet hade nog helt förstått faran av att 
skäras av från den språkliga modersmjölken. Det var Carl Sandburg, 
som jag talade med på telefon i New York. Jag skall aldrig glömma det 
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intryck hans oerhört djupa basröst gjorde på mig. Hans röst var nästan 
lika djup som Paul Robesons, som jag just vid denna tid hörde sjunga 
på Manhattan Center vid en socialistisk demonstration. Sandburg, som i 
sin ungdom skrev socialistiska dikter på svenska i Chicago, insåg att det 
språkliga Amerika-Sverige var dömt att gå under, och övergick resolut 
till att skriva enbart på engelska. Ja, han sa till mig, att han inte ville att 
något som han skrivit på svenska skulle publiceras. Han höll just på att 
få en image som landsfader, och då hade hans socialistiska flirtationer 
inte passat in så bra. 
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Brudvals på julafton 1947 

På själva julafton 1947 hade Inga lagat den godaste skandinaviska jul- 
mat åt oss med både skinka och dopp. Jag - eller Lasse? - hade inköpt 
en hel stor liter Aalborg. Sentimentaliteten tvang oss att skandinavisera. 
När vi ätit julmaten var Inga så trött att hon gick och la sig i vårt sov- 
rum, där lille Jens redan sov i sin hage. 

Lasse och jag satte oss på var sin sida om ett bord i rummet intill 
med Aalborgflaskan mellan oss. 

Sen började vi översätta Evert Taubes Brudvals till engelska. Den 
skulle ingå i de olika böcker med skandinavisk poesi på engelska, som 
vi tillsammans arbetade på. Den här kvällen var det bara en hake - jag 
kunde inte melodin. Att översätta en visa utan att kunna melodin är all- 
deles omöjligt. Lasse, som ju var god vän med familjen Taube, kunde 
däremot melodin perfekt. Med början sent på julafton fick nu den stack- 
arn sjunga melodin om och om igen hela natten, tills vi fullkomligt ut- 
mattade och avsevärt påverkade av innehållet i den nu tomma Aalborg- 
buteljen kollapsade på juldags-morgonen. Men vi gav oss inte förrän vi 
översatt hela Taubes text till vacker och sångbar engelska. Man kan se 
resultatet av vår julmöda i "Scandinavian Songs and Ballads" (1953), 
och på sid. 256 i "Modern Scandinavian Poetry" (andra uppl. 1987). 

Vi hade också andra hyresgäster. Sven Hamrell, som sedermera blev 
ledare för Dag Hammarskjöldstiftelsen i Uppsala, bodde hos oss. Han 
var en glad och livad prick, som vi hade mycket roligt med. 

Stephen Schwartz, en judisk professor i engelsk litteratur vid City 
College på Manhattan, hyrde också vårt rum. Det var Schwartz som 
inspirerade mig till novellen "David". Den handlar om en mycket vik- 
tig dag i en judes liv i New York - den dag då president Truman erkän- 
de Israel 1948. Stephen kom för övrigt senare till Mullsjö och undervi- 
sade vid vår engelska sommarskola. Han var en av de största humoris- 
ter jag någonsin träffat och hittade på den ena tokigheten efter den and- 
ra. En gång ringde han mig på Manhattan och förställde sin röst så 
skickligt att jag lät lura mig till en kvarts samtal om en föreläsning, 
som rösten inbjöd mig att hålla. Till sist kunde Stephen inte hålla sig 
längre och exploderade av skratt. 
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Upsala College 

För att få in lite mer pengar till alla våra utgifter tog jag ett jobb som 
lärare i svenska vid Upsala College i New Jersey samtidigt som jag un- 
dervisade vid Columbia. Jag fick först åka T-banan ner till färjan över 
Hudsonfloden, sedan färja vid Hoboken, och sedan tåg till East Orange, 
där colleget låg. 

Upsala hade en vänlig rektor, som hette Lawson. I Sverige hade det 
nog varit Larsson. Genom att jag inte bodde vid colleget fick jag inte 
mycket kontakt med vare sig lärare eller studenter, men jag tjänade en 
extra hacka. 

 
Columbia English Department 

 
Egentligen hörde jag till två avdelningar vid universitetet - den engel- 

ska, och en nystartad avdelning, som hette "Western Civilization." För 
mig var denna senare den mest intressanta. 

Det var Columbia som hittat på hela idén. Man menade att de åter- 
vändande krigsveteranerna borde få klart besked om de värden de riske- 
rat sina liv för på slagfältet. Hela Amerika borde också klarare definie- 
ra vad man egentligen stod för i världen. 

För att uppnå detta bestämde man sig för att inrätta en kurs, där ele- 
ver och lärare varje vecka läste en av västerlandets stora böcker. En 
vecka var det ett skådespel av Sofokles, nästa vecka en dialog av Pla- 
ton, och veckan därpå kanske några skådespel av Euripides. Andra sto- 
ra böcker kunde vara ett evangelium, Augustinus Bekännelser, Dantes 
Inferno, Hamlet, Don Quijote, Candide, Adam Smiths "The Wealth of 
Nations" och så vidare. 

Urvalet av dessa grundare av vår västerländska civilisation hade 
gjorts av en formidabel samling lärda - Moses Hädas, Gilbert Highet, 
Jacques Barzun och Mark van Doren, för att bara nämna de mest kän- 
da. I detta sällskap var jag verkligen bara en liten hackande och hickan- 
de sparv i de stora tranornas dans. 

Men det hände att jag tog mig ton. En gång tyckte jag, att man i USA 
helt felaktigt fått för sig att all högre kultur kommit från södra Europa, 
och inget från norra och östra. Jag bad om ordet och höll ett långt och 
ilsket föredrag om allt vad Nordeuropa bidragit med, allt ifrån Luther, 
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Swedenborg och Linné till Celsius och Berzelius. Sen tog jag upp väst- 
götalagarna - de första demokratiska lagarna i världen (Grekland var ju 
en elit- och slavstat) och utbrast till sist: 

-Why, more than half of the English language that we have been 
using today comes from Scandinavia and north Germany! 45% of the 
words in the Webster Dictionary, and 90% of the words in spöken Eng- 
lish are Scandinavian-Germanic. 

Det blev faktiskt alldeles tyst i det stora sammanträdesrummet. Sen 
tog Mark van Doren till orda. 

-Martin, you have given us very much to think about. Thank you 
very much for what you said. 

 
Mark van Doren 

 
Till Mark van Doren fick jag ett särskilt vänskapsförhållande. Jag 

kunde aldrig anse, att hans dikter kom upp till Robert Frosts nivå, men 
som litteraturkritiker var han mycket fin, och som människa 
oförglömlig. 

Jag tog mig friheten att ta med hela manuskriptet till min stora anto- 
logi "20th Century Scandinavian Poetry", som senare kom ut i alla de 
nordiska länderna och på Bonniers i New York. Jag frågade, om han 
kunde tänka sig att se igenom texterna. Han tog flera veckor på sig. 
Men så en dag kom han glädjestrålande emot mig i korridoren och sa: 

-Martin, your book is great! You have introduced a new tone in 
American poetry! 

Då var jag stolt. Att få ett sådant beröm av Amerikas då främste kri- 
tiker var underbart. Mark gjorde också en skriftlig recension, där han 
bl.a. skrev att översättningarna "maintained an extraordinarily high 
average of skill and excellence" - översättningarna höll ett osedvanligt 
högt genomsnitt av skicklighet och fulländning. 

Naturligtvis hade jag inte själv gjort alla översättningarna i den stora 
boken. Men mot min vilja fick jag nog svara för 65%. Bland dem, som 
jag lyckades intressera att hjälpa mig var en ung judisk student, som 
hette John Hollander. John blev sedermera professor i engelska vid Ya- 
le, och en av Amerikas främsta poeter. 

Jag har aldrig lärt mig så mycket som jag lärde mig på att undervisa 
Western Civilization. Men jag kunde inte smälta allt på en gång. Det 
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tog mig faktiskt över fyrti år innan jag fick ett grepp om vår egen civili- 
sation. Hela denna långa inre smältningsprocess kom till fullbordan 
1989, när jag på Nordiska Journalisthögskolan i Mullsjö ordnade ett se- 
minarium om just den västerländska civilisationens rötter. Bland delta- 
garna var rektor Sune Lyxell, professor Arne Collen, konstnären Igor 
Janczuk och flera av mina elever, bland dem Nils Bakke och Åke Klas- 
son. Varje deltagare gjorde en kort presentation av en av vår civilisa- 
tions grundare, och läste sedan ett väsentligt utdrag från vederbörandes 
egna skrifter. Sedan var det diskussion. Jag redovisade resultatet i min 
bok "Den västerländska civilisationens rötter" (1990) 

Tre år senare blev jag färdig med en engelsk översättning. Då hade 
jag fått recensioner och kritik, och hade haft tillfälle att själv begrunda 
mina fel. Jag hade inte tagit med vår tids folksjukdom nationalismen, 
och la därför till en bit av Fichte. Inte heller hade jag tagit upp rasis- 
men, den andra stora andliga folksjukdomen. Jag bestämde mig till slut 
för en bit av Booker Washington som text. Ävenledes tog jag nu med 
Tacitus, Galileo och Bunyan. Galileo var kanske inte någon stor tänka- 
re, men han var en stor instrumentmakare och grundare av ingen- 
jörstekniken, som skiljer den västerländska vetenskapen från alla andra. 

 
Undervisningen i engelska 

 
I jämförelse med mina svindlande äventyr i Western Civilization var 

min undervisning i engelska ganska tam. Men även där kunde det hända 
dråpliga saker. 

En gång när jag pratat friskt en stund och alla såg oerhört intressera- 
de ut, stack en student upp handen. I USA är man ju inte rädd för att 
yttra sig. 

-Yes? sa jag uppmuntrande. 
-Say Prof can't you speak English? kom den oväntade frågan. 

Min brittiska accent blev för mycket för denne yngling. Jag förklarade, 
att min far kom från England, och att man talade så där. Och så tillfo- 
gade jag: 
-But I promise you that I will do my best to learn American English. 
Och det löftet har jag hållit. Inte av tvång eller fjäsk, utan därför att 
jag uppriktigt tycker om amerikansk engelska. Men också därför att jag 
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som författare är känslig för tidens melodi, som utan tvekan är ameri- 
kansk. Den amerikanska varianten av engelska har ungdomens öra, och 
det örat vill jag nå. 

Resultatet av min brittiska barndom och min långa tid i USA har na- 
turligt nog blivit, att jag talar "mid-Atlantic," en som jag hoppas inte 
alltför otrevlig blandning av brittisk grundartikulation och amerikanskt 
vokabulär och uttal. 

I Western Civilization fick jag en annan märklig fråga. Vi läste den 
veckan Johannes evangelium, och jag försökte förklara något ord av Je- 
sus. Då såg jag att en glasögonprydd, mycket intelligent judisk student 
stack upp handen. 

-Yes, Mr. Cohen? 
-Say Prof-who's that guy Jesus? 
Frågan var inte alls ett dumt skämt, utan en helt allvarlig fråga. I den 

judiska miljö i New York, där ynglingen vuxit upp, hade han aldrig 
hört talas om Jesus. 

 
Sonen till New York Times 

När man är lärare vid ett av världens finaste universitet kan man få 
oväntade elever. En av de studenter, vars uppsatser jag rättade och kri- 
tiserade när det behövdes, hette Sulzberger. Kanske en icke-amerikansk 
läsare är helt oberörd inför detta namn, men i New York är det mer 
känt än guvernörens eller borgmästarens. Sulzberger var son till en av 
New York Times ägare, och blev senare chefredaktör. Jag har alltså 
rättat och mästrat engelskan hos en av världens mest inflytelserika tid- 
ningsmän. Jag frågar mig ibland, om den unge mannens tid under min 
ledning kan ha satt några spår i tidningen. Om så skulle vara fallet, 
hoppas jag spåren är goda. 

 
Dwight Eisenhower 

 
Under min tid som lärare vid Columbia var Eisenhower rektor för uni- 
versitetet. Inga och jag fick ett brev från honom, som kanske kan ha in- 
tresse för läsaren. 



 

 

230 

 

Dear Mr. and Mrs. Allwood, 
One of the happiest aspects of my new job is getting away from my 

desk and visiting our Schools and Colleges to see how things are going. 

Not long ago I had the pleasure of going through Teachers College 
from basement to roof My first and most distinct impression was one of 
high morale. In the service, when an officer visited an army post, he 
could always sense very quickly whether it was an effective, enthusiastic 
outfit, or one that merely went through the motions. Here I found that 
the keynote was thoroughness, enthusiasm and loyalty. 

While democratic values are threatened by forces at home and abro- 
ad, Columbia is optimistic. We intend to do a purposeful job to keep 
America the kind of place we want it to be, and to enable our children 
to have all the individual rights that we have enjoyed, necessarily inclu- 
ding economic rights. Success in the job will require the help of every 
Columbian. But the job itself is so worth doing, so important to Ame- 
rica 's future, that I hope every one of us will put his shoulder to the 
wheel. 

 
Sincerely, (Signed) 

Dwight D. Eisenhower 
 
Eisenhower var visserligen beundrad som den som besegrade Hitler, 

men man kan inte påstå att han var särskilt populär bland Columbias in- 
tellektuella. Eisenhower var en handlingens man, men han var inte en 
bra talare. Att han hade svårt att prata gjorde honom mycket populär 
bland "vanligt folk," som inte heller hade lätt att uttrycka sig, medan 
de intellektuella överlägset fnyste åt hans något träaktiga framtoning. 

 
Clarence Barnhart 

Vid Columbia fick jag en förfrågan från Clarence Barnhart, direktö- 
ren för världens största lexikonfirma, om jag ville utföra vissa redak- 
tionsarbeten för dem. Ett arbete gällde förslag till vilka skandinaviska 
författare, som borde ingå bl.a. i World Book Encyclopedia, ett stort 
konversationslexikon, samt kontroll av alla uppgifter om sådana 
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författare. Arbetet var ganska bra betalt, så jag tackade förstås ja. Det 
var också mycket roligt. 

I samband härmed blev jag också bjuden att besöka själva "fabriken" 
i Bronx, där man tillverkade alla slags ordböcker, specialordlistor och 
konversationslexikon. Jag hade aldrig sett en sådan anläggning förut, 
och det var mycket intressant för mig att få sätta mig in i 
"produktionsprocessen." 

Allt detta var ju före ordfrekvensundersökningar med hjälp av dato- 
rer, som jag också genom min vän Gavare i Göteborg fått lite insikt i. 
Datorerna har säkerligen också orsakat en revolution hos Clarence 
Barnhart. 

Inköpsrådgivare för Museum of Modern Art 

Jag tror att det var den snälle Robert Mclver som rekommenderade 
mig till familjen Rockefeller att vara rådgivare åt Museum of Modern 
Art i New York för skandinavisk konst. 

Sedan jag tackat ja blev jag snart kallad till en tebjudning hemma hos 
John och Blanchette Rockefeller i deras våning på Manhattan. Lägenhe- 
ten låg på tionde våningen i ett hus vid East River. 

Det var tungt snöglopp i New York den eftermiddagen, och när jag 
anlände hade de flesta redan kommit och satt eller stod runt om i rum- 
men. Blanchette Rockefeller, en parant skönhet på omkring trettifem 
år, bad mig mycket vänligt stiga in och presenterade mig. Den ende jag 
kände ens till namnet var Alfred Barr, chefen för Museum of Modern 
Art. 

Jag fick té och biskvier, och ställde mig lite avsides i ett rum, som 
var helt klätt med böcker om arbetsproblem, arbetsrätt och arbetarorga- 
nisationer. Jag förstod att detta var John Rockefellers bibliotek. 

Jag gick till fönstret och tittade ut. Långt nere under mig såg jag mel- 
lan snöflingorna en mängd låga hus. 

Medan jag stod där vid fönstret kom fru Rockefeller och sa: 
-Do you think we should put the United Nations here? Hon pekade 

neråt. 
Tanken att lilla jag blev tillfrågad om "vi" skulle lägga Förenta Na- 

tionerna här var helt surrealistisk. Jag försökte i alla fall hålla god min 
och svarade så naturligt jag kunde: 

-Yes, I think it would be a good location. 



 

 

232 

 

Och faktum är, att kort därefter började man uppföra Förenta Natio- 
nernas skyskrapa där. 

Jag rekommenderade Museum of Modern Art att köpa flera 
skandinaviska målare, och naturligtvis också Adja Yunkers. En tid där- 
efter hade de köpt flera av verken, inklusive saker av Adja. 

Alfred Barr höll ett litet kåseri under tebjudningen, och jag blev 
mycket imponerad av hans solida kunskaper. 

Mot slutet av denna första tebjudning hade jag hämtat mig så pass att 
jag kunde se ordentligt på de målningar, som hängde runt om på väg- 
garna. Jag fattade plötsligt, att det här var en äkta van Gogh, det här en 
äkta Matisse. Det hängde konst för miljoner på väggarna. 

Ändå var Rockefellers våning mindre än jag väntat mig, kanske åtta 
rum och kök. Jag hade nog också tänkt mig att de var omgivna av en 
väldig lyx, men så var det inte alls. 

Man ska aldrig be rika människor om donationer. Det kände jag på 
mig, och ändå begick jag det tydligen oförlåtliga misstaget att vid ett 
annat tillfälle fråga fru Rockefeller om en donation till Anglo-American 
Center. Hennes svar överraskade mig totalt: 

-You know, I don't have any money. We just own a rope factory in 
Detroit. You'11 have to get in touch with my husband's foundation. 

Fru Rockefellers blygsamma beskrivning av sig själv - "Jag har inga 
pengar alls. Vi äger bara en repfabrik i Detroit" - var ganska lyckad. 
Än idag kan jag fråga mig, om hon insåg det humoristiska i sitt 
yttrande. 

Hennes man, självaste Kung John Rockefeller III, träffade jag bara en 
gång. Han var lång och smärt och slätrakad, och verkade mycket 
sympatisk. 

Men som sagt - man ska inte tigga pengar av miljonärer. Pengar ska 
man tigga av de små och enkla människorna, som ännu har råd att ha 
ett gott hjärta. 

 
Richard Wright och Dizzie Gillespie 

I New York träffade jag många framstående människor. Låt mig bara 
nämna några: Margaret Mead, Dizzie Gillespie, Paul Robeson, Richard 
Wright, Fiorello LaGuardia, poeten Robert Frost och James Laughlin, 
också poet och ägare till förlaget New Directions. Jag har berättat lite 
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om mina möten med dem i "Snapshots" och "More Snapshots." Jag ska 
inte upprepa mina intryck här, men jag vill säga något om min bekant- 
skap med den store svarte författaren Richard Wright från Chicago. 
Min generation hänfördes av hans lysande berättarkonst i "Black Boy", 
boken om Bigger, negerpojken som måste fly undan rasisterna över 
hustaken i Chicago. Wright var en kraftig, högrest man med vackra re- 
gelbundna drag. Jag tyckte genast om honom. Jag tror att det var Jim 
Laughlin som sammanförde oss i samband med en antologi med samti- 
da amerikansk poesi. 

Richard Wright och jag blev inbjudna att uppträda gemensamt inför 
olika grupper i New York, där vi talade om ett bättre förhållande mel- 
lan vita och svarta. Jag anser att det var en stor ära för mig att framträ- 
da offentligt tillsammans med Richard Wright. Detta betyder inte, att 
jag delade de kommunistiska åsikter han under en tid omfattade, men 
sedan tog skarpt avstånd från. 

 
N.A.A.C.P. 

I New York blev jag faktiskt medlem i National Association for the 
Advancement of Colored People, de svartas kamporganisation. Jag del- 
tog i några gatudemonstrationer där vi slogs med polisen. En gång gick 
jag med en mörkhyad vän till den svenska restaurangen på Manhattan. 
Innan vi steg in bad jag en polis dröja utanför om det skulle behövas. 
Sen gick vi in. Hela restaurangen var tom. Det fanns inga andra gäster 
än vi två. Men kyparen förklarade att alla borden var reserverade, och 
att vi därför inte kunde ta plats. 

Jag gick då ut och bad polisen följa med in. 
-Han vägrar servera oss fast alla bord är lediga. 
Polisen gav genast kyparen ett bötesföreläggande. Jag minns inte be- 

loppet, men de svensk-amerikanska rasisterna fick böta en hel del, och 
det var inget snack om saken. 

Men jag blev också uppläxad av mina mörkhyade vänner. Robert Kit- 
chen, en av de yngre svarta ledarna, sa en gång till mig: 

-You know, Martin, we don't like nigger-lovers. En "niggerlover" är 
en föregivet antirasistisk psuedo-Jesus. 

När jag bad honom förklara sig, sa han något jag aldrig glömmer. 
-You see, when you leave, we stay. 
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Det var en djuptänkt sanning om söndagsantirasister. 
Min tid i New York betydde mycket i mitt liv. Det var där jag var en 

"greenhorn" som fick gå igenom den amerikanska ekluten. Det var där 
mitt europeiska jag gick sönder, och jag maldes ner till en ny nollpunkt 
av trycket från den amerikanska verkligheten. 

I Europa har vi alla våra små nationaljag - "jag är svensk, han är 
tysk." Det är små rädda och snusförnuftiga jag, som aldrig vågar något 
riktigt stort och djärvt. 

En gång när jag besökte det stora bokförlaget Simon & Schuster för 
att försöka intressera dem för Ivar Lo-Johanssons "Traktorn" fick jag 
en ordentlig påminnelse om min litenhet. Jag höll på att tala mig varm 
om bokens förtjänster, när förläggaren otåligt såg på sin klocka och av- 
bröt mig med att säga: 

-Mr. Allwood, Sweden simply isn't on the map! Good day! 
Och hur mycket en europé än blir förnärmad och stött över amerika- 

narnas burdusa maner, så är det tyvärr sant: de små europeiska länder- 
na finns knappt på den stora världskartan. Bittert kanske, men ett 
faktum. 

Det var en svår pers för mig att bli av med nationalhögfärden och det 
lilla skitförnäma dömande vi är så bra på i Europa. Att inse sin litenhet 
är inte lätt - men oerhört befriande. 

 
Kollaps 

Jag orkade helt enkelt inte med alla de tryck och ansvar jag fick bära 
i New York och kollapsade helt enkelt en dag. 

Under påsklovet 1948 var Inga och jag och Lasse Forssell bjudna till 
våra kära vänner Helge och Sonia Westermann. Helge hade efter sin 
avfärd från Stockholm mitt under kriget blivit en mycket framgångsrik 
arkitekt i USA och bodde i en lyxlägenhet vid Riverside Drive. 

Dit kom nu vi tre på kvällen. Men när Helge öppnade dörren svim- 
made jag och föll framstupa in över tröskeln. Dom andra bar in mig 
och la mig på en säng. 

Jag var helt enkelt slut. Min fina utbildning och allt jag tagit med mig 
från Europa räckte helt enkelt inte till. 

Förutom min dagliga undervisning vid Columbia hade jag då i ett 
sträck i mer än tio dagar skrivit mer än 250 dikter, som senare kom ut i 



 

 

235 

 

flera av mina diktsamlingar. 
Men Amerika tog inte bara kål på den lille inbilske europén, det föd- 

de mig också på nytt. Mitt nya jag var ett världsjag, som aldrig mer 
kunde nöja sig med halvmesyrer och tillfällighetslösningar, utan ville ha 
the truth, the whole truth, and nothing but the truth. 

En av de dikter jag skrev under påsken 1948 var Lullaby som senare 
tonsattes mycket vackert av Charles Richards. 
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HOBART AND WILLIAM SMITH COLLEGES 

I Department of English vid Columbia hade jag en kollega som hette 
Willard Brown. En dag när vi båda var på väg ut från Hamilton Hall, 
bad Willard att jag skulle komma och prata med honom i hans bil. 

Han berättade, att han just antagit ett erbjudande att bli rektor för ett 
college uppe i norra delen av staten New York. Det hette Hobart and 
William Smith, och låg i en stad som hette Geneva vid en av 
Femfmgersj öarna. 

-Martin, jag vill att du ska följa med dit upp. Du blir Assistant Pro- 
fessor i sociologi, och så snart din examen är klar blir du Full 
Professor. 

-Det här kommer lite plötsligt, sa jag. Jag måste tala med min fru. 
-Gör det. Men du ska veta att du inte kan räkna med att stanna kvar i 

Columbia i evighet. Och sociologi är väl ditt egentliga intresse? 
-Jo, det är det. Det är väldigt bussigt av dig. Jag ska genast prata 

med min fru. 
Inga och jag diskuterade vårt läge. Vi insåg, att man måste ha en 

doktorsexamen med mycket speciella meriter, som jag inte hade då, för 
att få fast anställning vid Columbia. Vi kom till slutsatsen att vi skulle 
tacka ja till Browns erbjudande. 

Naturligtvis måste jag också åka upp till Geneva och bli intervjuad av 
alla, som seden är i USA. Jag åkte, och tyckte genast om den lilla idyl- 
liska staden vid den vackra sjön. Vid södra ändan av sjön låg Cornell 
University, och lite mot nordväst Rochester, Buffalo och Niagarafallet. 
Intervjuerna gick något så när bra. Jag minns särskilt mina samtal med 
Ithiel de Sola Pool, min chef, Ignacy Aleksandrowicz och Otto Schoen- 
Rene. de Sola Pool var en liten tyst och försynt sefardisk jude, som 



 

 

 

Vårt hem i Geneva, N. Y. och min första bil 

 

Min chef vid Hobart College, Ithiel de Sola Pool 
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sedermera kom till Massachusetts Institute of Technology och blev ett 
stort namn. Han var mycket sympatisk. 

Aleksandrowicz var också jude. Han hade flytt från Polen under kri- 
get till Moskva. Där fick han nej av ett ministerium på sin ansökan om 
pass, men gick då tvärs över gatan och fick ja av ett annat. När han 
skulle lämna Sovjet för att resa till Japan i Vladivostok hade han lagt 
Pusjkins dikter överst i väskan för att lura officeren att inte undersöka 
hans papper. Och mycket riktigt - officeren var en älskare av Pusjkin, 
tog upp boken och började recitera så att han glömde resten! 

 
Nybyggt korthus 

Och så blev det flyttning. En lastbil tog vårt lilla möblemang, och 
med sorg i hjärtat lämnade vi vårt lilla hem på 120 gatan. 

I Geneva hade vi fått tag i en lägenhet i ett alldeles nybyggt "deve- 
lopment". På vintern var våningen tyvärr kall och dragig; den var slar- 
vigt byggd med alltför tunna väggar och dålig isolering runt dörrarna. 
Uppvärmningen skedde med gaseldad varmluft. Under vintern, som var 
riktigt kall, frös vi ständigt och var förkylda. Men läget i utkanten av 
stan var bra för vår lille pojk Jens, som kunde leka utomhus i frisk luft 
och promenera med oss i skogen bakom huset. 

 
James Mickel Williams - en pionjär 

 
Sociologin vid Hobart hade grundats av den amerikanske sam- 

hällsvetenskaplige pionjären James Mickel Williams, som gjort USAs 
första samhällsundersökning redan år 1900. Och nu hade jag den stora 
turen att få träffa Williams nästan femti år senare. Han bodde nämligen 
frisk och pigg bara en liten bit från oss. 
För mig var det en stor upplevelse att få lära känna denne märklige 
banbrytare inom sociologien. Vi blev väldigt goda vänner, och Jimmy 
var faktiskt så snäll att han regelbundet promenerade med Jens och lät 
mig använda hans kanot i sjön. Under våra många och långa samtal tog 
jag naturligtvis reda på allt om hur han planerat och genomfört USAs 
första community survey i ett humledistrikt i den centrala delen av sta- 
ten New York vid sekelskiftet. 
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I min avdelning på colleget hade jag bara en kollega, en ganska ung 
och envis dam som hette Coolidge. Vi kom ganska bra överens. Hon 
skötte sitt och jag mitt. 

Mina studenter var intresserade och flitiga. Jag blev särskilt impone- 
rad av en ung man som hette Robert Sommer. Hans far var en fattig ju- 
disk skräddare, som flytt från Ryssland undan pogromerna och lyckats 
skapa en ny existens i New York. 

Jag föreslog för Bob att vi skulle göra en kvantitativ innehållsanalys 
av kommunisttidningen Daily Worker i New York. Denna analys skulle 
vi sedan sammanställa med ett antal intervjuer med deltagarna i de 
kommunistiska cellerna på Manhattan. Bob fick göra intervjuerna. Han 
var mindre iögonenfallande än jag i den miljön. 

Vi fann bl.a. att många vita medelklassflickor var med i kommunist- 
cellerna för att få svarta älskare. Många tycktes också ha problem med 
sin fysiske far och sökte därför efter en annan, mäktigare far att identi- 
fiera sig med - Stalin. Vi försökte kombinera psykoanalytiska idéer 
med innehållsanalysen av Daily Worker. Resultatet blev så intressant, 
att jag gav ut det i bokform. 

En annan student, som hörde till de mest intelligenta jag haft, hette 
Shirley Auer. Shirley deltog ivrigt i alla mina masskommunikationspro- 
jekt. Jag var mycket ledsen över att förlora kontakten med Shirley när 
hon slutade i Geneva. Bob Sommer och jag har däremot bibehållit livs- 
lång kontakt. Han kom till Mullsjö och undervisade hos oss, och vi um- 
gicks en hel del när Enelia och jag kom till Davis i Kalifornien, där han 
blev professor i psykologi. 

 
Kinsey-rapporten 

 
Under min tid vid Hobart kom Kinsey-rapporten ut. Det var en av år- 

hundradets största händelser, och gjorde definitivt slut på den amerikan- 
ska sexuella okunnigheten och naiviteten. Jag förstod genast att under- 
sökningen hade epokgörande betydelse och införde den som lärobok vid 
colleget. En del blev ganska chockerade, men dom kunde ju inget göra. 

Jag får erkänna, att jag var lite nervös var gång jag skulle föreläsa 
om det intima sexuallivets sociologi. Ibland blev det dödstyst i den stora 
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klassen. Men vi kände alla, att nu måste det bli slut på hyckleri och 
okunnighet. 

En av mina elever hette Jim Robinson. Han var en trevlig rödhårig 
ung man, som spelade piano mycket. Jag brukade ofta gå till Twin 
Oaks, ett stort studentkafé, och sitta och prata med studenterna. Ofta 
beundrade jag Jims snabba fingrar, som lekande lätt behärskade tangen- 
terna. Jag avundades honom hans förmåga att smeka pianot. 

En kväll hade alla studenterna gått vid 11-tiden, och bara Jim och jag 
var kvar. Han spelade först ett tag, men kom sedan och satte sig vid 
mitt bord. Han verkade ledsen, och jag frågade vad som stod på. 

-I don't want to live any more, mumlade han. Och det var allvar. 
Han tänkte begå självmord. Jag frågade om han var olyckligt kär, men 
det var det inte. När jag frågat en lång stund, sa han till sist: 

-I can 't fmd it. 
Nu blev jag ännu mer konfunderad. Jag frågade vad det var han inte 

kunde finna, men han ville inte ut med det. Klockan närmade sig tolv, 
och det var stängningsdags i Twin Oaks. 

Till slut sa han med låg röst, att han inte kunde finna kittlaren hos en 
flicka, och därför tyckte att livet var meningslöst. Han trodde att han 
aldrig skulle kunna göra en kvinna lycklig. 

Jag har ofta tänkt på hur underligt det var, att denne begåvade pianist, 
som så lätt behärskade pianots svåra tangenter, inte kunde finna den 
kvinnliga tangenten. Och jag kände stor sympati med Jim, för jag hade 
ju själv upplevt samma problem. 

 
Min första bil 

Medan jag var lärare vid Hobart köpte jag mitt livs första bil. Den 
var begagnad, och jag fick den billigt av en student. Det var fantastiskt 
roligt att köra omkring i trakten av Geneva, där trafiken inte alls var 
besvärlig. Den bilen körde jag sedan till New York, där jag körde med 
den på Manhattan. Att köra där var en slags blandning av dötråkighet 
och nervös spänning. Det värsta var parkeringen. Ibland kunde man få 
gå flera kvarter från det ställe där man lyckats backa in - om man lyck- 
ades. Sedan tog jag bilen på båten till Southampton, där den fick bära 
Inga och mig runt England och halva Europa till Mullsjö. 
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Nu kommer Kristin 

I det idylliska Geneva fick Inga och jag vår dotter Kristin, som föddes 
den 13 september 1949 strax efter terminens början. Inga talade åter 
mycket om hur lätt det var att få barn i Amerika. 
Medan Inga kämpade på sjukhuset skulle jag sköta mitt arbete och se 
efter Jens. Jag fick hjälp av den snälle gamle Jimmy Williams, men han 
rådde inte riktigt på Jens. För att fira att han fick en syster hade jag 
köpt en massa klistrigt och klibbigt godis till honom, som han klente 
över hela vårt matsalsbord trots professor Williams protester. 
Men i alla fall kom dén lilla söta Kristin, och nu fick Inga det jobbiga- 
re. Men hon klarade allt perfekt, och vi började bli en riktig familj nu. 
Jens tycks ha varit inne i en riktig smörjålder för en dag hade han klent 
bajs över alla väggarna i sitt rum. Jag erkänner att jag blev väldigt arg 
och gav honom smisk. Men de psykoanalytiker som påstår, att man 
ofelbart måste få ett fadershat för livet om man får smisk av sin pappa 
har tappat kontakten med verkligheten. Jag fick förvisso inte något livs- 
långt faders- eller modershat när jag fick smisk för att jag rökte i en 
svinstia på Solbacken. Den som påstår sådant är ute efter alibin för att 
inte kunna förlåta. 

 
Avhandlingen 

 
Jag trivdes bra vid Hobart College och skulle gärna ha stannat där 
länge. Men hela tiden förföljdes jag av att jag inte avslutat min doktors- 
examen. Jag hade inte ens påbörjat en avhandling, och även om jag 
kunde ha fått den färdig, skulle jag inte ha råd att trycka den. Columbia 
krävde vid denna tid en tryckt avhandling, och det kostade omkring 
3000 dollar. 
Jag närmade mig nu också snabbt den tid när jag kunde få bli ameri- 
kansk medborgare; på den tiden krävdes fem års bosättning i USA. 
Egentligen fick man inte lämna USA under väntetiden, men jag sa som 
sanningen va, att min mor var mycket sjuk och behövde min hjälp. Jag 
var beredd att ge upp mitt brittiska medborgarskap för att bli ameri- 
kansk medborgare. 
Samtidigt var det tydligt för oss, att mina gamla föräldrar inte längre 
orkade fortsätta verksamheten i Mullsjö. Jag var ju enda barnet, och 
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hela ansvaret för deras livsverk föll nu på mig. 
Jag var riktigt i valet och kvalet. 
Många, många gånger talade Inga och jag om vad som vore klokast - 

att satsa allt på USA, eller att återvända och bygga ett nytt Anglo-Ame- 
rican Center. 

Än idag vet jag inte om jag valde rätt. 
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DARMSTADT - DIE DEUTSCHE MITTELSTADT 

Inga och jag hade kommit överens om att träffas i Southampton, och 
därifrån skulle vi göra en tur genom England, Frankrike och Tyskland i 
den gamla bilefi. 

Det var sista gången jag reste med båt över Atlanten, och detsamma 
gällde säkert miljoner andra. Alla människor övergick till att flyga. En 
epok i mänsklighetens transporthistoria gick i graven. 

Jag avskydde denna båtresa, fast jag faktiskt med tiden hade blivit nå- 
got mera sjövan. Jag hade lärt mig hemligheten: att aldrig bli kvar un- 
der däck utan alltid gå upp i friska luften och spatsera, hur dåligt vädret 
än var. Den andra hemligheten var, att aldrig delta i avskedsfester kväl- 
len innan avresan, för om man festat blev man illamående just när far- 
tyget kom utanför hamnen och började kränga. 

Sen kunde det aldrig skada att ta en snaps så att man kände att hela 
världen redan gungade... det var gammal sjömansvisdom. 

 
Så gick vi in i Southampton, och plötsligt får jag se Inga där nere på 

kajen. Vi viftade och viftade. 
Till slut fick jag ut bilen, och vi kunde åka. Efter en tur i södra Eng- 

land kom vi till Stonehenge. Jag försattes inte i historisk extas, lika lite 
som jag blir särskilt gripen av några stenbumlingar i en ring i Sverige. 

Sen reste vi över till Frankrike. I Paris smet vi in på en föreläsning 
av Claude Lévy-Strauss på Sorbonne om hans favoritämne, blodskam - 
eller snarare förbudet mot blodskam. Men jag var nog mer intresserad 
av honom som person än av hans ämne. 

Så vände vi nosen mot norr. Efter ett kort besök i Europas nya hu- 
vudstad Strasbourg, där vi kinesade hos Bo Kärre, var vi snart inne* i 
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den vackra Rhendalen. Det var solsken och sommar, och vi susade 
fram på Rheinstrasse mot Frankfurt. 

Men så kände vi oss hungriga. Vi förstod att vi måste köra in någon- 
stans på sidan av Autobahn för att få mat. Vid en vägskylt med ordet 
DARMSTADT svängde vi åt höger och körde in till järnvägen och 
staden. 

Det är underligt hur ödet kan gripa tag i livet och leda det på nya ba- 
nor. Ingen av oss hade den minsta förbindelse med Darmstadt, eller nå- 
gon som helst önskan att få något med orten att göra. 

Men den högersvängen ändrade mitt liv. 

När vi kört över järnvägen såg vi att stationen och Bahnhofshotel låg 
till vänster. Här måste det väl finnas mat, tänkte vi och stannade på pla- 
nen utanför. 

När vi steg in genom dörren till det stora hotellet stod där en soldat, 
som förklarade, att detta var amerikanska arméns officersmäss. Jag för- 
klarade, att jag var amerikansk universitetslärare, och då fick vi komma 
in. 

Det fanns inte en själ i den stora, prydligt dukade matsalen. Lunchen 
hade inte börjat. Vi satte oss precis mitt i salen och beställde. 

Sedan kom en kortvuxen man i civilkläder in i salen. Han såg sig 
länge omkring, och bestämde sig sedan för att sätta sig en fem, sex 
bord från oss. Situationen hade nu blivit närmast komisk. Här sitter 
Inga och jag mitt i den stora, tysta matsalen, och denne herre sitter en 
liten bit från oss mitt i salen. Vi låtsas inte om varandra. Man kan tänka 
sig vad Chaplin eller Tati skulle ha gjort av detta. 

Skulle vi tilltala honom eller inte? Till slut vände jag mig om och sa, 
att det var inte många gäster. Så började vi prata lite. 

Han visade sig vara amerikan och berättade att han var anställd vid en 
stor samhällsundersökning i och kring Darmstadt, som det amerikanska 
överkommandot i Europa, HICOG, genomförde. 

-Det var ett underligt sammanträffande, sa jag. Jag är sociolog och 
har genomfört den största samhällsundersökningen i Skandinavien. Jag 
berättade lite om Medelby. 

Amerikanen blev mer och mer intresserad. Till sist utbrast han: 
-Vi har just förlorat ledaren för stadsavdelningen vid vårt institut. Ni är 
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just den person vi behöver. Vill ni acceptera posten? 
Jag skrattade. 
-Nej, vet ni vad. Min fru och jag är på väg till Sverige, där vi har 

ansvar för en sommarskola, och jag har absolut inte tid att vara borta 
från den. Dessutom har jag ett problem: jag måste finna material till en 
doktorsavhandling. 

-Då är saken k^ar! ropade den lille livlige mannen. Ni kan få material 
till många doktorsavhandlingar hos oss! 

Nu började jag bli intresserad. 
-Verkligen? Det vill jag gärna höra mer om. 
Och så började han berätta, att institutets 95 medarbetare redan in- 

samlat ett stort material om "Die deutsche Mittelstadt," Den tyska me- 
delstaden Darmstadt. Staden var till ungefär 65% sönderbombad och 
denna förstörelse var genomsnittlig för Tyskland. Tolv doktorsavhand- 
lingar höll redan på att skrivas, men det fanns material till många fler. 
Jag kunde också samla in nytt material, om jag så ville. Hela persona- 
len skulle stå till mitt förfogande för den maskinella bearbetningen. 

Nu var jag verkligen intresserad. Det här var nästan som Guds fing- 
er. Bättre villkor kunde jag aldrig få för en doktorsavhandling. Och ar- 
betet var dessutom bra betalt. 

Men jag tvekade ändå. Hur skulle det gå med Mullsjö? Med mina 
föräldrar? Med våra barn? 

Jag förklarade för honom att jag inte kunde lova något, utan måste få 
betänketid. Han gav mig ett visitkort med sitt namn, Dr. S. Earl Grigs- 
by, och sa, att hans chef i Frankfurt var Dr. Nels Anderson Jag kände 
till Andersons arbete i Chicago. Han var en duktig sociolog av svenskt 
påbrå. 

Vi skildes, men kom överens om att hålla kontakten. 
 

Det blir trångt på Marston Hill 
 
Eftersom vi inte hade någon inkomst fick vi helt lita på mina föräld- 

rar. De levde redan på minimigränsen men måste nu också hjälpa oss. 
Det gjorde de med varmt hjärta. Fast det måste ha varit ganska påfres- 
tande för dem att plötsligt ha fyra personer till i huset, makade de ge- 
nast åt sig och gav oss all plats vi behövde. Dessutom fick vi äta på de- 
ras bekostnad. 
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Vi fick göra om matsalen till sängkammare åt Inga och mig, och bar- 
nen fick bo på vinden. Inga fick en mycket tung arbetsbörda. Hon fick 
nu sköta hela hushållet, och även ständigt hjälpa min mor, som såg allt 
sämre och sämre. 

Familjen Karl och Elin Lundström på Havstenshults gård, där vi all- 
tid haft många av våra elever, började nu känna att de inte orkade med 
allt detta extraarbete. Vi förstod att den dag närmade sig, då de inte 
längre kunde ta emot så mycket folk. Samtidigt ville mullsjöborna inte 
längre hyra ut rum på sommaren. 

Det stod klart, att vi måste välja mellan att lägga ner Anglo-American 
Center - eller ge oss in på ett stort byggnadsprogram. Men hur skulle 
vi få pengar till det? 

Natt efter natt låg vi och tänkte på detta. 
Till slut fattade vi beslutet att köpa ny mark på andra sidan Havstens- 

hultliden av Karl Lundström. Vi skulle bygga en helt ny skola så att vi 
fick tillräckligt med egna elevrum. 

Vi skulle försöka att inte låna eftersom jag aldrig trott på skuldsätt- 
ning. Pengarna måste komma från själva sommarkurserna, och från 
min anställning i Darmstadt. Jag hade insett, att jag nu inte hade något 
val. Jag måste tacka ja till Dr. Andersons erbjudande. När han kom till 
Mullsjö för att övertala mig, hade jag redan bestämt mig. 

Vi hade tur med att priserna ännu var låga både på mark, råvaror och 
arbete. Den stora inflationen höll just på att rulla igång, och vi hann 
precis före. 

På den nya tomten mitt emot Marston Hill skulle den nya huvudbygg- 
naden Hökensås ligga med matsal, kök och kontor för skolan. På sam- 
ma tomt skulle vi dessutom ha tre mindre elevbyggnader. 

Vi hade redan 1947 köpt Björkehill när Gottfrid och Tilda Karlsson 
dog. Vid auktionen blev mullsjöborna så häpna när min far kom dit och 
bjöd, att alla slutade bjuda. Vi fick huset mycket billigt, och senare fick 
jag lösa in marken för en krona kvadratmetern. 

Men först och främst gällde det att ta hand om mina föräldrar, och att 
få pengar till allt detta. 



 

 

247 

 

Jag börjar i Darmstadt 

Så snart vår engelska sommarkurs var över åkte jag ner över Dan- 
mark och Hamburg till Darmstadt. Livet var ännu fem år efter krigsslu- 
tet fruktansvärt hårt i Hamburg, som engelsmännen bombat sönder till 
80%. Man kan förstå tyskarnas känslor när genomresande svenska tu- 
rister från tågfönstren kastade smörgåsbitar och matrester på de svältan- 
de utanför. Sånt glöms inte lätt. 

I Darmstadt installerades jag i ett rum just i Bahnhofshotel, där vi 
träffat Dr. Grigsby. Jag fick också samma PX-privilegier som ameri- 
kanska officerare fast jag var civil, d.v.s. jag kunde köpa allt från ben- 
sin till kläder och choklad till mycket billiga priser. De flesta amerika- 
nerna gjorde sig stora extraförtjänster genom att återförsälja PX-varor 
till tyskarna. 

Mitt kontor låg i Institut fur Sozialwissenschaftliche Forschung vid 
stadens huvudgata. I vinkel mot oss låg ett återuppbyggt hotell. 

Jag var chef för den del av undersökningen, som gällde själva staden 
Darmstadt, medan Grigsby, som var agrarsociolog, ledde den del som 
sysslade med jordbruket runt Darmstadt. Staden hade då något över 100 
000 invånare. 

Jag fick naturligtvis genast lära känna alla mina tyska medarbetare. 
Enligt tysk sed skakade alla varje morgon hand med alla och sa "Guten 
Morgen!Dr. Anderson hade tagit reda på att denna ceremoni tog 
minst en halv timme var morgon, och var mycket arg över detta slöseri 
med pengar. Han reste ner till oss från Frankfurt för att sätta stopp för 
handskakandet. 

Alla fick ställa upp sig, och Anderson meddelade, att från och med 
nu var handskakandet förbjudet på amerikansk arbetstid. Naturligtvis 
mottogs detta intrång i heliga tyska seder med mycket sura miner. 

Bland de anställda fanns tolv doktorander liksom jag själv. Jag blev 
särskilt god vän med två av dem, Anneliese Mausolff från Kiel och 
Klaus Lindemann från Darmstadt. Anneliese höll på med en stor under- 
sökning av fackföreningarnas roll i den bombade staden; i Darmstadt 
fanns ju bl.a. jätteföretagen Merck och Röhm & Haas. Vi arbetade 
många kvällar tillsammans i Annelieses lilla hyresrum, där det var 
varmt och skönt. 

Klaus Lindemanns far hade varit aktiv nationalsocialist, och familjen 
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hade nu många svårigheter. Klaus arbetade med en ytterst intressant ut- 
redning om byråkratin i staden. Säkert fick han massor med inside-info 
av sin far, som varit en hög tjänsteman. Hans avhandling var säkert den 
intelligentaste och viktigaste i hela Tyskland om detta centrala ämne. 
Jag inbjöd också Klaus att komma till Mullsjö och bli lärare vid det so- 
ciologiska seminarium Inga och jag ville starta. Han tackade ja. 

Det gällde nu att få vänner och pålitliga informatörer i staden. Stads- 
arkitekten förklarade och lärde mig massor, och jag fick stor aktning 
för hans tekniska och historiska kunnande. Frau Ingeborg Gellrich, som 
var statistiker i stadsförvaltningen, försedde mig med en strid ström av 
ytterst värdefull statistik. Även hon och hennes man kom senare till 
Mullsjö och deltog i ett seminarium - jag tror det var den sommar Bir- 
gitta Hambraeus deltog. 

För att kunna intervjua effektivt i stan förstod jag snart, att jag måste 
lära mig hessiska, som har många olikheter med rikstyska. Det heter 
t.ex. mir i stället för mr, isch i stället för ich, hebbe i stället för haben, 
o.s.v. En trevlig pojke bland våra anställda var min lärare, och jag tog 
lektioner varje vecka. 

 
Den nakna sanningen om Europa 

Hur hemskt det än kan låta var det en underbar känsla att arbeta i rui- 
nerna. Det var som om allt det konventionella och falska i Europa fallit 
av. Människorna framträdde mer nakna och uppriktiga än de gör i goda 
tider. Det var i hög grad sanningens timme jag fick uppleva. Alla levde 
ännu mycket nära döden och lidandet, och det var just nu Europarörel- 
sen föddes. Alla såg vilken fruktansvärd förödelse ett modernt krig kan 
åstadkomma, och de flesta insåg att fienden inte var olik mig själv. 

I allas våra hjärtan steg ett starkt rop: Aldrig mera krig i Europa! 
Varje krig i Europa är från och med nu ett inbördeskrig. Vi måste börja 
om från början med vårt Europa, precis som Darmstadt och tusen andra 
städer fick byggas om från början. 

Det var ett svårt problem att veta, hur stor pietet man skulle visa. 
Återuppbyggnadsplanerna för Darmstadt tydde ofta på mycket stor pie- 
tet. Men när de nya byggnaderna till slut växte upp, hade en död kom- 
mersialism alltför ofta vunnit. 
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Var doktorera? 

Mitt eget egentliga arbete bestod i att först lära mig allt som redan 
undersökts av mina kollegor under de två åren före min ankomst, och 
sedan hjälpa dem med förslag till förbättringar. Slutligen skulle jag 
kartlägga vad som fattades, och dessutom avgränsa ett område för min 
egen avhandling. 

Jag beslöt att koncentrera mig på fritiden i en bombad stad för min 
avhandling. Dessutom ville jag göra en undersökning om vilka grenar 
av det tyska hantverket som levererat de värsta bödlarna till nazismens 
illdåd, och till sist skriva en sammanfattande bok om hela denna väldiga 
undersökning, den största som någonsin utförts. Kostnaden låg på en 
och en halv miljon D-Mark. 

Ett problem gällde var jag skulle lämna in min avhandling. Universi- 
tetet i Frankfurt, där Max Horkheimer och Theodor Adorno insatts som 
professorer av den amerikanska armén mot tyskarnas vilja, var villigt 
att acceptera mina kurser och examina vid Columbia. Därför skrev jag 
in mig där, och åkte till Frankfurt för att åhöra Horkheimers och Ador- 
nos föreläsningar. Men jag fann ganska snart att Horkheimer var allde- 
les för teoretisk, medan jag hade mycket svårt att samarbeta med Ador- 
no som person. Hans sexuella läggning var inte min. 

Jag började därför undersöka situationen vid Technische Hochschule i 
Darmstadt, Tysklands M.I.T. Här fanns det faktiskt ända sedan seklets 
början en sociologisk avdelning, som förestods av professor Max Muss. 
Han tillhörde den s.k. Berlinskolan, som menade att ingenjörer borde få 
en viss utbildning om de sociala konsekvenserna av sitt tekniska arbete. 
En annan lärare var Eugen Kogon, som skrivit världens första sociolo- 
giska undersökning av de nazistiska koncentrationslägren, "Der 
55-Staat." Kogon och Adenauer var också ledare för den nya Europarö- 
relsen, som jag redan helhjärtat och med medlemskort tillhörde. 

Här kände jag mig hemma. Jag kom väl överens med professor 
Muss, som var villig att bli min "Doktorvater". Muss var en tysk gent- 
leman av den gamla fma stammen, familjeursprung i Oldenburg. Han 
var sträng icke-rökare, och tyckte inte alls om att jag ständigt rökte. 
Naturligtvis lät jag bli att röka i hans hem, som jag ofta var bjuden till. 

Nu verkade allt vara väl förspänt, och det enda som behövdes var ar- 
bete och åter arbete. Och det har jag aldrig varit rädd för. 
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Före kriget måste Darmstadt, "die Stadt der Licht und Schönheit," ha 
varit en underbar kulturstad. Runt höjden Marienhöhe mitt i staden låg 
ett antal konstifika villor, som vittnade om att man här varit tidigt ute 
med sympatier för den s.k. Jugendstilen. 

Och i en liten kupol uppe vid den stora ryska kyrkan kunde man läsa 
"Habe Ehrfurcht vor dem Alten," hav vördnad för det gamla, en devis 
som för mig förklarade mycket av Tysklands kultur och familjeliv. 

En av huvuduppgifterna för "die deutsche Mittelstadt"-undersök- 
ningen var just att ta reda på varför så många tyskar så lätt blev nazi- 
bödlar, och hur vi kunde undvika, att tyskarna i framtiden skulle falla 
in i samma ödesdigra mönster. Jag tänkte ständigt på detta problem, 
och försökte tränga in så djupt jag kunde i den tyska "själen" och det 
tyska tanke- och känslomönstret. Som alltid var Freuds och Reichs idé- 
er till god hjälp. 

 
Utpressning från Adorno 

 
Vi hade order från USA att samarbetet med tyskarna alltid skulle vara 

bra och framgångsrikt. Det fanns personer, som upptäckte att de kunde 
skaffa sig fördelar genom detta. En av dem var llieodor Adorno. Min 
kollega Grigsby ville, att Adorno skulle skriva ett förord till var och en 
av våra doktorsavhandlingar, och för detta tog Adorno 5000 D-Mark 
för varje bok. Eftersom han bara skrev ett par sidor var beloppet oför- 
skämt. Då jag öppet kritiserade detta, spred Adorno ut att jag var na- 
zist. Det tänkte jag inte tåla, och jag sa till Nels Anderson, att en av oss 
fick sluta. Jag var inte villig att bli skälld för nazist. 

Anderson bad om ett enskilt samtal med mig. Han sa: 
-Allwood, du är den ende som alltid arbetar på Institutet. När jag 

ringer är Grigsby och jagar björn, men du smiter inte från jobbet. Jag 
vill ha dig kvar. Men du måste förstå, att vi behöver också Adorno. 

Och så kom hans slutkläm: 
-You're not much of a man if you can't take a little shit from 

Adorno. 
Ehuru motvilligt lät jag mig övertala att fortsätta och försöka samar- 

beta med Adorno. 
Professor Muss tyckte att Adorno var ett äckel. När Muss en gång 

besökte Adorno i Frankfurt dansade Adorno hela tiden omkring honom 
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och gjorde förslag om fysisk kontakt. Man kunde spy. 
Jag är fullt medveten om att Adorno också var musikintresserad, och 

kanske gjort en insats för den nyare musiken i Darmstadt. Om detta är 
jag inte kompetent att yttra mig. 

Men säkert är att den s.k. Frankfurtgruppen med Horkheimer, Ador- 
no och medlemmar som flydde till Sverige tidigare var Stalins direkta 
och personliga agenter i Tyskland. 

 
Skandal i Fasching 

Arbetet vid institutet var så pass ansträngande, att jag inte fick myck- 
et tid eller ro att koppla av. Men en gång gjorde jag i alla fall sensation. 
Amerikaner och tyska vänner hade en stor fastlagsbal, som ägde rum 
som maskerad. Inte ens 1950 efter kriget mot den tyska rasismen hände 
det att en vit bjöd en neger. Jag bestämde mig emellertid för att bjuda 
en väldigt parant svart kontorsanställd i armén. 

När vi tillsammans kom in i balsalen gick det ett sus av förvåning ge- 
nom den stora församlingen. Eftersom jag var civilist med majors rang 
måste jag inbjudas att sitta vid honnörsbordet med min dam. Det var 
nog första gången en svart kvinna tagit plats där, men hon var så vacker 
att alla svalde förtreten och accepterade henne. 

Vårt förhållande till tyskarna var gott. En del skällde på amerikansk 
jazz, som ansågs "väsensfrämmande," och man fann amerikanska teck- 
nade serier otyska och fåniga. Åtminstone fann man ofta sådana attity- 
der hos äldre människor. Och naturligtvis var det överallt graffiti med 
AMI GO HOME på väggarna. Amerikanarna svarade med KILROY 
WAS HERE. Jag har aldrig förstått vad Kilroy betydde. 

En gång skar det sig riktigt ordentligt. Vi hade bett lärarna att få läsa 
barnens skoluppsatser, och de flesta lämnade ut dem. Men det fanns lä- 
rare som vägrade. Då fick vi ta till våld och helt enkelt befalla dem i 
ockupationsmaktens namn att låta oss läsa vad barnen skrivit. Som väl 
var hände det ytterst sällan att vi behövde använda sådana metoder. 

Det pågick ständigt ett litet krig mellan amerikanska armén och de 
amerikanska civilanställda. Man gjorde allt för att reta varandra. En 
gång blev jag föremål för arméns pojkstreck. 

Jag hade parkerat min bil så att mitt ena bakhjul stod någon centime- 
ter upp på trottoarkanten medan jag var inne och pratade med Grigsby i 
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hans lägenhet. När jag kom ut låg det en stämning på bilen. Det var 
MPs, Militärpolisen, som kört förbi och lämnat lappen. Jag fick inställa 
mig inför domstol och fick böta en mindre summa. Sådana upptåg tyck- 
te arméfolket var väldigt kul. 

Jag tror att tyskar och amerikaner egentligen beundrar varandra och 
gillar varann. Men nazisterna tyckte givetvis inte om att bli avslöjade 
och bestraffade. De påstod alltid, att de straffades för att de förlorade, 
och inte för att de gjort orätt. Dom trodde, att om dom vunnit kriget 
skulle deras rasistiska massmord ha ansetts berättigade. 

 
Först i Tyskland 

Min avhandling handlade om "Den arbetande befolkningens fritid i en 
bombad stad" och var av allt att döma den första om detta ämne i Tysk- 
land och kanske i Europa. Jag fick naturligtvis beskriva formella aktivi- 
teter som dans, biobesök, fotboll, idrott o.s.v., men också olika slag av 
informella fritidssysselsättningar. Barnens lekar ingick inte i min 
undersökning. 

Professor Muss var mycket nöjd med innehållet, som jag egenhändigt 
skrivit på tyska. Han bad om ett allvarligt samtal med mig om 
avhandlingen i sitt hem. 

-Min käre vän, så här kan ni helt enkelt inte lämna in er avhandling. 
Det går inte. Ni säger ju precis vad ni menar, och det går inte här i 
Tyskland. Ni får be någon skriva om den, så att den blir mera tysk. 

Han föreslog Anneliese Mausolff, och jag hade tur. För 400 D-Mark 
skrev hon om hela min avhandling, så att den blev mera obegriplig 

 
Så kom då den dag i maj 1953 då disputationen skulle äga rum på 

Technische Hochschule. Jag var hemskt nervös. Jag skulle examineras i 
timmar av sex tyska professorer inte bara om min avhandling, utan ock- 
så om tysk socialpolitik och annat tyskt, som jag absolut inte kunde. 

Ordförande var professor Schlechta, en filosof med sirligt maner. 
Professor Muss var naturligtvis huvudexaminator, och ställde hela ti- 

den sådana frågor, att jag kunde ge långa och uttömmande svar. 
Men när en professor i statistik hörde att jag åhört professor Thord 

Palanders föreläsningar i Göteborg och bad mig berätta om hans teori- 
er, vägrade jag blankt. 
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Efter två hemska timmar var det slut. Bara ansträngningen att hela ti- 
den tala korrekt tyska om svåra ämnen hade varit ohygglig. 

När examinatorerna skulle överlägga om mig vacklade jag ut och 
ställde mig ensam i pelarhallen utanför. Det var en pressande varm dag 
med minst 30 graders temperatur, och jag mådde illa. Men jag fick tå- 
ligt vänta medan de avgjorde mitt öde därinne. 

Plötsligt kom professor Muss ut och gick bort till mig. Utan ett ord 
tryckte han något i min hand och gick. 

Det var en cigarrett. 

Efter en lång stunds väntan fick jag komma in igen. Alla stod i en 
ring. Professor Schlechta tog min hand och höll den i sin medan han sa: 

-Herr Doktor, ich gratuliere flinen. Sie haben vielleicht gesehen, dass 
in meinem Gesicht nicht das geringste Zucken vorkam. Herr doktor, 
jag gratulerar er. Ni märkte kanske, att mitt ansikte inte visade den 
minsta ryckning. 

Med dessa ord ville han säga, att min tyska varit perfekt. 
Sen kom alla och kallade mig "Herr Doktor" och gratulerade. Därpå 

åkte vi hem till professor Muss, som bjöd på middag. 
Den oerhörda pressen var över. Jag hade nått mitt mål efter sjutton 

års akademiska studier i fyra länder. Äntligen hade jag min examen och 
kunde söka avancerade jobb. 

Behållningen av mitt arbete bestod i att jag gjort den första tyska kart- 
läggningen av fritidens sociologi, samt att jag i en annan undersökning 
om det tyska hantverkets förändringar inför industrialismen visat, att 
social frustration inom vissa hantverksgrupper gjort dem lätta att rekry- 
tera som nazibödlar. Slutligen hade jag i Sverige presenterat den första 
översikten över Efterkrigstyskland i boken "Bombad stad, Europa." 

När jag på hemvägen från Darmstadt kom till Köpenhamn var jag så 
totalt utmattad, att jag svimmade på järnvägsrestaurangen. 
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VI BYGGER HÖKENSÅS 

När vi en gång fattat beslutet att bygga en helt ny skola gällde det ju 
först att få tillräckligt med mark för alla byggnaderna. Marston Hill låg 
visserligen på en mycket stor tomt, men vi ansåg att den nya huvud- 
byggnaden skulle ligga i den vackra ängen på andra sidan om Havstens- 
hultliden mitt emot Marston Hill. 

All mark runt oss tillhörde lantbrukare Karl Lundström på Havstens- 
hult. Vi hade den stora turen att få friköpa Björkehill och Tomtebo 
(som jag kallade Gottfrid Karlssons gamla hönshus) mycket billigt, jag 
tror för en krona kvadratmetern, enligt en lag som skulle hjälpa arren- 
datorer att bli fria. 

Kalle Lundström var också mycket vänlig när det gällde Hökenså- 
sängen. Även den fick vi mycket billigt. Det rann en bäck genom äng- 
en, och det fanns gott om vattenådror också. Jag var så glad att vi lätt 
skulle få bra vatten, och jag sprängde och grävde fyra fina brunnar till 
en avsevärd kostnad. Jag anade inte då hur socialismen och Mullsjö 
kommun skulle komma att bedra oss. 

Områdena jag köpte var underbart vackra, öppna och friska. Det väx- 
te stora fina granar, tallar och björkar. Utsikten ner över Mullsjödalen 
var hänförande. Det var en lust att gå omkring där och arbeta - eller 
bara stå och titta på allt det fina. En person, som 1993 besöker Mullsjö 
och Björkäng, som vår del av byn heter, kan inte förstå att detta förfu- 
lade, mossiga, förvuxna och sjuka område för bara fyrti år sen var ett 
jungfruligt paradis. Avgaser, luftföroreningar, kommunal inkompetens 
och småpampars maktlystnad har förstört den idyll som var Mullsjö. 
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Vi hade stor tur med lönekostnaderna. När vi började bygga 1950-51 
var lönerna ännu låga, och byggare och arbetare fick själva sluta avtal 
med varann utan inblandning från fackföreningar, som aldrig kan känna 
till de lokala förutsättningarna. 

Vi började med att bygga norra flygeln på Sommarro. Jag hade under 
ett par somrar helt ensam med spade grävt bort nästan hela södra delen 
av den tennisplan min far anlagt norr om Sommarro. Marken bestod av 
stenhård gulaktig pinnmo, som pressats samman redan under istiden. 
Jag fick först hacka upp gruset, sen lasta det på en skottkärra, och till 
sist köra de tunga lassen bort till den krocketplan jag ville bygga öster 
om Sommarro. Alla som kom på besök till oss fick hjälpa till att gräva. 
Sånt är bra för vänskapen. 

Jag minns att när den första grävmaskinen gick att hyra i Mullsjö var 
det som om himmelens hugsvalelse sänkt sig till alla pinade handgräva- 
re. På två dar schaktade grävmaskinen bort massor, som det skulle ha 
tagit mig sex månader att gräva bort för hand. Men dyrt var det. 

Vi började alltså med norra flygeln på Sommarro. Jag hade bjudit en 
tysk pojke, Giinter Conrad, som hjälpt oss i Darmstadt med grafiska 
framställningar, att komma och mura. Jag var hans hantlangare, och jag 
minns att det regnade nästan hela tiden. Men man fick bita ihop tänder- 
na och slava på, fast murbruket nästan rann från stenarna. 

 
Lägenheter i Sommarro 

 
Vi grävde också en kulvert från Marston Hill till Sommarro för att 

kunna utnyttja värmepannan i Marston Hill. Sen delade vi upp Sommar- 
ro i fyra lägenheter, som vi hyrde ut för att få in lite kontanter till 
byggena. 

I Sommarro Östra, som min pappa egentligen byggt som en reträtt- 
plats för sig, bodde en tid den estniske konstnären Leo Pruul och hans 
fru Rita, som flytt över Östersjön 1944. Leo hade en synnerligen gedi- 
gen utbildning som skulptör, och han gjorde bland annat de porträttbys- 
ter av min far och mor, som sedan dess alltid stått i matsalen på Mar- 
ston Hill och berett mig stor glädje, därför att de verkligen fångar något 
av mina föräldrars väsen. Leo ritade också efter min inspiration Anglo- 
American Centers vapen, som han sedan målade på barluckan i 
Hökensås. 
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Rosen symboliserar England och skönhet. Hjärtat är förstås det vikti- 
gaste, kärlek. Den gröna skogen i mitten symboliserar Sverige och na- 
turen. De tre kornaxen slutligen är min mors adelsvapen - alltså släkten 
Åkerhielms vapen. De symboliserar fruktsamhet. Jag försökte på detta 
sätt sammanfatta allt som för mig var viktigt för det nya engelsk-ameri- 
kanska sommarcentret i Sverige. 

Vänskapen med familjen Pruul varade livet ut. Leo dog på lasarettet i 
Falköping därför att en slarvig sköterska hade glömt att sätta dit sido- 
skyddet på sängen en kväll, så att han på natten föll ned på golvet. Rita 
arbetade länge på Mullsjö Folkhögskola. Efter pensioneringen försäm- 
rades hennes syn, och hennes barn lämnade henne i sticket. Vi försökte 
hjälpa henne med det lilla vi kunde. 

När Rita vid ett tillfälle förföljdes av en sinnessjuk kvinna i Mullsjö 
blev jag så upprörd över de svenska socialarbetarnas slapphet och lik- 
giltighet, att jag skrev pjäsen "Invandraren." 

Vid ett senare tillfälle hyrde vi ut Sommarro Östra till Keth Laycocks 
dotter Diana och hennes man Keith Atkinson, som var chef i Shellbola- 
get. Dessa stackars engelska vänner måtte ha lidit svårt av kölden, 
mörkret och snön i Sverige under den hemska vinter de bodde hos oss. 

Underliga hyresgäster hade vi i övre våningen på Sommarro. Det var 
en skånsk murarmästare Karlsson, som var mycket tjock, och hans 
polska fru Wanda, som var mycket mager. Vi blev aldrig kloka på 
dem. 
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I "läsrummets" lägenhet bodde en sotarmästare, som omgav sig med 
stora mängder tombuteljer. Efter honom kom en snäll grävmaskinist 
som hette Robertson. 

 
Hökensås 

Till murare för Hökensås hade jag lyckats få traktens skickligaste mu- 
rare, Roland Sandahl. När vi äntligen skulle sätta igång hade jag lovat 
honom att skaffa en hantlangare, som gjorde bruk i tombolan och bar 
upp det till honom. 

På den utsatta dagen anlände Roland i sin flotta röda bil precis fem 
minuter i sju. Jag stod vid nedre parkeringen och väntade i 
arbetskläder. 

-Hej Roland, sa jag, de jag som ska va hantlangare. 
Han såg lite mystiskt på mig, men sa inget utan gick raskt till grun- 

den och började lägga de block jag burit fram. Under tiden slet jag med 
att skyffla in kalk, cement och sand i de rätta proportionerna i tombo- 
lan, och sedan bära det färdiga bruket till Rolands tråg i hinkar. 

Han arbetade metodiskt som en spinnande maskin, och muren växte 
fort i höjden. Ständigt hörde jag: "Mera bruk!" från mäster, och jag 
slet så gott jag kunde. Än idag kan jag höra hans obönhörliga "Mera 
bruk!" 

När klockan var precis elva la han ner sleven och sa: 
-Det trodde jag aldrig, att jag skulle få en professor till hantlangare! 

Jag är en arbetande och arbetsglad människa, men det kan bli för 
mycket av det goda. Jag tror aldrig jag slitit så i hela mitt liv som när 
jag var hantlangare åt murarmästare Roland Sandahl. Men det var nyt- 
tigt. Jag lärde mig för livet en ny respekt för kroppsarbetande männi- 
skor. Ett kilo är lika tungt vilken samhällsklass man tillhör. 

När det var tid för elvakaffe brukade Inga och jag ofta bjuda alla 
hantverkarna till köket på Marston Hill. Där hade vi många roliga prat- 
stunder, och så god stämning som hos oss var det inte på många arbets- 
platser. Jag har också hört att alla gärna arbetade hos oss, även om det 
ibland var extra jobbigt på grund av den steniga marken och den branta 
sluttningen. 
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När Nisse Robertson skulle gräva avloppsledningen från Hökensås till 
den stora avloppsbrunnen, var marken så full av rötter och stora stenar, 
att han bröt av frambalken som en tändsticka. I fiill förtvivlan och ilska 
gick han ner från förarhytten och sa: 

-Nähä, det här är ju en underavdelning till helvete! 

När träarbetena på Hökensås skulle göras hade jag gjort upp med en 
duktig men egensinnig snickare från Mullsjö, som hette Fritjof 
Lundstedt. Han hade många år tidigare arbetat i Göteborg, och han bru- 
kade avsluta alla dispyter med orden: 

-Jaha - men så gjorde vi inte i Jöttebörj! 
Jag hade ritat friargångar vid gavlarna på huvudbyggnaden, och det 

var mycket viktigt att fönstren i de stora gavelrummen skulle sitta exakt 
rätt för att sängarna innanför skulle få plats. En morgon kom jag ner till 
bygget. Fritjof höll på med ett fönster vid östra gaveln, men det satt in- 
te alls där jag ritat det. Han hade på eget bevåg flyttat fönstret en halv 
meter. 
-Nej, Fritjof, sa jag, det här får vi flytta! Vi måste ha fönstret där jag 
satt det, annars får sängen inte plats innanför. 
Lundstedt blängde ilsket på mig och sa: 
-Jaha, då sederar a! 

Med dessa ord la han ner sin såg och hammare, vände sig om, och 
gick sin väg med sin medhjälpare. Han kom aldrig igen, och det var 
kanske tur. 

Ordet "sedera" är väl mullsjödialekt; det måste på något sätt ha kom- 
mit från franskans céder, att upphöra. 

Nu hade jag åter stor tur. Någon sa, att jag skulle kontakta familjen 
Ekelund i Kymbo; det skulle vara mycket skickliga snickare. De kom 
till mig, far och son, för att se på jobben, och vi kom genast mycket väl 
överens. I bättre händer kunde vi inte lagt våra byggen. Nu gick det 
som en dans att få Hökensås färdigt. 

Jag gjorde överallt besparingar. I stället för att ha brädgolv över mat- 
salen hade jag bara in tretexskivor; ingen skulle ju gå på dem. Ovanpå 
la vi papp och sågspån för värmens skull. 

Jag hade lärt mig av min mor, att man skulle lasera alla väggar, både 
för att det var vackert, och för att det var underhållsfritt. I matsalen var 
därför alla ytor laserade, och i gavelrummen fernissade. Vi har inte på 
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fyrti år behövt reparera något. Det stora dansgolvet var ett problem. 
Man föreslog alla möjliga saker, men jag trodde inte på något. Efter ett 
mycket långt funderande bestämde jag mig för att helt enkelt lägga sto- 
ra skivor av härdad masonit sida vid sida. Det gick mycket fort, det var 
mycket billigt, och vi har inte behövt byta en enda skiva trots fyrti års 
energisk och ibland vild dans på golvet. För att det skulle se snyggt ut 
brukade vi efter varje kurs gemensamt fernissa skivorna och det gula 
brädgolvet utanför. 

När jag frågade besökare vad de trodde att hela bygget kostade, sva- 
rade de vanligen omkring hundraåtti tusen, kanske två hundra tusen. 

-Nej, sa jag, men tjugofem tusen. 
Ingen trodde mig. Men det var sanning. Genom att jag själv fick be- 

stämma - och betala för varje spik - låg det i mitt intresse att spara 
överallt, tänka ut nya lösningar, och själv delta av alla krafter i arbetet. 

Men naturligtvis skulle den beskäftiga, inskränkta, och oftast onödiga 
svenska byråkratin lägga sig i vad vi gjorde, fast vi låg ensamma ute i 
skogen många hundra meter från alla hus och alla grannar. En dag kom 
en dumdryg inspektör åkande i sin fina skattebetalda bil. Han tittade lite 
på bygget, mätte, och sa sedan till mig: 

-Det stämmer inte med ritningen. Det är en meter för långt. 
-Ja, köket blev för litet för det antal elever som ska serveras. 
-Det är inte godkänt! skrek han. Ni kan få riva hela huset! Sen för- 

svann han. 
Gustav Wasas fogdevälde i sin prydo - och betald av mina skatter! 
En normal person tror naturligtvis, att detta var ett dumt skämt, men 

det hände faktiskt att kontrollanter missbrukade sin ställning och tvang 
folk att riva ett helt bygge. Man hade också en känsla av att de ville 
hämnas på var och en som stod på sig mot dessa oförskämda 
maktlakejer. 

I mitt fall blev det i alla fall inget av hans hot - denna gången. 
Enstaka övertramp kan förekomma, men den svenska byråkratins 

misstag, fräckheter, trakasserier och bråk med medborgarna, som tål- 
modigt betalar deras höga löner, är inte enstaka händelser. 



 

 

 

Den kinesiska paviljongen 
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När vi byggde om Gottfrid Karlssons hönshus till Tomtebo, var det 
en trevlig och duktig byggmästare som hette Darmark, som hjälpte oss. 
En dag när han höll på i Tomtebo kom hans medhjälpare och sa: 

-Akta dig! Landsfiskalen kommer! 
Det var landsfiskal Cronqvist, som skulle se på Tomtebo, eftersom 

det fattades en ritning. Darmark kastade sig ut genom ett fönster mot 
öster och sprang och gömde sig i skogen mot Liabäck. 

Landsfiskalen gick då upp till Inga på Marston Hill och överlämnade 
en stämning. Hon och Darmark fick senare infinna sig på tingsrätten i 
Tidaholm för olovligt byggande - därför att vi rustade upp ett hönshus! 

 
Den kinesiska paviljongen 

Den verkliga skandalen inträffade emellertid, när jag 1954 till bygg- 
nadsnämnden i Mullsjö lämnade in mina ritningar till den kinesiska pa- 
viljongen. Jag ville bygga huset i kinesisk stil för att hedra vår gode och 
fine medarbetare Hwang Tzu-Yii för hans enastående kulturgärning i 
Sverige både som lärd forskare och populär föreläsare. Efter en tid fick 
jag tillbaka ritningarna med blankt avslag utan motivering. Vi fick inte 
bygga ett kinesiskt hus. 

Jag gick genast till Olle Johansson, byggnadsnämndens ordförande, 
och frågade om skälet till avslaget. 

-Vi töcker inte att dä behövs nöra kinesiska hus i Mullsjö. 
Så enkelt var det. Och så har det varit hela tiden, vad jag än företagit 

mig. Det får inte förekomma något nytt eller avvikande i Sverige. 
Jag har sällan blivit så arg. 
Jag visste, att det inte lönade sig att resonera med dessa fårskallar. 

Jag gick i stället till min vän och skolkamrat Åke Axéll och bad honom 
hjälpa oss. Vi fick en tid hos länsarkitekten i Mariestad, och en morgon 
körde Åke mig och Tzu-Yii Hwang i rasande fart mot norr. Jag minns, 
att Åke som var pingstvän, hela tiden lyssnade på en gudstjänst i radio 
medan han spelade hasard med våra liv på vägen. 

Vi släpptes in till länsarkitekten, och jag lämnade fram ritningarna, 
som Tzu-Yii och jag gjort tillsammans. Jag förklarade också, att vi med 
denna paviljong ville hedra vår kinesiske vän för hans kulturgärning i 
Sverige. Åke Axéll sa, att han som kommunalman varmt välkomnade 
det kinesiska huset. 
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Arkitekten såg noga på ritningarna. Sedan lämnade han vänligt tillba- 
ka papperen och sa: 

-Hälsa de goda mullsjöborna, att jag tycker det ser trevligt ut! 
Det var en ordentlig näsbränna för byggnadsnämnden i Mullsjö. I 

Sverige är det ju ganska ovanligt, att man från högre ort rättar sådana 
lokala beslut. 

Tyvärr har det mönster som här avtecknar sig, blivit förhärskande. 
Särskilt socialdemokraterna i Mullsjö har mottagit nästan allt vad vi 
försökt bygga upp i Mullsjö med misstänksamhet, ogillande och 
klassavund. Aldrig glömmer jag när jag hörde en av dem viska når jag 
gick förbi: 

-Där går en av di där djävla bildade! 
Senare, när det visade sig att mina initiativ blev framgångar - som 

t.ex. Medelbyundersökningen - låtsades man, att man alltid tyckt bra 
om vad jag gjorde. Men i botten har jag tyvärr alltid känt en surmulen 
och ogin hållning. Och något som helst erkännande eller beröm för de 
miljoner och åter miljoner kronor vi tillfört Mullsjö i kontanta inkoms- 
ter - för att inte tala om den goodwill vi skapat genom att sätta Mullsjö 
på den internationella världskartan - var det aldrig tal om, förrän jag 
1988 (!) fick kommunens kulturstipendium på 2,000 kronor, sedan man 
först demonstrativt givit det till en annan. 

Men 1955 började vi bygga den kinesiska paviljongen väster om Hö- 
kensås. Snickarna hade först problem med de uppsvängda hörnpiskorna, 
men löste som goda yrkesmän konstruktionen elegant. Man ska vara 
försiktig med ordet "världsbäst", det blir lätt en bumerang; men att 
svenska snickare hör till världseliten, det är jag säker på. 

Det var sol och försommar och varmt och skönt, och under elvakaffet 
vilade alla i skuggan framför huset. En av dem bad mig förklara ande- 
muren, som vi byggt ett par meter framför husets ingång. Jag sa, att ki- 
neserna dyrkar sina förfäder, vilkas namn Tzu-Yii skrivit på trätavlor, 
som skulle stå inne i huset. Och man måste också förhindra, att onda 
andar kommer in i huset. Det gör man genom att skrämma bort dem 
med små klockor som pinglar i vinden under taket vid husets hörn, och 
framför allt genom att bygga en stor mur framför ingången. 

Gubbarna tänkte en stund i tystnad. Sen sa Inge: 
-Ja, tänk om en hade såna onda andar här i Skaraborgs län! Här är di 

såvida djävliga så di går runt allting. 
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Märta Ankarswärd-Grönvall i Stockholm gjorde blå tegel till kakelug- 
nen och väggarna, och Leo Pruul gjorde vackra lampskärmar i siden i 
kejsarrött och svart, de kinesiska färgerna. I London köpte jag en riktig 
enhörning, som senare ställdes på spiselhyllan i The Common Room, 
där vi hade både danser och lektioner. 

Jag och Inga hade ju inga kinesiska förfäder, men det ordnade Tzu- 
Yii. Vi fick i stället de fem största kineserna till andliga förfäder: Gule 
Kejsaren Huang Ti, och de fyra filosoferna Kung-Tze, Chuang-Tze, 
Lao-Tze och i Sverige kunde man inte göra ett kinesiskt tak, så det köp- 
te jag från Delft i Holland - det finaste tegel Europa kunde framställa, 
glaserat i underbara gröna skiftningar. Det var ungefär dubbelt så dyrt 
som svenskt tegel, men under de fyrti år som förflutit sen vi la taket har 
inte en enda panna spruckit. Det svenska tegel vi hade på de andra hu- 
sen sprack sönder vart tionde år, tills vi beslöt gå över till cementtegel. 

 
Tallarna 

Vi hade byggt ett garage som vi kallade Tallarna vid den nedre parke- 
ringen. Eftersom jag var nästan säker på att stofilerna i byggnadsnämn- 
den skulle avslå en begäran att få bygga en våning ovanpå garaget be- 
slöt jag att bygga ändå. Jag gjorde upp med en murare att börja den 3 
januari. Det låg djup snö runt omkring, men just den vinterdagen lyste 
en underbar, varm sol. Materialet var gasbetong, och muraren och jag 
byggde hela övervåningens ytterväggar på en dag. Jag vet att det låter 
otroligt, men det är sant. 

Det föll snart snö på bygget, och det hela hade gått så fort, att ingen 
märkte att något hänt. Våra grannar Lundströms var naturligtvis inga 
tjallare. 

Vi byggde om allting. Stenstugan, som min far byggt 1921, fick två 
små rum på vinden, och senare toalett och dusch i undervåningen. 

När det skulle grävas en lång vattenledning till Björkehill och Tomte- 
bo fick vi stor hjälp av flera goda och trogna vänner. Harry Ahlberg 
slet i solgasset med att hacka upp diket, och Erik Grönseth och Tore 
Lockert från Oslo kämpade också med pinnmon. Ivan Malinovski kom 
från Köpenhamn och gjorde sitt, och till sist kunde vi lägga ner ledning- 
arna i det långa diket. 
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När man arbetar till samman med hårt kroppsarbete uppstår ofta en 
vänskap för livet. Särskilt Erik Grönseth och jag har hållit kontakten 
genom alla våra akademiska och amorösa år. 

 
Första kursen på Hökensås 

1953 kunde vi ta Hökensås i bruk för engelska kurser, fast huset inte 
var färdigt. Vi startade också de sociologiska seminarier Inga och jag 
ville bygga upp. 

En enda gång hade vi glädjen att min far kunde komma ner på ostadi- 
ga ben och dricka en kopp té med oss i den nya fina matsalen, framför 
den flammande brasan i den öppna eldstaden. 

En tasmaniska, som jag träffat på ett tåg mellan Stockholm och Fal- 
köping, Yvonne Parkes, kom som lärarinna den sommaren. Hon anlän- 
de tillsammans med sin engelske vän i den elegantaste bil som skådats i 
Mullsjö, en asflott Jaguar, som var så fin att den inte kunde dricka van- 
lig bondbensin. Båda var väldigt trevliga, och hjälpte till med allt från 
undervisning till disk i köket. 

Då och då kom Lars Forssell på besök. En gång spelade han upp alla 
rollerna i sin pjäs "Ryttaren'' på den nya scenen på Hökensås. Jag 
minns att Lasse var lite nervös och bad mig om en jamare innan han 
gick ner till sin enmansföreställning på Hökensås. Hans enmansteater 
var en upplevelse. Han spelade först en roll i ett hörn, sprang sedan 
över till ett annat hörn för nästa roll, sen tillbaks för den första, sen 
över till en ny plats för den tredje. Tyvärr kan jag inte säga, att själva 
innehållet i pjäsen gjorde något intryck på mig. 

Lasse var på den tiden uppfylld av vänliga känslor mot Inga och mig, 
och ville gärna dra sitt strå till stacken för att få igång vårt lilla center. 
I intervjuer i olika veckotidningar talade han entusiastiskt om skolan. 
T.ex. berättade han, att han kysste sin första flicka i backen nedanför 
Marston Hill, och att det var många grevinnor på våra kurser. Allt detta 
gjorde han säkert med bästa avsikt. Däremot hade Lasse ytterst svårt att 
säga något positivt om mitt litterära eller vetenskapliga verk. När det 
gällde att prisa sommarskolan var han vältalig; när det sedan gällde att 
stå för mig i Stockholm var han märkvärdigt tyst. 
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Från vänster: Lars Forsell, Martin Tegen och Ingmar Bergfeldt 



 

 

 

Jag föreläser om psykoanalysen 
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Det är naturligtvis mycket möjligt att min litterära produktion är helt 
ointressant. Det finns också den möjligheten, att min produktion är bra, 
men helt enkelt inte tilltalade honom. Det var förvisso hans fulla rätt att 
ha sin egen smak. 

En gång skrev faktiskt Lasse, att han tyckte om dikten "Fåglar byg- 
ger sina bon för vinden" i "Kärlek måste tala," och att han också tyckte 
om "Nattklubb" i "Odelbar värld." 

 
Småstugorna 

Hela tiden behövde vi fler och fler elevrum. Jag kom då på att jag 
skulle köpa banvaktstugor av S.J., eller små uthus av vem som helst, ta 
isär dem, köra dem på lastbil till oss, och sen sätta upp dem igen. Röda 
Stugan var ursprungligen en banvaktstuga vid Tenhult, som jag fick för 
200 kronor. Men när den var uppsatt igen norr om Hökensås hade den 
ändå kostat mer än 10,000. 

Dårskapen köpte jag av Fredrik Andersson i Mullsjö för ett par hund- 
ra, men även den gick på över 10,000 när den var färdig. 

Bungalowen, som Torsten Malmros och Sven Larson och jag byggt 
1939 när jag kom hem från Indien (efter modell av Gandhis bungalow i 
Tripura), byggde jag nu om, så att den fick vatten och ett litet rum till. 
Bungalowen var den enklaste och minst påkostade av alla våra stugor - 
men den var alltid den populäraste. När det gällde ungdomar var det sä- 
kert delvis därför, att den låg så långt bort, att vår nattliga övervakning 
ofta inte räckte dit. Invånarna kunde därför lättare smita ut på äventyr 
på natten. 

 
Invigningsfesten på Hökensås 

När de fem årens byggnation började närma sig sitt slut ordnade vi en 
stor tack- och invigningsfest på Hökensås. Vi hade bjudit över 70 per- 
soner - vi ville få med alla som hjälpt till på det ena eller andra sättet. 
Min gamla vithåriga mor, som då var nästan blind, hade klätt sig fin 
och lotsades försiktigt ner till Hökensås. Hon satt på hedersplatsen och 
log så sött utan att veta vem hon log mot. Hon var då 83 år. Efter mid- 
dagen, som Annabritta Magntorn och Monica Persson hjälpte till att 
servera, flyttade vi undan borden, så att det stora dansgolvet blev fritt. 
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Jag bjöd upp min mor, som ville slippa och försäkrade, att hon inte 
kunde dansa nu. Men till sist lät hon sig övertalas, och vi gick faktiskt 
en runda på golvet under allmänt bifall. 

Bland de goda och fina medarbetare, som satt i salen på Hökensås 
den kvällen vill jag särskilt nämna hela familjen Ekelund från Kymbo; 
Stig Larsson och hans vän Karlsson, som hjälpt oss med så mycket mål- 
ning; och Sven Bromander, som inte bara målade åt oss, men som pia- 
nist på våra sångkvällar var skolans attraktion. Sven var en naturbegåv- 
ning, som spelade allt utan att kunna läsa noter. När han spelade såg 
hans två armar ut som pingvinvingar, och vi kallade honom därför The 
Flying Penguin, Den flygande pingvinen. 

I salen satt naturligtvis våra goda grannar och vänner Kalle och Elin 
Lundström på Havstenshult, som ända från 1916, då vi köpte Marston 
Hills tomt, till sin död på 1970-talet var vårt stöd i allt i Mullsjö. 

Där fanns Sven Andersson, en stor humorist, som hjälpt oss med rör- 
läggning i flera hus. Och där fanns Frank Larsson, som dragit så många 
elektriska ledningar åt oss. Där satt herr Gellerbrant, som i ur och skur 
grävt ut hela dammen vid Hökensås och byggt upp terrassen runt den. 

Som så många gånger förut kände jag även den kvällen att vi i Mull- 
sjö hade de finaste och bästa hantverkare som kunde uppbringas i Sveri- 
ge. Det var något att vara stolt över. 

Så var det stora företaget nästan avslutat. Vi hade satsat allt vad vi 
hade, och vi hade lyckats bygga den anläggning vi behövde för att kun- 
na fortsätta. Lite hade jag måst låna, men den skulden lyckades jag 
snart betala av genom föreläsningar. 

Flera viktiga faktorer bidrog till att vi lyckades. Min far och mor 
stödde oss i allt, även om min far i grund och botten var tveksam till 
hela företaget. Inga och jag satte in hela vår energi. Många goda vänner 
kom till oss och hjälpte oss gräva, måla, räfsa, laga mat, diska, bära, 
vakta barnen - allt. 

Vi red också fram på efterkrigstidens stora intresse för engelska och 
England och Amerika. Vi var inne, helt enkelt. 

Vi var fulla av nya och färska kunskaper från USA, och vi var först i 
Sverige. 



 

 

 

Hökensås gästhem 
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På det ekonomiska området gynnades vi av att den stora inflationen i 
löner och priser inte rullade igång förrän vid slutet av vårt arbete. 

Jag har många gånger i efterhand tänkt igenom allt vad vi gjorde, och 
frågat mig om det lönade den oerhörda mödan. Jag kan ge det klara 
svaret, att när det gäller våra kurser i engelska var nästan alla elever i 
allmänhet nöjda, ja, entusiastiska över undervisningen, rekommendera- 
de oss till andra, och kom ofta igen själva. Men för det fordrades det en 
mycket stor ny arbetsinsats varje sommar. 
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MIN FARS DÖD 

Under våren 1955 hade min gamle vithårige och rakryggade far varit 
pigg och frisk. Han var nu åttitvå år, och hans enda krämpa var egentli- 
gen att han hade ont i ett ben. I maj hade han åtagit sig en ganska svår 
översättning; jag vill minnas att det var en kemisk doktorsavhandling 
om pH-värden i olika vattendrag, som en estnisk flykting skrivit. Under 
den tid vi byggde Hökensås och bodde tillsammans på Marston Hill ha- 
de jag kommit allt närmare min far. All den kärlek vi båda kände för 
varann, men tidigare haft svårt att uttrycka, kunde nu mer och mer öp- 
pet komma fram som ett blygt och fint kamratskap. 
Ett av uttrycken för detta goda samarbete var just den kemiska doktors- 
avhandlingen. Far satt på ena sidan om skrivbordet biblioteket och dik- 
terade översättningen mening för mening, och jag satt på andra sidan 
och skrev ned hans diktamen på skrivmaskinen. Många gånger stannade 
far och frågade hur jag tyckte vi skulle uttrycka någon viss svensk for- 
mulering, och det var verkligen ett nöje att tillsammans finna fram till 
den bästa engelskan. Jag tror att vi båda upplevde en stor harmoni i det- 
ta arbete, en harmoni som nog funnits där tidigare också, men som vi 
inte så ofta kunnat formulera. 
Under sommarkursen 1955 var Sachcha Vatsyayan, min indiske vän 
Rajas berömde bror, lärare hos oss. Jag minns att han genast gick och 
satte sig under den stora eken utanför Hökensås kök med eleverna runt 
omkring sig på terrassen för att trädets ande skulle välsigna hans ord - 
alldeles som Tagore gjort i Santiniketan. 
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Sachcha Vatsyayan vid Hökensås 1955 
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I början på kursen började min far plötsligt känna sig dålig. Vi ringde 
genast efter provinsialläkaren, som var en ung semestervikarie. Han 
fann inget särskilt fel på pappa, och ordinerade bara vila, trots att han 
hade svåra magsmärtor. 

När smärtorna blev outhärdliga fick jag skicka efter ambulans. Vi bar 
ner pappa från det blå rummet vid badrummet och jag satte mig bredvid 
honom. 

Innan vi åkte hade jag bett Sachcha överta ledningen av kursen till- 
sammans med Inga. 

Det var en strålande vacker sommardag. Pappa försökte se var vi 
var. Jag minns att han frågade vad det var för en kyrka vi just åkte 
förbi. 

-That was the Kymbo church, sa jag. Vi talade engelska. 
Jag var djupt allvarlig för jag såg att pappa var mycket sjuk. 
Så snart vi kom fram till lasarettet i Falköping fick han ett stort rum i 

det röda tegelhuset längst åt öster. 
Jag var tvungen att snart lämna honom. På telefon fick jag i Mullsjö 

veta att det var en inre bristning. 
Jag hade naturligtvis svårt att ägna någon uppmärksamhet åt skolan 

och eleverna, och var oerhört tacksam att Sachcha tog allt han kunde på 
sig. Mina tankar och känslor var ju hela tiden hos min far. 

Nästa dag for jag genast till Falköping. När jag frågade om min fars 
tillstånd fick jag undvikande svar. 

När jag kom in i hans stora tysta rum såg han så liten och ynklig ut 
där han låg mellan de vita lakanen i sin stora dubbelsäng. Jag tror ald- 
rig jag sett min far så liten och grå. 

-Can I do something for you, Dad? sa jag hjälplöst. 
-You can help me to eat a little. Han ville ha en liten brödbit, som 

jag gav honom. 
Jag tror jag frågade om han hade mycket ont, men jag vet inte vad 

han svarade. 
Nu ville far och son göra allt för varandra, men nu kunde de inget 

göra. 
Jag tror vi höll varann i handen. 
Till slut måste jag gå. 
Jag stod vid sängens fotända och såg in i pappas ögon. Det var de 

vackraste bruna ögon jag sett i mitt liv, fulla av oändlig kärlek. 
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Länge möttes våra blickar. 
Sen sa far bara: 
-Thank you. 
Det var det sista jag hörde honom säga i livet. Det sammanfattade hela 
hans inställning till livet. 
Min far dog den 14 juli 1955. 

Det är underligt med döden. När en person dör blir allt som man 
missförstått eller inte alls förstått i livet plötsligt alldeles klart. Det är 
som om det konkreta och "verkliga" som omger oss är det som hindrar 
oss att fatta det väsentliga. Det är våra dyrt älskade sinnesorgan som är 
det stora hindret. Så snart deras illusion är borta framstår en människa i 
oförvillad sanning, så som hon verkligen var. 

-Ack, varför begrep jag det inte förr! utbrister man. Men så är det. 
Medan vi är seende är vi blinda. Medan vi vägleds av förnuftet är vi 
dårar. 

Och när vi upptäcker vår dårskap är det vanligen för sent. 
 
Jag kan i alla fall säga att jag upptäckte och upplevde min fars oer- 

hörda kärlek till mig medan han ännu var i livet, och även fick tillfälle 
att i någon liten mån börja återgälda den innan det var för sent. Men så 
mycket bättre det varit om vi båda varit mindre principfasta och mera 
förlåtande och öppna - då kunde vi ha flyttat många berg tillsammans. 



 

 
 

 

U) 
K) Europaflaggan vajar över Mullsjö 
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Jag begravde min far på den nya kyrkogården mitt emot Nykyrke 
kyrka i Mullsjö. På hans enkla gravsten skrev jag: 

CHARLES S. ALLWOOD 
SWEDENS ENGLISH TEACHER AND FRIEND 

och hans årtal. När min mor senare gick bort lät jag henne ligga vid 
min fars sida trots att henns far, mor och bror låg under den den Åker- 
hielmska gravvården på andra sidan vägen. 

 
Europarörelsens första konferens i Sverige 

Då eleverna i den engelska sommarkursen lämnat Hökensås i augusti 
1955 fylldes lokalerna i stället av den europeiska ungdomsrörelsens 
medlemmar från tjugo länder, som nu skulle hålla sina första konferens 
i Sverige. 

Störst var delegationen från Berlin, som leddes av Klaus Kruse. Jag 
minns att en av de tyska ungdomarna kom och frågade mig om man 
fick gå i gräset vid sidan av vägen i Mullsjö. 

Bland de svenska delegaterna var Hans Haste och Bert Ekengren 
mycket aktiva. 

Och nu vajade Europaflaggan för första gången över Sverige - både 
på Hökensås Gästhem, där den alltsedan dess alltid hängt vid sidan av 
Union Jack och The Stars and Stripes, och i Mullsjö samhälle, där Käll- 
grens bensinstation var först med att hissa vår nya enhetssymbol. Som 
framgår av bilden var det då ännu den Europaflagga Churchill hade ri- 
tat, ett grönt E på vit botten. Vår nuvarande gyllene stjärnkrans på 
djupblå himmel tillkom ju först senare. 

 
Men Ango-American Center och Mullsjö var i alla fall först med att 

hissa Europaflaggan i Sverige - den äran kan ingen ta i från oss! 
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RAGNAR LUND 

Så snart jag hämtat mig lite efter strapatserna i Darmstadt i samband 
med min muntliga doktorsexamen beslöt jag mig för att söka dispens 
för mina utländska examina så att jag kunde söka arbete i en svensk 
skola eller vid ett svenskt universitet. 

Jag minns inte om jag talade med min far om saken, men jag tyckte 
det var naturligt att söka upp en person som länge haft ett nära samar- 
bete med far - undervisningsrådet Ragnar Lund. Eftersom Lund kom- 
mit in i byråkratien från en folkrörelse - kooperationen - borde han va- 
ra mindre formalistisk och ha lite mer sinne för realiteterna än de vanli- 
ga svenska statstjänstemännen. 

Jag reste alltså upp till Stockholm och bad om ett sammanträffande 
för att lägga fram min sak. För mig gällde detta hela min framtid i Sve- 
rige. Jag hade med mina föräldrars hjälp gjort mitt allra bästa för att 
kvalificera mig i England, USA och Tyskland, och hade-lyckats över all 
förväntan. Från Cambridge kom jag med det högsta betyg universitetet 
kunde ge, likaså från Columbia och Tysklands finaste tekniska universi- 
tet. Jag hade verkligen något att tillföra Sverige och ville gärna göra 
det. 

Vi träffades på Ragnar Lunds ämbetsrum. Av kooperationens vänliga 
anda märktes inte mycket. Han var snarast ganska högdragen och lyss- 
nade otåligt till min berättelse. Då jag till slut frågade om jag kunde un- 
dervisa i ett läroverk i engelska med dessa examina, svarade han att de 
inte passade in i det svenska systemet. Om jag ville undervisa i en 
svensk skola fick jag ta om alla examina i Sverige. 

Jag påminde honom om att jag dock hade svensk studentexamen med 
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mycket höga betyg, och att jag hade tjänstgjort som lektor vid två sven- 
ska universitet. 
Det hade ingen betydelse. 

Jag frågade då, om jag kunde undervisa i en folkskola eller grundsko- 
la. Nej, och för det behövde jag dessutom en pedagogisk utbildning vid 
en lärarhögskola. 

-Kan jag undervisa i engelska som extra ordinarie eller vikarie? 
-Nej, för er finns inget arbete i svenska skolor. 
Närmast som en retorisk fråga sa jag då: 
-Vad tycker Ni att jag ska göra? 
-Tja, Ni får väl bondföreläsa. Det var intressant att höra föraktet i 

kooperatören och folkrörelsemannen Ragnar Lunds röst. 
Liksom vid andra tillfällen när den nakna och brutala svenska san- 

ningen trädde emot mig ville jag helt enkelt inte tro att det var sant, att 
en person eller ett system kunde vara så korkat. 

Men det var sant, och det var jag som var korkad. Önsketänkaren, 
idealisten i Medelby, en främling i den iskalla svenska gruppegoismen. 

 

Bondföreläsare 

Ragnar Lunds föraktfulla ord om "bondföreläsare" var mycket illa 
valda. Under de år jag hade den stora förmånen att bli kallad som före- 
läsare till Sveriges på den tiden mycket talrika föreläsningsföreningar 
från Skåne till Norrbotten upptäckte jag ett helt annat och bättre Sverige 
än det inbilska och dumdryga Sverige man ofta påträffade i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Jag är oerhört tacksam för att jag fick lära känna 
detta andra och sundare Sverige under mina föreläsningsresor. 

Jag gjorde min debut som populärföreläsare i Umeå. Varför jag först 
blev kallad till Västerbottens distrikt har jag glömt, men jag fick genast 
ett intryck av ett stort och äkta bildningsintresse där uppe. Själva staden 
Umeå med sina oändliga björkalléer var ju inte så märkvärdig; det var 
människorna som var det viktiga. Och när man sedan fick komma långt 
ut på den norrländska landsbygden under dagslånga bussresor genom 
gnistrande snölandskap - då fick man verkligen se ett annat Sverige än 
det man lärt känna i söder. 
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När bussen efter kanske sex eller sju timmars resa till sist kom fram 
möttes man alltid av den lokale föreståndaren, som ledsagade en till 
pensionatet eller det privata hem där man skulle bo. Då gällde det att 
hinna äta och vila sig innan föreläsningen skulle börja. Man blev häm- 
tad och förd till lokalen, som vanligen var ganska välfylld. Här uppe i 
vildmarken kände man att man verkligen var en uppskattad kulturgäst. 
Men föreläsningarna var välbesökta även i Kronobergs län, Värmland, 
Skåne och Skaraborgs län. Sämst var det alltid runt Stockholm och Gö- 
teborg, medan man skulle kunna kalla Växjö för Sveriges föreläsnings- 
huvudstad. En gång hade jag nog omkring fem hundra åhörare där. 

 
Indien populärast 

Mitt i särklass populäraste ämne var Indien. Allt vad jag berättade ha- 
de jag ju själv upplevt, och de ljusbilder jag visade hade jag själv tagit 
med min billiga Voigtländerkamera. Föreläsningen skulle vara femti 
minuter, men ofta ville man sitta kvar i mer än två timmar och fråga 
och fråga. Det sades ofta att min beskrivning var den första moderna 
framställningen av Indien som gjorts i Sverige. 

För att skapa stämning spelade jag också indisk musik på grammofon, 
särskilt nationalsången Vande mataram, Kom Moder. 

Ibland talade jag om Rabindranath Tagore och Santiniketan, och 
ibland om modern indisk konst och musik. Jag är säker på att jag var 
den ende i Sverige som behärskade dessa ämnen just då. 

Jag fann hos den dåtida svenska publiken ett nästan bottenlöst intresse 
för Indien och allt indiskt. Det var naturligtvis roligt för mig, men 
ibland var jag så trött på att berätta om Gandhi att jag nästan kunde spy, 
När jag började föreläsningen hörde jag ofta redan mina avslutande me- 
ningar. Det var hemskt. 

Men jag visste att jag endast genom att hålla ut med föreläsningarna 
kunde betala för Hökensås, vårt nya kurscentrum i Mullsjö, och för 
Inga och barnen. Jag visste att även när jag hade feber och var förkyld 
och dålig måste jag orka föreläsa på kvällen för att få in tillräckligt med 
pengar. Detta var ju min enda inkomstkälla, eftersom jag inte fick un- 
dervisa i någon skola. 

Andra ämnen var "New York" och "Svensk-amerikanska författare." 
Jag hade också satt upp "Engelsk Humor," men det ångrade jag ibland, 
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för det visade sig vara ett mycket svårt ämne. Man kan ju inte stå där 
och berätta om humor - man måste vara rolig hela tiden, and that's a 
different pair of shoes, som vi säger på engelska. 

Mycket förtretligt var det när den som visade skioptikonbilderna 
ibland glömde den sista bilden i apparaten och fick sända den efter mig 
till Mullsjö. Men då var det för sent. 

 
Trion från Anglo-American Center 

 
Det hände sig så att i mitten och slutet av 1950-talet var tre av Sveri- 

ges enligt åhörarstatistiken mest populära föreläsare från Anglo-Ameri- 
can Center i Mullsjö - Hwang Tzu-Yii, Charles McEaddy och jag. Ty- 
värr var vi också föreläsningsverksamhetens svanesång. På slutet av 
femtitalet kom televisionen, som ganska snart förstörde denna fina folk- 
bildningsverksamhet, där Sverige var ledande i Europa. Televisionen 
betecknade storstadskulturens dråpslag mot de små vanliga människorna 
och landsortskulturen med sina varma personliga närkontakter. 

Nästan allt vad jag vet om Sverige norr om Stockholm fick jag lära 
mig genom mina resor till föreläsarföreningarna i norr. För mig var 
detta det riktiga Sverige, det Sverige jag i det längsta försökte tro på. 

Nu är också det till största delen överkört och nedtysta 
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Ett besök hos Kerstin 

Jag hade fått reda på att Kerstin gift sig med en lärare från Norrland 
och bodde i en liten by nära kusten. 

På en av mina föreläsningsturnér befann jag mig alldeles i närheten 
av denna ort, som jag ganska lätt kunde besöka. 

Jag minns att jag överfölls av en våldsam oro. Jag ville inget hellre än 
att träffa henne igen - fast det nu gått nästan tjugo år sedan den hemska 
händelsen vid Furusjö station. Samtidigt var jag rädd för att träffa hen- 
ne, jag visste inte klart varför. Jag ville och ville inte. Jag var tydligen 
inte alls fri från henne. Hon levde förfarande under ytan i mig. Hon 
fanns där ännu i allt vad jag gjorde. 

Till slut samlade jag allt mitt mod och ringde. Det var Kerstin som 
svarade. Jag förklarade att jag var i närheten och undrade om jag fick 
besöka henne. 

Hon svarade mycket naturligt och vänligt att jag var välkommen sam- 
ma afton, och hon förklarade vilken buss jag skulle ta från den närbe- 
lägna staden. Det fanns ingen genans, inget onaturligt eller tvingande i 
hennes röst - den röst som alltid trollbundit mig. 

Den kvällen var en gnistrande kall norrländsk vinternatt. Kerstin möt- 
te mig vid bussen och var rar och vänlig. 

När vi kom fram till hennes hem fick jag nästan en chock. Jag hade 
aldrig kunnat tänka mig att Kerstin skulle vara gift med annat än en 
mycket lång man eftersom hon själv är lång. Men den man som sträck- 
te fram sin hand mot mig var mycket kortväxt. 

Den kvällen pratade jag oavbrutet med Kerstins man så att han nästan 
inte fick en syl i vädret - allt naturligtvis för att dölja mina känslor och 
slippa tala om vårt förflutna. 

Kerstin hade trevliga och snälla barn, och hela hennes hem andades 
harmoni och glädje som det ska vara när förhållandet är gott mellan 
mor och far. 

Jag som kom utifrån mörkret med min sönderslitenhet och längtan 
kände mig som en inkräktare, en som inte hörde hemma i så lycklig 
atmosfär. 

När vi skildes på kvällen tackade jag för att jag fått komma. Kerstin 
gick tillbaka till sitt varma hem och jag försvann ut i ensamhetens natt 
med bitterhet i hjärtat. Kanske allt detta kunde ha varit mitt. 
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Långsamt endast mycket långsamt läktes det traumatiska såret från 
min ungdomskärlek som låg förträngt djupt i mitt inre. 
Det skulle dröja nästan trettiofem år tills vi sågs nästa gång. 
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DET UNGERSKA FLYKTINGLÄGRET 1956-57 

När ungrarna började sin hjältemodiga kamp mot den sovjetiska 
ockupationen hösten 1956 tändes ett hopp hos oss alla att frihetens dag 
hade kommit. Överallt följde vi striderna med andlös spänning och 
skämdes över England och USA, som först uppmanade ungrarna att gö- 
ra motstånd och sedan svek dem. 

När sedan de ryska tanksen rullade in och vi förstod att allt var förlo- 
rat gällde det att hjälpa de ungerska frihetskämparna, som lyckades räd- 
da sig över till Österrike. 

Inga och jag erbjöd Hökensås och Sommarro, som tillsammans med 
Friluftsgården bildade ett statligt läger. Jag blev en av de två förestån- 
darna, och blev dessutom ansvarig för språkundervisningen. Till assi- 
stent tog jag ut en ungrare som hette Laszlo Fekete, som var mycket 
duktig. 

Vi satte genast igång med deras lektioner i svenska, och fastän unger- 
ska tillhör en helt annan språkfamilj än svenska och svenska alltså var 
ett mycket främmande språk för dem gjorde ungrarna snabba framsteg. 
Av alla de ungerska flyktinglägren i Sverige var lägret i Mullsjö det 
som först kunde avvecklas då vi först uppfyllde kraven på kunskaper i 
svenska och först skaffat arbete ät alla. För detta fick vi ett särskilt tack 
från drottning Louise med ett stort fotografi av Stockholms slott, Det 
var jag stolt över. Det hänger fortfarande på kontoret i Hökensås. 

Under de långa vinterkvällarna satt vi tillsammans i Hökensås matsal 
och pratade med varann. Ungrarna berättade om allt som skett under 
upproret, och ju mer jag lyssnade på deras berättelser, desto mer för- 
stod jag att detta var världshistoria, och att detta måste bevaras. Jag frå- 
gade dem om de var med på att berätta för mig om sina upplevelser 
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medan jag skrev för brinnande livet på svenska, och att vi sedan skulle 
ge ut deras berättelser som en bok. Jag föreslog som titel "Vi kämpade 
för Ungern" - Magyarorszågért harcaltunk. 
Alla var med på detta. 

Snabbt växte boken fram. När berättaren kunde tyska var det inga 
problem alls. När han eller hon bara kunde ungerska fick vi gå genom 
en tredje person, men det gick också, och jag lärde mig också fort mas- 
sor med ungerska. Det är märkvärdigt så fort man lär sig när motivatio- 
nen finns. 

Ungrarna hade som tur var lyckats få med sig ett exemplar av det 
Hatårozat, eller Manifest från Tekniska Högskolan, som utlöste hela re- 
volutionen. Vi återgav det i sin helhet i boken.. 

Mycket viktigt var att vi kunde visa att det framför allt var den unger- 
ska arbetarklassen som gjorde revolutionen mot kommunismen. 

Frihetskämparna hade varken haft tid eller möjligheter att ta bilder 
mitt under striderna. Allt hade gått för fort. Jag fick ett par bilder av 
Jönköpings-Posten, som på den tiden hade en enastående duktig och 
vänlig korrespondent i Mullsjö som hette Bengt Hansson. För omslags- 
bilden, en frihetskämpe med gevär, fick jag åka upp till Stockholm och 
be Dagens Nyheter om hjälp. 

Vi tryckte 5000 exemplar, och vartenda exemplar av boken såldes ut. 
När kostnaderna betalts gick alla pengarna som vi fick in till ungrarna 
själva. 

Jag tror att boken hade stor betydelse. Den öppnade de isolerade och 
räddhågade svenskarnas ögon för vilken oerhört hjältemodig insats ung- 
rarna gjorde för oss i västerlandet, och hur skamligt vi svek dem - lika 
skamligt som vi trettifem år senare svek Bosnien och Kosove när de 
brutalt anfölls av de storhetsgalna serbiska rasisterna. 

Förenta Nationerna skrev också till mig och bad att få "Vi kämpade 
för Ungera" som bevismaterial i sin dokumentation. 

För att hjälpa ungrarna att lära sig engelska bjöd vi ett par av dem på 
vår engelska sommarkurs. En av dem, Ernö Jakabffy, spelade i en scen 
från Shakespeares Julius Caesar. Han lärde sig hela sin roll utantill utan 
att förstå ett enda ord av vad han sa! Det kan man kalla energi. 

Nästan alla ungrarna gjorde under sina liv i Sverige förnämliga insat- 
ser och betalade mer än väl igen det lilla Sverige gjort för dem. När 
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Ungern senare äntligen blev fritt gav Ernö Jakabffy mig värdefulla in- 
troduktioner till framstående personer i det nya Ungern. Särskilt glad 
var jag att få träffa den fine poeten Sandor Czöori, som jag skrev en ar- 
tikel om i svensk press. 
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SKILSMÄSSAN 1957 

Den arbetsbörda Inga och jag under tio år burit hade ofta varit nästan 
omänsklig. Vi var båda mycket viljestarka personligheter, som säkert 
avsåg att göra vårt yttersta för att klara ut vår mycket besvärliga situa- 
tion. Men även den godaste vilja kan bli satt på för hårda prov. Det 
ungerska flyktinglägret och min mors tilltagande blindhet och hjälplös- 
het blev för mycket. 

Det är möjligt, att om det mellan Inga och mig hade utvecklats ett 
hundraprocentigt samliv på alla nivåer, vi kanske kunde ha funnit kraf- 
ter att fortsätta. Men efter de tre barnen hade den sexuella relationen 
upphört, och ersattes inte av en obrytbar andlig gemenskap. 

Inga beslöt sig för att ta med sig barnen och leva tillsammans med en 
kvinnlig vän. Hon fick starkt stöd av sina föräldrar, och jag ställdes in- 
för ett fait accompli när barnen hämtades från Mullsjö i bil 1957. 

Jag uppsökte Inga i Göteborg och bönföll henne om att vi ändå skulle 
göra ett försök att fortsätta tillsammans. Jag minns att vi stod på Heden 
utanför de studentbostäder, där ungrarna bodde. Inga svarade: 

-Jeg orker ikke mer. 
Jag förstod henne inte så bra då som jag förstår hennes beslut nu. Det 

hade blivit för tungt. 
Vid skilsmässor är det alltför vanligt, att båda parterna finner fel hos 

den andra parten, som kan förklara och ursäkta uppbrottet inför barnen 
och andra. Jag har också gjort mig skyldig till sådana ganska nesliga 
manövrer. Men att "få rätt" är ju inte så viktigt. Man gör det ju mest 
för att andra inte ska upptäcka var man själv felat. Man vill inte att ide- 
albilden av en själv ska naggas i kanten. 
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Jag tror att man lugnt kan säga att vid en skilsmässa har båda alltid 
fel och svagheter. Båda gifte sig i alla fall frivilligt och därför har båda 
alltid skuld, om så bara för att ha felbedömt äktenskapsbeslutet. Båda 
bevisar ju för barnen och alla andra genom skilsmässan sin inkompetens 
och sitt bristande omdöme. Det är aldrig en person som skiljs - det är 
alltid två. 

Detta var min tredje officiella skilsmässa, och den första där barn va- 
rit inblandade. Den påtvingade skilsmässan från mina barn skakade mig 
till grunden av mitt väsen. Jag har endast en gång i mitt liv på allvar 
tänkt begå självmord. Det var i en stad i Mellansverige som jag besökte 
i samband med en föreläsning. På kvällen efter föreläsningen gick jag 
ensam ut på en bro. Jag kände att mitt liv efter barnens försvinnande in- 
te längre var värt att leva. Det svarta vattnet där nere sög mig till sig. 
Det var så enkelt. Sen vore det slut med denna outhärdliga saknad efter 
barnen, denna brännande tomhet i mitt inre. 

Jag har förut sagt att min första och ursprungliga skilsmässa, den från 
Kerstin, tycktes efterlämna ett mönster, som nu åter upprepade sig. 
Varje gång slets något ur mitt väsen. Jag hade, trodde jag, engagerat 
mig hundraprocentigt - och ändå hade det inte hjälpt. 

Jag sökte intensivt efter en förklaring, efter en lösning på gåtan, efter 
ett ljus i mörkret. Men jag fann bara små brottstycken. Jag irrade fort- 
farande i mörker. 

Men några saker kunde jag urskilja. Den sexuella aktivitet som ford- 
ras för att få barn är mycket enkel, och åstadkoms hos de flesta av na- 
turens parningsdrift. För att nå sitt mål, släktets fortlevnad, behövde 
den nästan ingen särskild kompetens och inga ceremonier. Det var mest 
natur, och föga kultur. 

Men efter uppfyllandet av naturens parningsordning - vad kom då? 
Räckte det inte? Och vad var egentligen kärlek? Hade äkta kärlek inget 
alls att göra med sex? 

Allt klarare såg jag, att äktenskapets kyrkliga och/eller civila former 
överallt användes för utpressning och makt, såväl mot enskilda som mot 
samhället. 

Jag kände alltmer, att jag för att äntligen bli i stånd till verklig äkten- 
skaplig trohet måste gå en lång otrohetsväg genom många dunkla regio- 
ner i själen. Redan 1947, strax efter giftermålet med Inga, anade jag 
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detta då jag skrev dikten "Solus ipse" (Odelbar värld). 
Och jag hade så många andra frågor. Kunde mina olyckor bero på 

min ras? Eller min religion? Eller kanske andra för mig dolda element i 
min kultur spelade en roll? 

Var kvinnor i andra raser annorlunda? Borde jag söka en partner i Ki- 
na - eller Thailand? Eller i Indien? 

Att byta religion har jag aldrig på allvar övervägt, men jag insåg att 
religionen hade ett mycket stort inflytande på äktenskapet genom att den 
delvis bestämmer vad man anser vara rätt och orätt, trohet och svek, 
heder och skuld. 

 
Mor till Ryhovs sjukhus 

Men innan jag kunde företa mig något alls, måste jag ordna för min 
blinda mor. Provinsialläkaren i Mullsjö insåg genast, att hon nu var så 
dålig att hon behövde ständig vård. Om jag skulle förtjäna vårt uppehäl- 
le och betala för barnen måste jag ju ut och föreläsa, och kunde inte 
samtidigt vara hemma. Och vi hade lika litet nu som förut råd till en 
sköterska. 

Jag måste alltså köra min mor till Ryhovs sjukhus i Jönköping, där 
hon fått en plats på allmän sal. Jag tror att den vård hon fick var god. 
Jag bestämde mig för att vad som än hände skulle jag besöka henne en 
gång i veckan, såvida jag inte var på en turné långt upp i Norrland. Och 
naturligtvis helst tillsammans med barnen under de tider de fick vara 
hos mig. 

Genom sin blindhet hade min mor redan till en viss del varit avstängd 
från världen, men det måste ändå ha varit mycket svårt för henne att bli 
helt skild från sin familj och sitt eget rum, där hon bott i trettifem år, 
och där hon ensam kunde finna vägen till toaletten genom att känna sig 
fram i rummet och hallen. Hur väl minns jag inte hennes spända an- 
siktsuttryck och sökande, stela fingrar! 

En gång beslöt jag mig för att under en hel dag vara blind. Från det 
ögonblick jag vaknade skulle jag alltså inte öppna mina ögon. 

Jag var då hemma i mitt barndomshem, där jag naturligtvis kände till 
vartenda skrymsle. 
Efter bara en timme var jag alldeles slut. Påfrestningen var för stor. Jag 
fick ju nästan ingenting gjort. Jag orkade inte en minut till och var helt 



 

 

291 

 

enkelt tvungen att öppna ögonen. 
Det experimentet gav mig en liten aning om hur min mor hade det 

varje dag, varje timme, hon och alla blinda. 
Och jag förstod hur svag jag själv var. 

 
Grubbel över äktenskapet 

Under mina ständiga långa föreläsningsresor hade jag god tid att 
grubbla över äktenskapet. 

Jag såg framför mig flera olika samlevnads- och samvarotyper - 
kyrklig vigsel, borgerlig vigsel, sammanboende utan formalisering (or- 
det "sambo" var ännu inte uppfunnet), och till sist mer kortvariga för- 
hållanden utan formalisering. Jag kunde också urskilja en tendens i Sve- 
rige bort från strängt formaliserade förhållanden i riktning mot allt mer 
"lösa" och informella förhållanden. 

Och jag kunde se många orsaker till detta. 
Det fanns ekonomiska fördelar med "lösare" förhållanden i en stat, 

som helt tydligt ville ta över familjens centrala roll i samhället och 
tillvaron. 

Socialdemokraterna - och inte bara de - ville driva ut kvinnorna från 
hemmet för att få billig arbetskraft. Kvinnorna ville ha egna kontanta 
inkomster för att bryta männens makt. 

Men jag tror ändå, att den viktigaste orsaken till uppluckringen var 
att man vägrade underkasta sig de tidigare äktenskapsformernas möjlig- 
heter till utpressning och förnedring, möjligheter som naturligtvis ut- 
nyttjades och manipulerades av tidens moderiktningar. Jag råkade till 
exempel få mina skilsmässor under en tid i Sverige, då barnen utan 
egentlig lämplighetsprövning i 90% av skilsmässorna "gavs" åt mo- 
dern, med motiveringen att kvinnan har värme, vilket män saknar. 

 
Prostitutionen 

 
Ett annat fenomen, som jag personligen mycket sällan påträffat i Sve- 

rige, var prostitutionen. I Mullsjö och Jönköping - Falköping var ga- 
tuprostitution nästan okänd. 

Det var egentligen först när jag kom till New York 1946 som jag för- 
stod, att man kunde tala om en folkrörelse från äktenskapet till prosti- 
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tuerade, först bland män, och senare, under andra former, bland kvinn- 
or. 

Jag började då grubbla över, vad orsaken kunde vara. De prostituera- 
de var rätt ofta smutsiga och kunde ha sjukdomar - hur kunde de då vå- 
ra så tilldragande för en hel civilisation? Och för mig personligen? 

Jag insåg, att om jag gick till prostituerade flickor för att fråga dem 
om detta, kunde det missförstås av många, och till och med ses som ett 
äktenskapsbrott och en anledning till utpressning. Men det var så viktigt 
för mig att få svar som var sanna och helt mina egna, svar som jag helt 
kunde stå för, att jag måste ta risken. 

Jag kände mig tvungen att begå en slags äktenskapsbrott för att rädda 
äktenskapet. 

Jag insåg också, att man genast skulle säga, att allt det här med mitt 
behov av egen forskning om prostitutionen bara var en förevändning, 
ett alibi, för rena lösaktigheten. Jag vill inte förneka, att det kunde ingå 
ett element av personlig sexuell hunger eller åtrå i dessa långvariga och 
tålmodiga efterforskningar, men beviset på att detta inte var ett huvud- 
motiv är att jag undan för undan öppet redovisat resultaten. Man skulle 
lika väl kunna säga, att Alfred Kinsey var liderlig därför att han utfors- 
kade sexualitetens alla former i USA. Nej, det är nog snarast så, att de 
som kommer med dessa anklagelser har något att förklara. 

Jag kan absolut sanningsenligt säga, att jag betraktade och betraktar 
mig själv som en ny Kinsey, eller en ny Shere Hite, eller en helt ny 
kombination av båda. Jag är dock till yrket sociolog och vetenskapsman 
samtidigt som jag är människa. Jag kände allt mer tydligt, att jag fått ett 
hemligt uppdrag att för mina samtida blottlägga det inre orsakssamman- 
hanget och förloppet i västerlandets kris, som för mig var och är en kris 
i samhällets innersta kärna, förhållandet mellan man och kvinna i 
familjen. 

Jag har blivit föremål för smutskastning, skvaller, antydningar och 
tarvligheter för mina oavlåtliga och konsekventa efterforskningar om de 
verkliga skälen till äktenskapets kris, men allt faller av mig som vatten 
från en plastregnrock, eftersom jag vet att jag fått uppgiften att få fram 
sanningen, den objektiva, kontrollerbara, vetenskapliga och offentliga 
sanningen om äktenskapets upplösning i olika kulturer, men framför allt 
i min egen avkristnade kristna kultur. 
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Det var mycket tungt för mig, att jag inte kunde tala med mina för- 
äldrar eller fruar om detta, eftersom jag led av talförlamning. Vi tycks 
alla ha lidit av en gemensam talförlamning. Ja, det antyddes att man 
måste legitimerad läkare för att få eller kunna tåla om den sexuella si- 
dan av äktenskapet - eller åtminstone "psykiatriker." s.k. Läkarböck- 
er" var mellankrigstidens pornografi - t.ex. van de Veides "Det fullän- 
dade äktenskapet." Men till och med van de Veide vågade sig inte läng- 
re än till "häftiga smekningar" i sin annars vackra och riktiga beskriv- 
ning. Liksom Freud var han väl rädd för att stöta sig med borger- 
ligheten. 

Mina dittillsvarande fruar var lika talhämmade som jag. Och hur ska 
ma kunna lösa ett problem utan att kunna säga ett ord om det? 

Det förhållandet, att endast läkare ansågs kunna yttra sig om sexualli- 
vet mellan man och kvinna visade också, att det delvis rörde sig om 
anatomiska kunskaper. Jag upptäckte, att den beskrivning av könsorga- 
nen, som vi fått i skolan, vår endast delvis riktig. Penisen är ju inte ett 
sexualorgan; den är i slappt tillstånd ett urinrör, och ett sexualorgan en- 
dast när den fylls med blod. Och jag fick aldrig någonsin höra sanning- 
en om penisen - att endast en oerhört liten del, själva kanten kring ollo- 
net, är säte för mannens lustkänslor. Det är alltså denna del som ska 
masseras vid "samlag." Inte heller fick jag någonsin veta, att mannens 
individuella smak och alldeles individuella parfym är förlagda enbart till 
delen nedanför penishuvudet, och att det är förhudens uppgift att skydda 
och bevara den doft och smak som avnjuts under sexualakten. Det tog 
mig tjugo - tretti år att bli på det klara med detta. Inte ens van de Veide 
tordes ge klara upplysningar. 

Om det var så svårt att få säker kunskap om ens eget lust- och kön- 
sorgan, vad skall man då säga om det kvinnliga organet! På slutet av 
femtiotalet var jag på en skola i Arvika. Medan jag väntade på att få 
betalt bläddrade jag i skolans lärobok i biologi. När jag kom till den de- 
taljerade beskrivningen av det kvinnliga könsorganet trodde jag inte mi- 
na ögon. Boken hade en stor och tydlig teckning där kittlaren var ute- 
lämnad! Här förleddes alltså generationer av skolungdom att tro, att de 
visste något om det kvinnliga lust- och könsorganet, medan de i själva 
verket endast fick lära sig den reproduktiva delen, slidan och äggstock- 
arna - men inte den lustskapande delen, förutan vilken den reproduktiva 
delen bara blir halv! Är inte detta en förklaring till mycket i de svenska 
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äktenskapen: reproduktion, men ingen lust. Barn, men inget kul. Och 
detta var en av den berömda socialdemokratiska sexkampanjens läro- 
böcker! Sannerligen, när en blind leder en blind ... 

Alla dessa absolut livsnödvändiga kunskaper fick jag alltså tålmodigt 
inhämta i smyg och ensam, och inte i öppen och ärlig vetenskaplig 
kommunikation. Jag upplevde detta smygforskande som oerhört förned- 
rande för mig själv och för hela min kultur, ja, inte bara förnedrande 
utan sjukt och brottsligt. 

Mina långsamt förvärvade anatomiska kunskaper gav mig ju tyvärr 
inte biokemiska kunskaper om hur förlamningsprocessen fungerade i 
sexuallivet. På nittitalet blev man på det klara med att hälften av alla 
Europas män har så dåliga spermer, att de inte duger till befruktning. 
Vad beror detta på? Miljöförgiftning? Matförgiftning? Ozonhålet? 
Stress? Eller kan det bero på psykisk lust- och sexförlamning? 

Inte heller förklarade det för mig varför man i västerlandet hade en 
massmigration från hustrur till prostituerade. Eftersom jag inte kunde 
fråga mina nära och kära måste jag tydligen fråga prostituerade. Det 
påstods, att Tyskland hade över 250,000 fullt verksamma prostituerade 
under efterkrigstiden, så jag fick väl börja mina enkäter i Hamburg. 

Jag har redan sagt att detta kunde tolkas som äktenskaplig otrohet och 
kunde användas av någon som ville bedriva utpressning mot mig. Och 
jag tycker på sätt och vis att det hade varit renhårigare att fråga mina 
fruar, om de gick med på denna forskning, eller föredrog att skiljas om 
jag envisades med att fortsätta mina undersökningar. Men jag var för 
feg för att fråga om lov, och dessutom var både mina fruar och jag, 
som jag redan sagt, helt talförlamade. Ingen av mina fruar tog någonsin 
initiativet till att klara ut de sidor av vårt sexuella förhållande, som vi 
inte bemästrade. 

Jag måste alltså göra detta ensam och tyvärr i viss mån i hemlighet - 
tills jag öppet kunde redovisa mina resultat i skrift och i mina 
föreläsningar. 

Med tiden hade flickorna berättat mycket. Länge antecknade jag vad 
dom sa, och jag har materialet kvar. 

När det gällde att massera det egna könsorganet var nästan alla ense 
om att det var det skönaste, och att det självklart hörde till en samvaro. 

Dessa upplysningar och synpunkter fick jag naturligtvis inte på ett be- 
sök i Hamburg eller London. Det tog åratal av ihärdigt arbete att tala 
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med så många, att jag kunde förstå och kritiskt granska deras berättel- 
ser. Under tiden hann jag gifta mig och skilja mig flera gånger. När det 
inte fanns barn, var en skilsmässa inte så allvarlig - eller åtminstone 
trodde jag det i många år. Nu inser jag att även denna värdering berod- 
de på att jag inte lyckats utveckla ett fullödigt samliv med kvinnan 
ifråga. 

Efter skilsmässan från Inga 1957 var jag ju i formell mening fri och 
kunde därför mera öppet pröva ut förhållanden. Jag förstår, att många 
kanske har svårt att tro, att varje förhållande för mig var ett steg, ofta 
kanske bara ett litet steg, på den mödosamma vägen till en egen och sä- 
ker syn på äktenskapet. Men glöm inte, att jag inte bara var människa - 
jag var även sociolog och författare, och måste kunna redogöra på ett 
vetenskapligt och även konstnärligt sätt för vad jag fann. 

Ibland har någon frågat mig: 
-Men var det verkligen nödvändigt att gifta sig med alla? 
Det kanske det inte var. Men jag ville visa, att mina avsikter var he- 

derliga genom att dela inte bara säng, utan även egendom och socialt 
umgänge på alla nivåer med mina partner. 

 
Smaken 

I den sexuella samvaron förstod jag först mycket sent betydelsen av 
att smaka på min partners egen smak och dra in doften av hennes abso- 
lut privata parfym. Det har att göra med att jag först långt fram i livet 
lärde mig att finna kvinnans kittlare, massera den, smaka på den - för 
den spelar ju samma roll som delen under penishuvudet. Kvinnans egen 
smak och parfym ligger under kittlaren. 

Det har ytterst långsamt gått upp för mig, att jag aldrig vågade av- 
smaka mat under tillredning därför att jag inte vågade avsmaka en kvin- 
na under tillredning. Jag hade smakskräck och smakförlamning, precis 
som jag hade talskräck och talförlamning. Och nu begriper jag också 
varför svenskar lagar mat enligt kokböcker, och inte efter smak! Precis 
på samma sätt lagar de till sina äktenskap efter döda sociala recept om 
hur det "ska" vara. 

Ett riktigt förhållande är varje dag nytt, och uppvisar aldrig en upp- 
repning, precis som en kokkonstnär aldrig upprepar en maträtt. I ett 
riktigt förhållande kan man aldrig bli uttråkad, och aldrig bli lurad på 
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konfekten. Varje ny sexuell anrättning är ny och originell. 
I västerlandet är kroppsskräcken allmänt spridd. Man vågar inte dofta 

alls av den skönaste doften - man dödar den med deodoranter! Man vå- 
gar knappast röra vid den andra människan, och naturligtvis inte alls 
vid de lustorgan skaparen och naturen givit oss. Men att förakta Guds 
skapelse är en form av hädelse. 

Jag har ofta tänkt på, att i Skåne kan ett hus heta "Erikslust" och i 
Danmark "Valdemarslyst," men norr om Skåne vågar ingen tala öppet 
om lust i samband med sitt hem. Man talar nog om matlust och läslust, 
men aldrig om äktenskapslust eller hemlust. 
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Bremer Reihe och Reeperbahn 

I Hamburg finns det två prostitutionsområden för män - Bremer Rei- 
he bakom polisstationen mitt emot Hauptbahnhof, och St. Pauli, eller 
Reeperbahn i hamnen. På själva Reeperbahn förekommer knappast pro- 
stitution; där vimlar det i stället av pornografibutiker och titthålsvi- 
deoställen. I dessa affärer, som numera mest besöks av turkiska invand- 
rare och andra utan familjer i Tyskland, stjäls det friskt, och varje be- 
sökare övervakas av ständig TV. 

På andra sidan Reeperbahn ligger Zillerthal och andra stora turist- 
restauranger, som lever på busslaster av borgerliga turister från USA 
och andra delar av Europa, som tror att de besökt syndens näste. 

Prostitutionen börjar bredvid den stora polisstationen, och beskyddas 
av denna. Det gick ju så långt, att två poliser tog avsked, och grundade 
en elegant bordell mitt emot stationen, som heter "Palais d'amour." 

Lite högre upp bakom polisstationen ligger områdets kärna, Her- 
bertstrasse. Denna gata är avstängd med plank, på vilka det står 
"Förbjudet för ungdom under 18 år och militärer." Delvis har planket 
kommit till på de brittiska ockupationsmyndigheternas begäran. 

Innanför planket ligger sida vid sida tvåvåningshus med die Ruffs, de 
gammaldags bordellerna. Varje hus har väldiga fönster, där damerna 
sitter halvt avklädda och lockar kunder bland alla som står och tittar på 
spektaklet. Det är inte ovanligt, att helt borgerliga familjer tar sig en 
promenad hit en söndagseftermiddag som en skämtsam avkoppling. 
Detta visar att man inom dessa familjer inte alls är orolig för konkur- 
rens från de professionella; man innehar själv alla sexkunskaper. Enligt 
en undersökning i Bildzeitung på nittitalet ansåg över hälften av alla 
västtyska familjer, att de upplevde fullständig och tillräcklig sexnjut- 
ning i sitt förhållande. 

Besöken hos de prostituerade brukar vara en halvtimme, som efter 
kriget var billig - kanske ett par Mark, men senare stigit till fyrti, femti 
eller t.o.m. sjutti Mark. 

De flesta av flickorna är tyska, men här finns också negresser, indis- 
kor och asiatiska flickor. Efter ett år eller två på Herbertstrasse kan en 
indisk flicka åka hem till Madras och vara försörjd för resten av sitt liv. 
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Jag har talet med hundratals flickor på gatan och i deras små rum bå- 
de på St. Pauli och vid Bremer Reihe. Däremot har jag aldrig haft sam- 
lag med någon av dem, huvudsakligen därför att många av dem är smit- 
tade av könssjukdomar, som jag sannerligen inte hade någon lust att åd- 
ra mig. Man kan ju uppleva njutning även genom massage var och en 
för sig, till exempel. 

Jag lärdfe mig långsamt oerhört mycket av dessa flickor - mindre ofta 
av äldre kvinnor. Jag kan säga att jag har dem att tacka för mitt liv. 

Många av dem är stora humorister. En gång stod jag och pratade på 
Bremer Reihe med en lång, trevlig tjugoåring, som hette Birgitte. 

-Du, sa jag, vad är det för tjejer som står där borta mellan Hotel 
Eden och teatern? 

Hon skrattade. 
-Dos sind die Subsoliden! Det är de subsolida! (Solid betyder borger- 
lig på tysk slang). 
-Jaså - och du anser att du tillhör dom solida? 
-Javisst! Dom där säljer knark. Sånt blandar jag mig aldrig i. 

 
Kärlek 

Det är minst lika svårt att undersöka kärlek som sex. I en viss mening 
har alla människor i världen samma anatomi och samma könsorgan - 
men när det gäller kärlek härskar total förbistring. Jag överdriver inte 
om jag säger, att jag nästan var dag sedan jag var femton år grubblat 
över vad kärlek egentligen är. I början tog jag allt personligt - hon äls- 
kar inte mig, jag älskar inte henne, o.s.v. Långsamt, långsamt lärde jag 
mig tänka lite mer systematiskt och objektivt. 

Och då måste jag genast ta ställning till, att på större delen av jord- 
klotet var det aldrig fråga om kärlek när två gifte sig. Ofta hade parter- 
na inte ens sett varandra. Det var föräldrarna som fattade alla beslut om 
äktenskap, eller till och med familjen eller hela gruppen. Det påstods, 
att hinduiska och islamiska äktenskap var lika lyckliga eller lyckligare 
än de äktenskap där parterna valt varandra frivilligt på grund av tycke 
eller "kärlek." Man påpekade också, att dessa "föräldraäktenskap" näs- 
tan aldrig upplöstes genom skilsmässa. 

Det där lät ju bra, men jag lät mig inte övertygas så lätt. Jag började 
långsamt - alltför långsamt - förstå, att det faktiskt i olika kulturer 
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fanns radikalt olika kvinnoroller, eller uppfattningar om kvinnans - och 
mannens - tillbörliga plats i livet. 

I en boskapskultur i Afrika är kvinnan en slags boskap, som man kö- 
per med boskap. I en islamisk kultur är kvinnan en könsåker att beså, 
ett sexobjekt för mannens lustar redan vid sju eller åtta års ålder. Det är 
inte, och har aldrig varit tal om frivillighet på lika villkor, helt enkelt 
därför att dessa religioner aldrig fattat vare sig alla människors frihet 
eller jämlikhet, eller alla människors rätt till fria val. Endast i de krist- 
na kulturerna är individen så fri att hon/hon kan välja, och därigenom 
få ett eget ansvar sexuellt och ekonomiskt för relationen. 

Om inte kvinnor och män tar på sig samma ansvar för orgasmen och 
uppnående av den högsta gemensamma lusten kan äktenskapet aldrig 
uppnå sin högsta potens och skönhet. Om det finns den allra minsta an- 
tydan om att kvinnans orgasm skulle bero på mannens ledarskap, kom- 
mer männen aldrig att få uppleva vad den fria och frivilliga kvinnliga 
kärleken och sexualiteten innebär. Om inte kvinnan är fri att ta ansvar 
för sin egen orgasm kan hon skylla allt i äktenskapet på mannen och be- 
driva skamlös utpressning mot honom, och mannen känner att han blivit 
bedragen på något, som han börjar söka hos andra. Det är denna upp- 
täckt, att endast en helt fri och lika-berättigad kvinna kan ge den högsta 
sexuella njutningen och lusten som gör, att varje islamiskt land redan 
befinner sig i ett grymt inbördeskrig mellan de fria kvinnornas land och 
manssamhällets land, som också kan kallas fundamentalisternas land. 
Detta gör också, att männen i dessa religioner kastar sig över väster- 
ländsk pornografi för att få reda på vad fria kvinnor gör. Det islamiska 
äktenskapet kommer att slitas sönder av inbördes split tills kvinnorna 
får samma makt och ansvar som männen. 

Det kristna förhållandet mellan män och kvinnor är ett högt spel, 
mycket högre än i alla andra kulturer. Ty här spelar man med bägges 
absoluta livslycka som egen insats, och inte bara med mannens. Just 
därför att det kristna äktenskapet är ett så högt spel är de förlorade in- 
satserna så stora. Naturligtvis sörjer man också över en ko, särskilt om 
man sparat i åratal för att kunna köpa henne; men en ko är dock en ko. 
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Förhållanden "als ob" 

Medan jag grubblade och forskade i dessa livets viktigaste frågor, 
måste jag ju också fortsätta att "leva," d.v.s. uppfylla de sociala funk- 
tioner kulturen avkrävde mig. 

Och hur uppriktigt jag än eftersträvade klarhet om "det goda äkten- 
skapet", måste jag under tiden leva med min längtan efter att bilda ett 
varaktigt och lyckligt förhållande, och helst med barn eftersom jag äls- 
kade barn - om de var mina egna. Någon allmän trevlig barnälskare är 
jag inte. 

När några år gått efter skilsmässan var det ju naturligt, att jag på nytt 
sökte efter en partner. I det avseendet är jag precis som alla andra. 

Jag träffade också några kvinnor, som utövade en mycket stark drag- 
ning på mig. En av dem hade jag träffat i Skåne i samband med ett eng- 
elskt föredrag. Vi kände genast, att vi passade väldigt bra ihop och hög- 
aktade varann. Vi kunde också ha väldigt roligt tillsamman - i England, 
i Tyskland, i Danmark och i Sverige. En gång var min väninna med på 
en av mina föreläsningsturnéer i Norrland, och det var alltid fest när vi 
gjorde något tillsammans. Vi dansade bra tillsammans. Man kan le åt 
en sådan detalj; men att uppleva en gemensam rytm är något viktigt. Vi 
var båda intresserade av människor, och upplevde det svenska förfallet 
på samma sätt. 

Att vårt förhållande ändå inte resulterade i ett äktenskap och en hel 
sammanflyttning berodde delvis på att vi var och en på sitt håll satt 
ganska fast i vår omgivning och vårt arbete. Mitt engagemang i Mullsjö 
var ju sådant, att det var nödvändigt att bo där en stor del av året och 
göra ett stort fysiskt arbete där. Man fick inte vara rädd varken för att 
skura golv eller måla hus. 

 
Jag träffade faktiskt ytterligare en kvinna från Skåne, närmare be- 

stämt från Lund, som kom att betyda mycket för mig under den svåra 
perioden under och efter skilsmässan. Mellan oss härskade ett tyst sam- 
förstånd, som nästan inte behövde några ord alls. Även på det sexuella 
området hade vi en självklar samstämmighet, en stor och skön harmoni. 
Kanske det berodde på att hon var ytterst musikalisk; hon var en under- 
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bar pianist. Jag kan plågas ännu idag av att jag inte försökte knyta vårt 
förhållande fastare. 

Hon blev sedermera gift med en bonde i Skåne, och slutade sitt liv i 
en tragisk sjukdom. 

Jag led av att mina förhållanden, även de lyckliga, under denna tid 
alltid hade något av provisorium över sig, alltid något av Ersatz för den 
äkta varan. Jag kunde aldrig känna en trygg, absolut säker visshet att 
detta är för livet, här finns inget som kan vara annorlunda eller bli bätt- 
re. Det var alltid förhållanden als ob, bara som om de varit definitiva, 
men i själva verket var mer eller mindre tillfälliga, i väntan på något 
annat. En attendant - Godo t? 

Jag visste alltid, att jag ännu sökte, och inte ännu funnit. 
Var det likadant med mina partner? Inte ens det vet jag. 
Skulle jag aldrig finna den rätta? Ack, den rätta finns inte. Frågan är 

i stället, om man själv är den rätte. Det gäller inte att finna någon an- 
nan. Det gäller att finna sig själv. 

På den tiden levde jag i en ständig ovisshet, som jag dolde så gott jag 
kunde. 

Nu vet jag. Jag vet allt. Och det känns underbart, lyckligt, lugnt, 
stilla. 
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Gunvor Andersson och jag 1959 
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TROLOVNING 1959 

Vid en av våra sommarkurser - det var i augusti 1959 - deltog en 
mycket trevlig lärarinna från Skara, som hette Gunvor Andersson. Vi 
blev förtjusta i varann, och dansade den nya flugan rock and roll flitigt 
tillsammans. 

En kväll hade vi stängt Hökensås och flyttat grammofon och skivor 
upp till The Folly (Dårskapen), där vi fortsatte dansen. Keth Laycock, 
som också tyckte mycket om Gun, var med och dansade. Han skrev se- 
dan en rolig dikt om den kvällen, som jag ramade i på Marston Hill. 
Jag ska citera några rader: 

So all night long the noise of rock did roll! 
Against the crash and shatter ofthose feet 
it seemed the floor-boards could not long hold out. 
But naught could stay the mazed whirl and twirl 
Oft hose mad dancers, drawn from many lands... 
Then spake out Martin slowlyfrom the couch: 
The time methinks is come definitive 
When I must seek the embalment ofmy bed. 

I september berättade Gun att hon var gravid. Jag blev väldigt glad 
och reste till henne och hennes snälla föräldrar i Skara. Vi kom överens 
om att trolova oss, och trolovningen lästes mycket riktigt upp i Nykyrke 
kyrka av prästen. På den tiden fanns det ju två former för giftermål. 

Nu var jag tvungen att resa ut och föreläsa i föreläsningsföreningarna 
över hela Sverige för att få en inkomst. Dessutom ville jag alltid besöka 
min mor på sjukhuset i Ryhov. Detta betydde, att jag inte fick vara 
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tillsammans med Gun så mycket som jag ville. 
Jag förklarade också genast för henne, att jag genast måste försöka få 

ett regelrätt jobb som akademisk lärare i USA. Gun och hennes föräld- 
rar kom till Marston Hill på hösten, och vi talade om att vi antingen 
kunde resa tillsammans till Amerika, eller fick jag åka ensam. Jag 
märkte då för första gången, att Gun kanske hade vissa betänkligheter 
mot att våra med mig. Hon kanske var rädd för att flytta till USA för 
gott; kanske hennes föräldrar strävade emot. 

Tidigt i januari 1960 for jag till Kalifornien för att söka jobb. Gunvor 
skrev aldrig, och jag förstod, att vår samvaro inte längre var aktuell. 

Så snart jag kom hem ville jag träffa Gun och vår lilla dotter Maria, 
som föddes i maj. Men nu ville Gunvor inte träffa mig. Hon sände bara 
ett litet amatörfoto av Maria. 

Kort därpå fick jag ett bryskt brev från någon social myndighet att jag 
skulle infinna mig vid en viss tid på en viss ort för att skriva under att 
jag adopterade bort min dotter till Gun. 

Jag minns ännu de starka känslor av förödmjukelse jag kände över att 
återigen våldföras av svenska socialmyndigheter. Men eftersom det var 
tydligt att Gun ändrat sig förstod jag att jag inte hade något val. Hade 
det varit i England eller USA kunde jag ha gjort anspråk på vårdnåden 
om vår dotter, men i Sverige hade män nästan ingen rätt. 

Jag angav i alla biografier och offentliga sammanhang Maria som min 
dotter, men det var först 1993, tretti år senare, som vi fick kontakt med 
varandra. Då fick jag ett brev från Maria, där hon sa att hon nyligen 
fått veta, att jag vår hennes biologiske far. 

Enelia och jag bjöd genast henne och hennes man Gunnar och barnen 
- som nu blivit fyra - till oss i Mullsjö. De kom med ett av barnen, och 
det blev ett glatt och varmt möte. 

Mycket märkligt var det också för mig, att Maria gift sig med en son 
till min gamle vän Gunnar Jacobsson och hans fru Hillevi Alm! Gunnar 
Jacobsson hade ju haft en kurs i ryska hos oss 1945, då Gaina Ceder- 
gren och Adja Yunkers också deltog som lärare. 

Och nu hade jag plötsligt fått åtta barnbarn i stället för fyra! 
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