FÖRR OCH NU
–Tidskrift för en folkets kultur och historia

INNEHÅLL NUMMER 4 2020
Ledare XV Till minne av Jan Myrdal……………….………..…………………………………..3
MUSIKHISTORIA
Thomas Malm Mystiske Luvaun – hawaiianen som tog världsmusiken till
Skandinavien…………………………………………………………………………………………………………...…20
LITTERÄRT
Anders Björnsson Damen med huckle……………………………………….…………..……….53
Jan Käll Exil………………………………………………………………………………………………….55
RECENSIONER
Örjan Magnusson The Kremlins Letters.………………………………………………………...69
Ann-Katrin Blomberg Lennartsson Sovjetlogo…………………………………………….…..73
TIDSBILDER
Anders Björnsson EN STUND I AUGUST 2020………………………………………….……75
Leif Stålhammer En kulturskandal i Borlänge!....................................................................77
PROLETÄRFÖRFATTARNA
Anne Lidén Josef Kjellgren och brobyggarna ………………………………………….……………..79
Josef Kjellgren Arbetsrytm…………………………………………………………………………………………..91
Josef Kjellgren Människor kring en bro (utdrag)………………………………………..……94

1

FÖRR OCH NU – Tidskrift för en
folkets kultur och historia
ISSN 2003-329X
Digital lagring i LIBRIS tidskriftsarkiv,
Kungl. Biblioteket:
http://libris.kb.se/bib/lw7c9nsdjc55x455

Förr och Nu är en kulturtidskrift som
tidigare utkom mellan åren 1974 och
1996. Tidskriften var den gången en
papperstidning i A5-format och utgavs
med fyra nummer per år. Detta är ett
försök att åter väcka liv i tidskriften, nu
som webbtidskrift. Webbadressen är
www.forrochnu.se.
Förr och Nu:s program och inställ-ning
uttrycks genom de fyra parollerna:
• Försvar för yttrande- och tryckfriheten
• För en folkets kultur
• För en folkets historia
• Antiimperialism
Varje artikelförfattare svarar dock själv
för de åsikter hen framför.
REDAKTION:
Ulla-Britt Antman, Jan-Olof Erlandsson,
Jan Käll, Per-Olov Käll (ansvarig utgivare),
Anne Lidén
KONTAKT:
Redaktionen nås på
per-olov.kall@liu.se eller
anne.liden@telia.com
POSTADRESS:
Förr och Nu, c/o Käll
Norra Kvinneby 216
386 62 Mörbylånga

2

Ledare

Till minne av Jan
Myrdal
litteratur. En förnyare av
svenska språket. Själv lärde
jag känna honom i 24-årsåldern i samband med att
han tog initiativet till tidningen Folket i Bild/Kulturfront:
–Kom ihåg en sak Per-Olov:
tro aldrig på beröm!
Denna artikel syftar inte till
att sammanfatta hans märkligt breda och omfattande litterära insats: politiska analyser, djuplodande tänkvärda
essäer om konst och litteratur (där klassperspektivet
nästan alltid spelar en viktig
roll), journalistiska reportage, romaner, dramer, reseskildringar, dagskommentarer, filmer osv. För att inte
nämna den offentliga roll
han genom alla år tog på sig
som ständigt stridbar debattör och föreläsare. Även om
jag nog läst det mesta (dock
inte allt) av det han publicerade tar jag här endast upp
ett par av hans – i mitt tycke
– högst originella och ofta
förbisedda verk: En Meccanopojke berättar. Anteckningar om
ett borgerligt förnuft (1988)
samt romanen Karriär (1975).

Jan Myrdal gick ur tiden den
30 oktober i år, 93 år gammal. Det är inga överord
att säga att han inte endast
var en av efterkrigstidens
mest inflytelserika svenska
författare, en den där gjorde
djupa avtryck, kanske i synnerhet inom den generation
som föddes åren kring 2:a
världskrigets slut. I litterär
mening var han faktiskt en av
de viktigaste stilbildande författarna inom vår moderna
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Verk av central betydelse i
vår litteratur och idédebatt.
POK

fann – och alltjämt finner – enastående. I familjens bokhylla, som
i och för sig inte var särskilt
omfattande, hittade man Ève
Curies biografi över sin mor, Min
mor Marie Sklodowska Curie. En
dotters intressanta skildring av en
världsberömd mor. Senare har jag
förstått att mor och dotter inte
alltid drog jämnt – vilket låter
rimligt. På Dramaten kunde man,
om man köpte biljetter genom
gymnasiets subventionerade biljettsystem, se Bertolt Brechts
”Herr Puntila och hans dräng
Matti” i regi av Alf Sjöberg med
Sigge Fürst som Puntila, den unge
Thommy Berggren som Matti och
Gunnel Broström som Puntilas
dotter Eva [1]. Jag har sedan dess
sett andra uppsättningar av detta
klassiska stycke men ingen Puntila har kunnat mäta sig med den
som den f.d. poliskonstapeln
Fürst den gången gestaltade på
Dramatens tiljor. Den Puntilan
var allt en trovärdig en!

PER-OLOV KÄLL

Till slut föll pennan ur mästarens
hand.
För den generation jag tillhör –
födda strax innan eller strax efter
2:a världskrigets slut – blev Jan
Myrdal ett intellektuellt riktmärke, någon man inte kunde undgå
att förhålla sig till. I varje fall om
man delade hans kulturella, politiska och, vilket mindre ofta
framhålls, även tekniska och naturvetenskapliga intressen. Till
hans tekniska intressen återkommer jag nedan.
För just mig var han dock ingen
självklar utgångspunkt. Uppväxt i
ett (lägre) medelklasshem med
konstnärliga och litterära intressen hade jag läst böcker som JeanPaul Sartres Orden, August
Strindbergs Tjänstekvinnans son,
Eyvind Johnsons Drömmar om
rosor och eld, Ivar Lo-Johanssons
novellsamling Statarna (del I &
II), Gustav Flauberts Madame
Bovary, Fjodor Dostojevskijs
Brott och straff, Norman Mailers
De nakna och de döda och tagit
starka intryck. På radioteatern
kunde man ibland höra de klassiska grekiska dramerna, vilka jag

Så kan kanske den intellektuella
bakgrund i vilken jag formades
kort sammanfattas. Några mer
uttalade politiska intressen hade
jag knappast före sexton-sjuttonårsåldern.
Framåt mitten av 60-talet började
det emellertid bli tydligt att det
pågick något slags krig i Indokina,
i synnerhet i Vietnam. Ett land
som var så gott som okänt för mig
och mina klasskamrater i Enskede
Högre Allmänna Läroverk. (På
60-talet hörde man aldrig talas
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om turistresor till Thailand eller
liknande exotiska platser.) Jag
intresserade mig heller inte till en
början särskilt mycket för den
avlägsna och obegripliga konflikten. Alla vettiga människor höll
väl på Förenta Staterna, som hade
räddat oss i två världskrig? För
övrigt hade jag släktingar på andra sidan och min farmors bror
John, som var skräddare, hade
emigrerat till det stora landet i
väster och deltagit i 1:a världskriget på Förenta Staternas sida.
Förresten, var dom inte benhårda
kommunister där borta i Asien?

köpte och läste – men nej, jag
gillade den inte! Den tycktes skriven på en tungfotad och pretentiös prosa och behandlade konflikter och företeelser, som jag
inte riktigt kände igen i mitt eget
liv. (Jag skulle snart ändra uppfattning.) Typiskt nog fann jag att
de artiklar författarens far Gunnar
Myrdal skrev i dagspressen om
ekonomiska och politiska frågor
passade mig bättre. Jag brukade
läsa dem med intresse när jag
stötte på dem i DN eller SvD, (eller
var det nu var de publicerades).
Liberalen Herbert Tingsten, som
tidigare hade varit chefredaktör
för DN, fann jag också läsvärd. Jag
var antagligen ensam i min klass
om att ha läst hans memoarer,
Mitt liv, i fyra delar. Christina
(Kicki) Wehlou som växte upp i lägenheten under vår i Björkhagen,
kom efter studenten att arbeta
som uppläsare för Tingsten, när
han på ålderns höst var blind och
bosatt i Frankrike. Med tiden
skulle hon bli barnläkare i New
York.

Det bör sägas att denna min
ungdoms skepsis mot kommunismen hade något självklart och
naturligt över sig. Den var inte ett
resultat av politiska diskussioner
eller studier. Hemma diskuterades sällan politik. Av tradition höll
man på socialdemokraterna och
det var inte mer med det. Såvitt
jag vet var heller ingen i släkten
politiskt aktiv inom något parti.
Ungefär vid denna tidpunkt hade
en god vän talat med mig om
författaren Jan Myrdal, som nyligen publicerat något slags
självbiografisk roman, eller hur
man nu skulle beteckna den:
Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell. Jag uppfattade
titeln som lång och snårig och inte
särskilt lättbegriplig. (Vad var
egentligen en ”samtida” – en som
levde just nu? Det var inte ett ord
jag hört hemma.) Min vän talade
dock uppskattande om boken. Jag

Det som fick mig att börja
uppskatta och ta intryck av Jan
Myrdal var nog hans Skriftställningar i Aftonbladet och den
mycket roliga romanen Jubelvår.
Jag läste den utgåva som
PAN/Nordstedts gav ut 1968. Den
kunde man skratta åt på samma
sätt som man skrattade åt ”Ämbetsverket för utbetalande av
ämbetsmännens löner” i Röda
rummet:
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”Slutligen har man därför, utan
att någon riktigt kan säga på
vilket sätt, enats om att främlingen bör placeras vid adjunkt
Ridéns bord. Ett visserligen intellektuellt, men dock stadgat och
sobert bord. Matilda har i dag
låtit duka fram ett extra kuvert
bredvid adjunkt Ridén och på sätt
och vis är hon glad över att
främlingen är försenad. Nu får
han – utan att någon behöver
vara ohövlig – en vink om var
han har sin riktiga plats både i
matsalen och på det matildska
pensionatets rangrulla.

I denna artikel tänker jag begränsa mig till att diskutera (”fokusera på” som man säger) två av
Myrdals verk som – enligt mitt
förmenande – tycks ha hamnat
lite vid sidan om åtminstone de
svenska kritikernas huvudintresse när det gäller hans arbeten. Vad
detta kan bero på (om iakttagelsen är riktig) lämnar jag
därhän. Samtidigt är det synd, då
dessa verk utan tvivel hör till de
verkligt originella och intellektuellt spännande böckerna
inom vår litteratur. Alltså böcker
som förändrar vår syn på verkligheten och historien. De verk jag
tänker på är essän En Meccanopojke berättar. Anteckningar om
ett borgerligt förnuft (1988) och
romanen Karriär (1975) [2].

När främlingen kommer in i
matsalen är han pinsamt medveten om att han kommer försent
till middagen. Allas ögon lyfts
från faten och ser på honom. Han
rodnar i sitt skära runda ansikte
och trampar förläget sig själv på
tårna när han går ensam och
allena runt det stora smörgåsbordet mitt i salen. Han är en
känslig ung man. Han står sedan
med det fyllda fatet i ena handen,
mjölkglaset i den andra och ett
sökande oroligt uttryck i ögonen.
Han ser sig om efter en ledig
plats.”
En text som känns som om den
uppstått i skärningspunkten mellan François Rabelais Den store
Gargantuas förskräckliga leverne
och Honoré Balzacs Pappa Goriot.
Inte alltför många författare på
svenska språket har förmått nå
fram till en lika åskådlig prosa.

EN MECCANOPOJKE
BERÄTTAR
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Meccano har jag aldrig hört talas
om.
Vissa pojkar ärvde lådor av sin
far eller sin farbror och fick sedan
nya uppsättningar till jul och
födelsedag. Några fäder byggde
också ibland med sina söner. En
minns jag som byggde en vävstol
med sin son som småsystrarna
sedan skulle väva slipsar åt sin
far på. Det var en super-modell,
sade han. En annan som med
maskinbygge i Meccano för oss
pojkar demonstrerade utväxlingsförhållanden och hur växellådor fungerade. Han var ingenjör på svenska fläktfabriken tror
jag. Han berättade också för oss
att om skorstenen var tillräckligt
hög och utsuget rätt konstruerat
kunde man blåsa ut vilka gaser
man ville över en stad utan att det
skadade. De drev undan och blev
till homeopatisk – jag minns
ordet – dos i lufthavet. Så hade
han varit med om att bygga
anläggningar i Detroit där han
arbetat tidigare. För det mesta
brydde dessa fäder dock sig inte
om att komma in i pojkrummen
och prata utan lät sina pojkar
bygga med sina väldiga utrustningar i fred och på egen hand.”

Det som under mer än ett halvt
århundrade blev den omåttligt
populära mekaniska modellbyggsatsen Meccano utvecklades, påpekar Myrdal, av en ”viktoriansk
bokhållare vid namn Frank
Hornby” (1863-1936). Byggsystemet hade dock sin verkliga
storhetstid under decennierna
efter 1:a världskriget. Myrdal beskriver utbredningen av Meccano
som något av en internationell
teknisk scoutrörelse:
”Lekt med Meccano har jag
aldrig. Jag var pojke på trettiotalet i en svensk villaförort för
högre medelklass väster om
Stockholm. Där byggde vi pojkar
med Meccano. Det var ingen leksak. Det var ingenjörskonst i
miniatyr och ’Meccano-pojkar’ –
stod det att läsa i instruktionsboken – ’äro byggare och uppfinnare’. Det hade Meccanos
grundare Frank Hornby själv
skrivit. Någon som lekt med

Ja, vilka av oss teknikintresserade
gossar som växte upp på 50-talet
höll inte på med Meccano eller
Märklintåg? Jag tror dock inte att
vare sig jag eller mina kamrater
kände till tidskriften Meccano
Magazine. Än mindre uppfattade
vi oss som delaktiga i en världs7

omspännande teknisk scoutrörelse. Det var först genom Myrdals
bok jag blev medveten om
Meccano-tidskriften, vars förföriskt vältecknade omslag i fyrfärgstryck illustrerar boken. Tidskriften utgavs av förlaget Meccano
Ltd. mellan åren 1916 och 1981
och nådde under sin storhetsperiod på 30-talet en upplaga av
70 000. (Alla årgångarna av Meccano Magazine finns numera fritt
tillgängliga på nätet [3].)

1900-talets enastående tekniska
utveckling i västvärlden. Redan
när de unga männen inledde sina
studierna på de tekniska högskolorna hade de en välutvecklad känsla för grundläggande mekaniska
principer. Vad de behövde lära sig
var att översätta problemen i
matematikens språk och att tillägna sig grundläggande fysik, såsom
hållfasthetslära, termodynamik,
elektronik, vågrörelselära, atomteori osv. Troligen bidrog denna
skillnad mellan pojkars och
flickors kultur till att de tekniska
högskolorna till en början nästan
helt befolkades av manliga studenter.

Omslaget till Meccano Magazine, december 1935, vol. 20, nr 12 [Källa:
Internet Archive]

Till det verkligt originella i boken
hör Myrdals påpekande att den
träning i mekaniskt konstruktionstänkande som Meccano innebar för flera generationer av
unga pojkar (för övrigt utan tvång,
”learning by doing”) sannolikt
kom att ha en viktig betydelse för

Meccano Magazine, april/juli/oktober
1977, vol. 62 [Källa: Internet Archive]
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ben ut och brickan blev ett bord.
Den var specialritad och hade
visats på utställning. Då klockan
7:30 när de väcktes fick de också
alla Stockholms morgontidningar på kaffebrickan och hade
sedan en timmes telefontid för
ingående samtal.”

Olikheter i social bakgrund och
tidsperspektiv har naturligtvis
betydelse, även om jag inte
upplever skillnaden mellan min
egen fysiska uppväxtmiljö och den
som Myrdal beskriver som alltför
stor:
”Men för andra bland oss pojkar
i Ålsten och Nockeby var det lite
annorlunda. Våra föräldrar hade
högre vyer och tillhörde framtidsfolket. De var moderna och
hade andra möbler, sådana som
Aalto skapat, och på vita väggar
hade de andra tavlor, sådana
som Halmstadgruppen målat. De
bodde i hus som Merkelius ritat
och de träffades för att dansa till
riktig jazzmusik på grammofonskivor från Amerika. De läste
Artur Lundkvist och Gunnar
Ekelöf; diskuterade Jung och
Freud och Adler. De åt annorlunda mat med mer salladsblad
och råa grönsaker; de drack inte
öl och brännvin utan gjorde
drinkar; de solbadade utan
baddräkter, de gick fotvandringar med ryggsäck och de var
trettiotalets nya generation som
alltid skrattade när de fotograferades för pressen. De hade
också såväl hembiträde för
hushållet som utexaminerad
barnsköterska för barnen ty det
var gammalmodigt med hemmafruar. Kvinnor blev dumma av
att gå hemma. De tog frukost på
bricka vid sängen. Brickan var
från Svenskt Tenn, svart med
silvertrådar i och om man tryckte
på en försilvrad knapp då fälldes

Jan Myrdal, 20 år äldre än jag,
växte upp inom den övre medelklassen i en arkitektritad funkisvilla i Bromma. Som bekant blev
hans föräldrar med tiden inte bara
internationellt berömda utan tilldelades till och med varsitt Nobelpris. Gunnar Myrdal för sina
insatser som nationalekonom
(Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, som det exakta namnet på priset lyder) och Alva Myrdal Nobels fredspris för sitt nedrustningsarbete inom FN. Den
hemmiljö han beskriver har både
likheter och olikheter med min
egen.

Alva och Gunnar Myrdal i villan i Bromma 1945. Foto: KW Gullers. [Källa:
Public domain]
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Själv föddes jag in i den lägre medelklassen. Ingen av mina föräldrar hade tagit studenten, vilket
dock inte innebar att de saknade
bildning. De hade språkkunskaper och min far var en god tecknare
och amatörmålare. Några av hans
tavlor pryder alltjämt väggarna i
vårt hem. Man kan säga att mina
föräldrar hade en folkligt överdriven respekt för ”det akademiska”.
Trodde till exempel att den som
ville bli läkare måste lära sig latin.
Någon utexaminerad barnskötare
fanns inte hos oss men väl ett
hembiträde. Det var inte speciellt
egendomligt. Båda mina föräldrar
arbetade och dagisverksamheten
var dåligt utbyggd åren kring
1950. Jag minns dock att jag i
sexårsåldern, då vi bodde på
Västmannagatan i Stockholm,
gick själv till något som kallades
för kindergarten. Jag gick då
nedför de tre trapporna (eller tog
hissen) och ut genom porten på
Västmannagatan 88, korsade Vanadisvägen (vars trafik var betydligt lugnare än den är idag) och
fortsatte nedför Västmannagatan.
Något kvarter nedanför Vanadisvägen gick jag in i en välvd port till
höger, där barnkrubban låg. Jag
minns det som att de fåtaliga
fröknarna hade svårt att hålla
ordning på oss barn och att vi
pojkar mest pucklade på varandra
de timmar vi var där.

Mina föräldrar Ingrid (1921-2004) och
Olle (1913-1957) Käll, troligen omkr.
1947. Obekant fotograf.

Jazzmusiken,
liksom
annan
modern musik, som mina föräldrar spelade på grammofon vid
sina partyn minns jag också. Jag
brukade ligga i sängen och lyssna.
Särskilt tyckte jag om ”Goodnight,
Irene”. Ursprungligen hade denna
folksång spelats in av Lead Belly
men den version mina föräldrar
spelade torde ha varit den
som The Weavers hade stor framgång med 1950. En sång som är
sentimental på rätt sätt och hos
mig alltjämt framkallar en känsla
av något som skulle kunna kallas
äkta nostalgi.
Vårt första hembiträde hette
lustigt nog också Irene och bör ha
kommit till oss på den tiden vi
bodde på Norra Stationsgatan, ett
stenkast från Hagaparken. Irene
var en polsk judinna och, sa man,
skulle ha kommit till Sverige
direkt från ett av Hitlers
koncentrationsläger.
Troligen
med en av Folke Bernadottes vita
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min bror hade roligt åt den bakom
hennes rygg.
Myrdal påpekar att på 50-talet
hade Meccano i huvudsak passerat sin storhetstid. Inte därför
att avancerade mekaniska konstruktioner hade blivit mindre
intressanta utan därför att den
revolution av elektroniken, som
representerades av uppfinnandet
av transistorn, möjligen stimulerade vetgiriga gossars nyfikenhet
ännu mera än vad Meccano och
Märklintåg då längre förmådde
göra. Werner von Brauns V2raket hade ju också potential för
att användas till annat än att
enbart bomba oss alla till aska.
Erövrandet av rymden, som
kombinerade såväl konstruktionen av styrbara raketer, utvecklandet av nya raketbränslen och
den nya elektroniken stod för dörren. Den utvecklingen skulle rent
tekniskt visa sig långt mer enastående än vad ens en Jules Verne
kunnat drömma om.

Irene, vårt första hembiträde, och jag.
Irene var en polsk judinna som kom till
Sverige med en av Bernadottes vita
bussar. Fotot troligen taget 1951 el. -52.

bussar. Hur länge hon stannade i
familjen vet jag inte, men har
inget minne av att hon följde med
när vi flyttade till Örebro. Jag var
då i treårsåldern. Jag vet dock att
hon fortfarande höll kontakt med
mina föräldrar när vi efter två år
flyttade tillbaka till Stockholm.
Med tiden kom ett antal hembiträden att avverkas. Någon var
tyska och ansåg att man skulle
doppa brödet i soppan, när man åt
den; någon var en olycklig blondin
som blev slagen av sin fästman
när de träffades i Sankt
Eriksparken; ett senare hembiträde kom från Nässjö och talade en
så utpräglad dialekt att jag och

KARRIÄR
Romanen Karriär, som utkom
1974, har ibland uppfattats som
en satirisk skildring av den moderna politiken. Det är nog bara
delvis korrekt. Visst har romanen
inslag som kan uppfattas som
satir och som gör läsningen underhållande. Karriär kan också
beskrivas som en nutida brevroman, där de ledande personerna utgörs av socialdemokrater i
partiets absoluta toppskikt.
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Efter maten gick Georg fram för
att tacka. Tack så mycket för
maten tant, sade Georg. Men min
hustru sade: hos oss brukar vi
inte ta i hand när vi tackar för
maten!
Hon var liksom sådär undervisande hela tiden. Hon menade
inget ont med det. Men det är
kanske därför som min dotter
blivit så ruschig i stället. Det brukar ju gå sådär i sicksack. Så är
det väl lite svårare på många sätt
numera också. Det är inte lätt att
hålla ordning på ett så stort hus.
De har ju också bara en enda
hemhjälp som kommer till och
från. De har inte haft något
hembiträde sedan barnen var
helt små. Jag känner faktiskt inte
någon bland oss som haft råd att
hålla sig med ett riktigt hembiträde sedan femtiotalet.”

De brevväxlar, skriver rapporter
eller utgjuter sig i långa monologer under sena kvällar på något
ödsligt Stadshotell. I den inledande monologen lägger någon som
kallas ”gamle Backman” under en
tågresa mellan Göteborg och
Hallsberg ut texten för ”Georg”,
vänkretsens ”Gugge”. Den senare
kan sägas representera ett porträtt av Olof Palme som politikertyp, (inte av den historiske
Olof Palme):

Att detta inte är satir i egentlig
mening framgår ännu tydligare på
de föregående sidorna:
”Därför förvånade det mig när
Georg sedan visade sig vara socialdemokrat. Tag nu inte illa
upp, jag säger som jag tänker
jag. Jag menar det inte som Georg kanske tror. Många av mina
bästa vänner genom åren har
varit socialdemokrater. Det var
ju egentligen med vår generation
det började ändra sig. Förr hade
det ju varit otänkbart. Jag minns
första gången jag såg en studentmössa i ett förstamajtåg. Jag blev
helt perplex. Jag gick ju i skolan
då och det var som om jag fått ett

”Min dotter är så ruschig. Visst är
hon ordentlig; det har hon hemifrån. Vi var alltid mycket noga.
Det minns nog Georg. Min hustru
ville liksom alltid undervisa. Jag
kommer ihåg när Georg var
hemma hos oss en gång. Det var
just som vi flyttat ut mot Långedrag och villan var helt ny. Georg
kan inte ha varit så gammal.
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slag i ansiktet. Jag visste ju att
det fanns studenter bland dem
och jag hade ju hört talas om
sådant som Bengt Lidforss men
att se två studenter mitt bland
arbetarna det var faktiskt riktigt
chockerande för en gymnasist på
den tiden. Men sedan blev det ju
ganska vanligt.”

”ärofull fred”. Denna ärorika avslutning krävde dock åtskillig
blodspillan innan den kunde anses bärgad och julen 1972 hade
Olof Palme gjort sitt berömda uttalande mot bombningen av Hanoi från radhuset i Vällingby. Såvitt mig bekant ett av mycket få
uttalanden av en svensk politiker
som fått världshistoriskt genomslag.

Men om detta inte är satir – eller
ens ironi – vad är det då?

De blodiga internationella konflikter och radikala politiska stämningar som utmärkte 70-talet
återspeglas i romanen. Karriär
kan idag läsas både som ett
tidsdokument och en djuplodande
essä om den europeiska efterkrigspolitiken. Då, i mitten på 70talet, var knappast diskussionen
om Tysklands återförening aktuell. Minnet av det av Bismarck år
1871 under Preussens ledning
enade Tyska Riket, som efter 2:a
världskriget delats i ett östligt
DDR och en västlig förbundsrepublik (Bundesrepublik Deutschland, vilket också är namnet på
dagens Tyskland), tycktes endast
existera som ett slags dåligt samvete i nationens undermedvetna.
Något man inte talade högt om i
vare sig öst eller väst. I Karriär tar
dock den något tvetydige DDRdiplomaten Karl Zweiling upp frågan. (Kanske tvetydigheten även
återspeglas
i
namnet Zweiling.) Georgs långa rapport från
den europeisk konferens där han
mött Zweiling är ett av romanens
centrala avsnitt. Off the record
anförtror DDR-diplomaten Zwei-

Jan Myrdal har själv påpekat att
syftet med Karriär var att låta de
fiktiva politiska gestalterna utveckla de idéer som vägleder dem
men på ett litterärt tydligare sätt
än de själva vanligen förmår. Man
kan säga att romanen tar det
politiska livets oundvikliga dubbelhet på allvar och låter oss se
hur de agerande själva brottas
med denna dubbelhet och söker
bemästra den. På den politiska
estraden uppträder aktörerna
med masker. Dessa växlar från en
tid till en annan, men syftet med
maskeraden är att nå fram till
lösningar på samhällets problem.
Vad vi än må tycka om olika politiker måste dessa ta sitt ansvar.
När Karriär skrevs pågick IBaffären för fullt. FiB/K-journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt
hade dömts till fängelse för spioneri. Dessutom rasade alltjämt
Vietnamkriget. Även om president Nixon och utrikesminister
Kissinger vid denna tidpunkt torde ha insett att USA inte kunde
vinna kriget och förberedde en
13

ling den svenske regeringsrepresentanten:

Från vår sida, sade Karl Zweiling, vet vi mycket väl att stabiliteten för vår östgräns verkligen
garanteras blott av att sovjetarmén har sina trupper på polsk
mark och tvingar detta land av
galna adelsmän till en klok politik. Det kan låta cyniskt, sade
han, men realiteterna är nu en
gång sådana. Europa är som ett
mödosamt uppbyggt korthus.
Rubba ett kort och allt faller
samman. Det är därför den
europeiska säkerheten kräver
gränsernas absoluta orubblighet.
Gränser får lika lite ifrågasättas
som jungfru Marie mödomshinna får ifrågasättas av troende
katoliker.”

”Nu efteråt var det helt tydligt att
varken Förenta Staterna eller
Sovjetunionen önskat en tysk återförening. Det borde vara möjligt att vara överens om detta.
Som tysk hade han själv faktiskt i
det längsta velat ha en återförening. Men inte en erövring från
väster. Och han visste att han
kunde tala för alla de europeiska
regeringarna; ingen i Europa hade velat att det västtyska kapitalet skulle få stärkas med hela
DDR. Det var realiteterna. Det
demokratiska och fredsälskande
Tyskland som skulle vara neutralt och ha goda förbindelser
med alla grannfolk trodde ingen i
hela Europa på. De polska kamraterna hade på sin tid talat
mycket uppriktigt med den franska regeringen om detta. Det hade
hans regering varit lika informerad om som vi andra. Och allt
tal om vapenbröder-klassbröder
till trots visste man ju i Berlin
likaväl som i Warszawa eller Paris att det bara var de sovjetiska
truppernas närvaro i Polen som
hindrade regeringen i Warszawa
att återställa sin gamla allians
med Paris och bryta vapenbrödraskapet med Berlin.”

Och vidare:
”I den västliga pressen såg han
ofta att Tysklandsfrågan skylldes
på Stalin. Det trodde han inte. I
och för sig hade han ju en gammal klockarkärlek till Stalin. Man
kunde inte som ung tysk antifascist och kommunist ha genomlevat kriget på sovjetisk sida i
Sovjetunionen utan att för alltid
stämplas av en nästan religiös
känsla av respekt för Stalin. Han
förstod att vi inte kunde inse
detta. Men även under den mörkaste tiden hade han mitt i allt
elände och mitt i all hunger och i
den värsta köld då han kunde
höra fascisternas artilleri vid
fronten helt nära huvudstaden
dock känt en oerhörd styrka vid
att veta att i Kreml satt Stalin vid
sitt arbetsbord. Vad Chrusjtjev

Zweiling utvecklar sitt resonemang ytterligare:
”Som de ser det kan Oder-Neissegränsen vara en fredsgräns blott
så länge Tyskland förblir odelat.
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hade sagt om Stalins svagheter
på tjugonde partikongressen hade han faktiskt aldrig trott på.
Själv hade han bara en gång talat
med Stalin. Det var på nittonde
partikongressen och Stalin hade
passerat honom i korridoren och
sagt: ’Så? Den unge tyske kamraten talar ryska. Det är bra!
Fortsätt med det!’ men det var ju
bara sådant där löst prat som
politiker måste komma med.”

ty jag hade under några varma
sommardagar just läst Klaus
Manns fascinerande självbiografi
Vändpunkten som kommit i en
nyutgåva [4].
Hur som helst inbjöds vi av Griete
och Wolfgang att besöka dem i
deras hem i Wilhelmshaven följande sommar. Vår dotter Agnes
var då fyra månader och låg
nedbäddad i en bärbar säng i baksätet på bilen.

Det var genom resonemang som
dessa som jag själv på 70-talet
blev övertygad om att en tysk återförening sannolikt var historiskt
oundviklig. Fast jag naturligtvis
inte kunde veta när den skulle
inträffa. Ännu i mitten av 80-talet
brukade jag för säkerhets skull
tillägga att jag inte visste om den
skulle ske under min livstid.

–Nej, sa våra tyska vänner, när vi
besökte er hade vi ingen aning om
att muren skulle falla bara några
månader senare. Vi blev totalt
överraskade.
Vad som sedan skedde under
1990 var att DDR i praktiken
uppgick i BRD. Kanske hade Gorbatjov fått löfte om västliga krediter mot att han drog tillbaka de
sovjetiska trupperna från östra
Tyskland?

Sommaren 1989 landade oväntat
en tysk segelbåt vid bryggan på
vår lilla ö i Roslagens skärgård,
där vi dåförtiden brukade hålla
till. Båten ägdes visade det sig av
ett gift par Griete och Wolfgang
och hade fått fel på motorn. De
behövde hjälp med att hitta ett
varv som kunde reparera den. Det
blev några dagars trevlig samvaro
i väntan på att reparationen skulle
bli klar. Wolfgang bjöd på tysk öl i
segelbåten och min hustrus
morbror bjöd Wolfgang på hembränt på verandan. Jag minns
idag inte om jag frågade våra
tyska gäster om hur de såg på
möjligheten av en eventuell tysk
återförening. Omöjligt är det inte,

Återföreningen skedde till viss del
på generösa ekonomiska villkor.
Den icke-konvertibla östtyska
valutan löstes in mot D-marken i
ett 1:1-förhållande, (upp till ett
belopp av 4000 DM per person).
Å andra sidan drabbades många
medlemmar av det östtyska kommunistpartiet av yrkesförbud i det
nya utvidgade BRD. En del av dem
hade tidigare kämpat mot nazisterna och var nu åter stämplade
som fiender till staten. Denna
gång av en tysk stat som bekände
sig till demokratin [5].
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Det forna DDR må ha upplösts
och absorberats i förbundsrepubliken för trettio år sedan, men
den som idag reser i de två delarna
av Tyskland kommer inte undan
en känsla av att landet alltjämt är
delat i mental mening. Östtyskarnas bitterhet över en förlorad
social trygghet motsvaras av västtyskarnas ointresse för sin östliga
landhalva.

korrespondera med dem alla när
han gick på gymnasiet. Varför
svarade de? Av hövlighet?
–Vi satt i trädgården och drack
vinbärssaft och Ossiannilsson
hällde i glasen. Hans frågade honom om han lämnat socialdemokratin för att han upplevde sig
själv som han skildrade Mirabeau i sin dikt och Hans skanderade:

Karriär är en innehållsrik roman.
Ett intressant stycke är där
Torsten, som haft en framgångsrik karriär inom de internationella
organisationerna men som nu –
när han inte längre kan hoppas på
att erövra posten som generalsekreterare i FN och därför dragit sig
tillbaka till sin representationsvåning i Paris, där han bygger en
modelljärnväg på vinden – påminner Georg om hur de i sin
ungdom hade besökte författaren
Karl Gustav Ossiannilsson i dennes hem:

Jag hör era viskningar: ”Traître!”
Skrik ut det med dundrande röst!
och Hans fortsatte under det att
gamle Ossiannilsson hoppade
upp med saftglaset i handen och
stod studsande på gräsmattan:
Jag lydde ej takten av pinnen:
ett folk som en kung blir tyrann.
Mitt parti var mitt vett, mina
sinnen,
mitt parti var en självständig man.
–Det är en historisk dikt, sade
Ossianilsson, en dikt utan djupare personligt underlag. En dikt
som däremot har mera av mig
själv heter Gracchernas moder.
Kan ni den? Det var som ridderlig
kämpe för andras rätt jag högg
in vid arbetarnas sida.

”Minns du när Hans tog oss med
till Ossiannilsson sommaren
1943? Minns du hur det luktade
över landsvägen när vi cyklade
fram? Gud vet hur Hans kommit
på Ossiannilsson. Han var ju den
mest bortglömda av alla bortglömda svenska författare då.
Han var inte ens riktig nazist.
Ingen hyllade honom. Han var
inte som gamle Heidenstam
varit. Men Hans hade ju hittat
honom. Och Hans korresponderade med honom. Jag undrar hur
det kom sig att Hans kunde

Hans satt i trädgårdsstolen och
såg road ut. Minns du det? Är det
inte lite efterrationalisering, sade
han. Men Ossianilsson blev då
helt stilla och slog ut med
högerarmen och talade till oss
som vore vi en nation:
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–Jag uppfattar icke den politiska
utvecklingen från sekelskiftet och
till denna stund såsom något
glädjande eller ens stort och omvälvande. Det finns något som
heter tyngdlag också för människornas del och det är inte
naturenligt att de människor som
av det naturliga urvalet försatts
till samhällets botten blott och
bart genom egen sammanhållning och andras överdrivna
medkänsla förflyttas till maktens
höjder att handskas med saker
som de inte gärna kunna begripa
på ett sätt så att kulturen synes
på väg att gå under.

socialdemokratiska ungdomsförbundet. Men jag ville aldrig
industriarbetarklassens övervälde över alla andra.
–För Voltaire har jag en tid hyst
en viss sympati men aldrig för
Rousseau
vars
brist
på
människokännedom tyvärr alltjämt får påverka sociala rörelser
och även personer av vilka man
kunde vänta sig bättre. Det att
jag visat sundare omdöme och i
tid gjort min gensaga mot en
fördärvlig utveckling har visserligen inneburit att jag gått miste
om den större personliga framgång som annars nu skulle stått
mig till buds. Detta betyder för
mig ganska ringa.”

Sommarhimlen var hög över honom och han sköt fram hakan och
bockskägget vippade och han
avbröt Hans när denne sökte
svara och han fortsatte att tala
till oss som om vi vore en
hel eftervärld.
–Vad har ni läst av min penna
efter Barbarskogen? Ingenting
tycks det. Och så dömer ni ändå
som ni gör – och såsom ungdomar antagligen alltid döma en
sextioåttaåring med en produktion på ungefär hundra bokvolymer alla artiklar oräknade.
–Mina förfäder, sade han, tillhörde alla fyra gamla riksstånden: bönder, borgare, präster och adel, men däremot icke
lönearbetarklassen. Det var icke
för min sjuka mor jag slogs. Jag
ville arbetarnas frigörelse till full
medbestämmanderätt i samhället vid sidan om de övriga
stånden. Därför var jag i det

KG Ossiannilsson talar vid 1:a-majtåget
på gärdet 1906. Okänd fotograf. [Källa:
Public domain]

Ja, KG Ossiannilsson, som varit
det svenska socialdemokratiska
ungdomsförbundets (SSU) förste
ordförande, blev med tiden alltmer främmande för arbetarrörelsen. Förmodligen av enkla klassmässiga skäl. Han sökte sig till de
nationellt sinnade borgerliga,
hans naturliga hemvist. Han blev
dock aldrig – som påpekas i citatet
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– nazist. Till de av hans skaldestycken som fortlever i folkminnet hör den schvungfulla
”Sveriges flagga”, som av och till
alltjämt framförs vid majbrasor
och andra högtidligheter:
Flamma stolt mot dunkla skyar,
Likt en glimt av sommarens sol
Över Sveriges skogar, berg och
byar,
Över vatten av viol.
Du som sjunger, när du bredes,
Som vår gamla lyckas tolk:
Solen lyser! Solen lyser!
Ochsåvidare
Jan Myrdal definierade sig själv
som ”i någon mening kommunist”
[6]. Han kunde sin Marx, Lenin
och Mao på sina fem fingrar. Men
han tvekade aldrig att samarbeta
med folk som själva såg sig som
utpräglat borgerlig höger, så länge
han upplevde att man var eniga
om att slå vakt om nationen (den
svenska flaggan!) och demokratin. Också i detta är han förebildlig.

NOTER
[2] Romanen Karriär finns fritt
tillgänglig inom Projekt Runeberg
på
http://runeberg.org/karriar/

[1] Det har ofta påpekats att
Brecht fick uppslaget till sin pjäs
av den finländska författaren
Hella Wuolijoki (1886-1954) hos
vilken Brecht och Helene Weigel
vistades som inbjudna gäster
sommaren 1940. Wuolijoki hade
också skrivit ett utkast till pjäsen.

[3] Meccano Magazine : Free
Texts : Free Download, Borrow
and Streaming : Internet Archive
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naries. German Communists and
Their Century (2003).

[4] Klaus Mann (1906-1949) var
äldste son till författaren Thomas
Mann och dennes hustru Katia
Pringsheim Mann. Han var ett år
yngre än sin syster Erika Mann
(1905-1969), som han stod nära.
Barnen följde sina föräldrar i exilen till USA på flykt undan nazisterna. Klaus Mann blev amerikansk medborgare och deltog i
invasionen av Europa mot slutet
av kriget, vilket han skildrat i
självbiografin Der Wendepunkt
(1942, sv. titel Vändpunkten 1949
och 1989). Klaus Mann var homosexuell och avslutade själv 42 år
gammal liv i Cannes.

[6] Formuleringen ”i någon mening kommunist” tror jag att han
använde när han medverkade i
”Gäst hos Hagge” på Liseberg (?)
1986. Programmet finns dock inte
tillgängligt vare sig på SVT:s
Öppet arkiv eller YouTube.

Erika och Klaus Mann 1927. Foto:
Eduard Wasow. [Källa: Public domain]

[5] Den amerikanska historieprofessorn Catherine Epstein har
skrivit en intressant bok om de
östtyska kommunisternas skiftande öden, The Last Revolutio19

Tillsammans med sin lärarinna
kom en hel skolklass ombord, och
en av eleverna – en hawaiianska
på gissningsvis tolv, tretton år –
satte sig bredvid mig och frågade
varifrån jag kom. När vi pratat en
stund om mitt för henne så främmande land, frågade hon förläget:
”Säg är det sant, som jag hört, att
alla flickor i Sverige går omkring
nakna?”

Mystiske Luvaun –
hawaiianen som tog världsmusiken till Skandinavien

Ryktet om den svenska synden
hade uppenbarligen nått ända till
”Aloha-staten”. Det var betydligt
överdrivet, försäkrade jag och tillade att det samma hade nog mina
föräldrar som små hört om flickorna på Hawaii. Båda skrattade
vi, till skillnad från lärarinnan
som satt strax intill och bligade så
strängt på mig att jag inte vågade
översätta en på sin tid populär
Ernst Rolf-refräng:

Thomas Malm på stranden av Waikiki.
Foto: Titilia Raibe Malm.

Thomas Malm är professor i
humanekologi vid Lunds universitet med Oceaniens natur
och kultur som specialitet.
I Förr och Nu, nr 4 2019 kåserade han senast om ”Sir Joseph Banks och Söderhavets Kleopatra”. Här berättar han om
en gåtfull hawaiian som
redan för 100 år sedan spelade världsmusik i Skandinavien.

Och där bor min lilla Lola Lo,
som har ringar på varenda tå,
och hon är så nätt och så lätt och
kokett,
och har ej ens trikå.
Hon har pärlor om sin bruna
hals,
men förresten har hon inget alls
…

THOMAS MALM

Episoden återkom i mina tankar
när jag härförleden insåg att det
var dags att skriva något om hur
nordborna för ett sekel sedan fick
sin syn på Söderhavsöarna präglad av cabareter, revyer, grammofonskivor och notomslag (Bild 1).

PROLOG
Bussen stannade till med ett ryck,
som väckte mig ur min halvslummer någonstans på lovartsidan av Oahu, Hawaiis huvudö.
20

Enligt vad jag läst hade en hawaiian vid namn Segis Luvaun tillsammans med Ernst Rolf på så
sätt lämnat avtryck i den skandinaviska populärkulturen omkring 1920. Därmed blev de pionjärer här för vad som numera
brukar benämnas ”world music”.

olika kulturer. Ändå vill jag påstå
att ingen musikform kommit att
ge påverkan världen över lika tidigt, snabbt och länge som den vars
frön grodde i den mångkulturella
jordmånen på 1800-talets Hawaii.
Redan 1869 publicerades de första noterna till hawaiianska sånger
i Boston, och under decennier
som följde blev underhållare från
Hawaii enastående ambassadörer
för sina öar. Vad som framförallt
vann lyssnarnas hjärta var hawaiigitarrens smäktande toner, vilka
efter sekelskiftet kom att höras i
de mest skilda sammanhang. Direkt eller indirekt har genrer jorden runt därmed kommit att influeras: folkmusik i Söderhavet
förstås, men även country & western, blues, rockabilly, indisk raga, indonesisk krontjong, japansk
healing och nigeriansk juju, för att
nämna några – och utan att förglömma svenska dansband som
Vikingarna med dunderhiten ”Till
mitt eget Blue Hawaii”.

Bild 1. Vackra notomslag har i generationer väckt drömmar om romantik och
exotiska platser. ”Waikiki” utgavs av
Ernst Rolfs musikförlag 1924.

Exemplen är legio, men dessa får
räcka som en antydan om att
världsmusiken med hawaiianska
förtecken rymmer en massa överraskande aspekter väl värda att
utforska. De som gäller den
mystiske Segis Luvauns liv och
gärning hör ingalunda till undantagen, och det har varit en allt
annat än lätt uppgift att med källkritiska föresatser skilja fakta från
ogrundade påståenden. Trots det
har jag inte kunnat låta bli att
försöka. Förutom min antropolo-

Grundförutsättningen för att något ska uppfattas som världsmusik
är att det når utanför det geografiska område och kulturella
sammanhang där det uppkommit
och annars brukat höras. Ett vanligt kännetecken är hybriditet, en
kreativ syntes av olika traditioner.
Det har också framhållits att
musikens globalisering inleddes
via Internet. Självfallet har den
faktorn betytt oerhört mycket för
möjligheten att finna inspiration i
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giska bakgrund och kroniska nyfikenhet på sådant som få eller
ingen intresserar sig för, är anledningen att jag redan som skivspisande pojke blev fascinerad av
musiken från Hawaii och övriga
Söderhavet. Apropå det kommer
jag helt osökt att tänka på något
som Karl Gerhard skrev i sin självbiografi Om jag inte minns fel
(1952):

trodde mig veta om honom till
antologin The Hawaiian Steel
Guitar and its Great Hawaiian
Musicians (under redaktion av
Lorene Ruymar, 1996) kunde ingen med bestämdhet ens säga att
han var från Hawaii. Och än värre
blev det genom de spridda notiser
jag fann under de kommande
åren, för där dök han – om det nu
var han! – upp under flera olika
namn.

”Att försöka återkalla minnen
från barndomen är som att gräva efter fornlämningar på vulkanisk mark. Man hittar ett gammalt mynt här, ett sprucket krus
där, och även om man finner en
fot bredvid den lekande gossens
torso, kan man inte svära på att
den är hans. Men skärvorna kan
sättas ihop och det stimulerar till
fortsatt forskning.”
Varifrån den store estradören,
som vi har anledning att återkomma till, fått sina insikter om arkeologens vedermödor vet jag inte,
men oavsett det passar beskrivningen väl in på mina erfarenheter i att spåra upp information
om … ja, vad hette han egentligen?
VEM VAR SEGIS LUVAUN?

Bild 2. Duke Halapu Kahanamoku
(1869–1917), Luvauns halvbror, iförd
sin polisuniform. (Public domain.)

Varje ansats att skriva någons
biografi underlättas onekligen av
vetskapen om vilket namn det
gäller att söka efter i olika slags
källmaterial. I fallet Segis Luvaun
gick det länge, om en billig ordvits
ursäktas, verkligen segt. När jag
på 90-talet bidrog med det lilla jag

Just den förbistringen, som förefaller självförvållad, är en av de
huvudsakliga anledningarna till
att han inte fått den uppmärksamhet han förtjänat och att han
förblivit i det närmaste helt okänd
på Hawaii. Men Luvaun kan vi
fortsättningsvis kalla honom, och
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det var nog som det han ville bli
ihågkommen – även om han gett
oss många alternativ att välja
bland.

mellan Kahanamoku och dennes
son Duke Kahanamoku, Sr.

För att ta det från början, föddes
han i Honolulu på Oahu den 22
april 1882 medan Hawaii ännu
var ett självständigt kungadöme i
Polynesiens nordliga hörn. Av en
knapphändig dödsruna i The Honolulu Advertiser (23 juli 1937)
framgår att han var nära släkt
med den världsberömde simmaren och surfaren samt dåvarande
sheriffen i Honolulu, Duke Kahanamoku, genom att vara halvbror
till dennes far, poliskommissarien
Duke Kahanamoku, Sr (Bild 2).
Någon hertig (eng. duke) var inte
den sistnämnde, utan fick sitt förnamn till minne av ett besök som
dåvarande hertigen av Edinburgh
gjort i Honolulu. Den som föreslagit namnet var prinsessan Bernice Pauahi Bishop, hos vilken
föräldrarna tjänade (Bild 3).

Bild 3. Bernice Pauahi Bishop (1831–
84), prinsessan hos vilken Luvauns mor
var trotjänarinna. Frederico de Madrazo, porträtt i olja efter foto, 1887.
(Public domain.)

Tretton år hade Duke hunnit bli
när halvbrodern Luvaun kom till
världen. Deras gemensamma mor
som hette Kapiolani Kahoea Makue (1848–1910), hade då blivit
änka och gift om sig med en man
som kort och gott blivit listad som
Keouli (1840–1900). Prinsessan
Pauahis landegendomar motsvarade vid samma tid hela nio
procent av Hawaiiöarnas yta. Måhända var Keouli hennes arrendator, vilket skulle förklara en
obskyr uppgift om att han hade ett
större jordbruk utanför Honolulu.
Tyvärr har jag inte lyckats finna
något foto av honom eller hans
hustru, och det enda jag säkert

Dukes far anges bara som Kahanamoku i genealogierna, men så
använde också äldre tiders hawaiianer vanligtvis ett enda namn. I
samband med att missionärer
införde standardiserad kyrkobokföring blev i regel familjefaderns
namn permanent efternamn. Ändå var det vid slutet av 1800-talet
fortfarande många som valde att
endast underteckna dokument
med ett namn och inte heller blev
kända som något mer. Just så var
troligen fallet med förhållandet
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kan säga om dem i övrigt är att
Kapiolani åter blev änka vid sekelskiftet.

använts av europeiska immigranter. Vad som ligger närmast till
hands att stava som Tawmsen är
det skandinaviska Taamsen, men
andra möjligheter är Tamsen,
Tamsin, Tamsyn eller rentav
Thansen. Tawnsen, med n i mitten, står det i den nämnda dödsrunan, men även Hawaii har så
klart sin motsvarighet till ”Tryckfels-Nisse”.

När Luvaun, för att gå händelserna i förväg, i England skulle
ange sin bortgångne faders namn
och profession på ett vigselbevis,
kom det att stå ”Carlo Luvaun”
och ”of independent means”. Carlo var antagligen en förvrängning
av det för engelsmän svåruttalade
Keouli, och påståendet att han
varit ekonomiskt oberoende lät
väl bra samtidigt som det var lika
omöjligt som onödigt att kontrollera. Vad värre är, råder osäkerhet
om huruvida han och sonen även
hette Luvaun. Till dags dato verkar ingen veta varifrån världsartisten fick det namnet. Samma
sak gäller Segis, som är precis lika
ohawaiianskt eftersom det i öarnas språk varken finns S, G eller
enkel-V och inget ord kan sluta
med en konsonant.

En ren gissning från min sida är
att sheriff Duke Kahanamokus
lillebror Louis döptes efter sin
faders halvbror, som åtminstone i
unga år kallat sig ”Louis Keouli
Thompson” men av förborgade
skäl skulle gå till den europeiska
underhållningshistorien som ”Segis Luvaun”.
HAWAIIGITARRENS
PIONJÄRER
Tydligen gick studierna bra för
Luvaun, för år 1900 tog han som
”Louis K. Thompson” studentexamen vid Kamehameha-skolan,
där bara hawaiianska ungdomar
antogs (Bild 4). Lärosätet, som
fått sitt namn efter ögruppens förste konung, hade för övrigt grundats i enlighet med prinsessan
Pauahis testamente och finansierades genom avkastningar från
hennes efterlämnade jordagods.
Samma år som Luvaun tog sin
examen där blev Hawaii ett fjärrstyrt territorium, och som amerikansk passinnehavare av hawaiiansk härkomst var det nu musikerns bana han anträdde.

Vad som gör att dunklet ytterligare sänker sig över släktforskningsförsöken är att han i ett
annat sammanhang angett att
fadern hetat ”Keouli Tawmsen”.
Luvaun skrev sig själv som
Tawmsen i flera resedokument
(som går att finna via Ancestry.
com) och uppträdde även tidvis
under det namnet. Tawmsen uttalas likadant som Thompson,
vilket är vad han var känd som i
skolan och under sin första
turnétid. Thompson kan ha varit
en ”amerikanisering” av Tawmsen
eller ett snarlikt namn som
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pas med country & western. När
det med lite slarvig jargong talas
om ”lap steel” eller i bästa fall ”lap
steel guitar”, innebär det att gitarren spelas liggande över knäna,
men eftersom den kan förses med
egna ben utan att ändras i annat
avseende är uttrycket inte särskilt
lyckat.

Bild 4. Pojkarnas avgångsklass vid
Kamehameha-skolan, anno 1900, samlad kring rektorn. Louis K. Thompson,
sedermera känd som Luvaun, sitter
längst t.v. i mittenraden. (Public
domain.)

Förvisso existerade någon sådan
gitarr inte på Hawaii när James
Cook på 1770-talet ritade in
ögruppen på världskartan, och
inte någon annan gitarr heller för
den delen. Det närmaste som
fanns där var ett en- till tresträngat mellanting av harpa, pilbåge och mungiga som kallades ukeke. I övrigt hade hawaiianerna, liksom andra polynesier,
bara snäcktrumpeter, näsflöjter,
trummor och enklare rytminstrument att musicera med, vilket
dock inte var det samma som att
de led brist på underhållning eller
talang. Hawaiis motsvarigheter
till vad vi skulle kalla poeter,
kompositörer och koreografer hade tvärtom utvecklat en rik sångskatt och en av världens mest
avancerade danstraditioner. Redan Cook medgav också att musiken och sången ”gjorde ett milt
och behagligt uttryck”.

Vi får tänka oss att Luvaun redan
hade scenvana eller åtminstone
var väl förkovrad när han av orkesterledaren Mekia Kealakai
städslades som violinist för att år
1901 uppträda på världsutställningen i Buffalo, delstaten New
York. Vid den tiden användes
främst fiol, tvärflöjt och mandolin
som soloinstrument i hawaiiansk
underhållningsmusik.
Ackompanjemang utfördes på gitarr,
banjo och ett ursprungligen portugisiskt instrument som öborna
kallat ukulele, ”hoppande loppa” i
översättning. Men rätt snart kom
hawaiigitarren att få en dominerande roll, vilket avspeglades i att
den som trakterade den ofta hade
bäst betalt bland musikerna och
rönte mest uppmärksamhet.
Kika kila (efter eng. guitar och
steel) är det hawaiianska namnet
på vad som internationellt numera är mest känt som steel guitar,
eller mer specifikt Hawaiian steel
guitar för att poängtera skillnaden mot den modernare pedalförsedda version som mest förknip-

Under 1800-talet kom sedan nya
instrument och musikaliska idéer
i en aldrig sinande ström med
sjömän, missionärer, skollärare,
handlare, jordbruksarbetare och
boskapsskötare. Den enskilt viktigaste nydanaren var en preus25

sisk musikfanjunkare som under
sina bortåt fyrtio års tid som
kapellmästare för Royal Hawaiian
Band komponerade hundratals
marscher. Öborna inkorporerade
särskilt ukulelen och gitarren i allt
från att sjunga psalmer och
cowboyvisor till att dansa hula
och paradera. Resultatet blev en
ny-hawaiiansk musik med sånginfluenser från de mest skilda
håll, och den skulle som inledningsvis nämnt i sin tur ge påverkan världen över.

Nästa serie omvälvningar innebar
att den försågs med pickup på en
till fyra halsar, vilka kunde ha upp
till tio strängar vardera i olika
stämningar, hade volym- och tonkontroll, stod på ben och till slut
fick pedaler som gjorde det
möjligt att ändra enskilda strängars stämning under spelning.

Vad som gav denna tonkonst ett
omisskännligt ”sound” var just
hawaiigitarren. Den hade uppfunnits av en student vid Kamehameha-skolan, Joseph Kekuku,
som på 1880-talet experimenterat
med en ny spelteknik (Bild 5).
Han försåg en vanlig spansk gitarr
med metallsträngar, som stämdes
i ett A-durackord och via en extra
hög sadel kom upp en centimeter
över halsen. Sedan kunde han
med ett spelstål i vänsterhanden –
härav benämningen ”steel guitar”
– få fram behagfulla toner karaktäriserade av vibrato och glissando utan att missljud uppstod
vid krockar med greppbanden.
Gitarren hölls i horisontell position, och för att kunna knäppa på
strängarna extra effektivt sattes
plektrum på tummen samt pekoch långfingret. Under följande
årtionden kom andra att modifiera hawaiigitarren så att den fick
ihålig hals och större kropp, byggdes av plåt samt hade vibrerande
membran som förstärkte ljudet.

Bild 5. Joseph Kekuku (1874–1932)
med sin innovation, den akustiska
hawaiigitarren. (Public domain.)

I och med instrumentets förändringar och att det kom att användas i alla möjliga genrer och utformningar, tenderade förledet
Hawaiian till steel guitar att tappas bort så att det ursprungliga
geografiska och kulturella sammanhanget inte längre framgick.
Faktum kvarstår likväl att allt som
har med steel guitar att göra,
inklusive bluesgitarristernas bottleneck- eller slide-teknik, har sina
djupaste rötter på Hawaii.
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Musiker därifrån var också stora
stilbildare när instrumentet elektrifierats på 1930-talet och blivit
känt i Sverige som hawaiigitarr.
Motsvarande beteckning, Hawaiian guitar, förekommer även på
Hawaii, men där brukar den
avse ki hoalu, eller ”slack key
guitar”, vilket är lite olyckligt. Det
handlar nämligen i det fallet inte
om något annat än en vanlig gitarr
– akustisk eller elektrisk – som i
enlighet med hawaiiansk tradition
stämts på annorlunda sätt och
spelas med en speciell fingerteknik.

inte reste hem igen efter samarbetet med Kealakai, utan stannade kvar på fastlandet. Helt visst
ledde han där från 1904 och fram
till 1910 en ensemble kallad The
Honolulu Students eller Royal
Hawaiian Troubadours (Bild 6).
Alldeles särskilt uppskattad blev
den i mindre städer där nöjesutbudet var ringa och alla såg fram
emot ankomsten av en chautauqua, som kringresande tältvarietéer kallades med ett ord från
irokeserna.

Kekuku gav sig av för att uppträda
på amerikanska fastlandet 1904,
men redan dessförinnan hade
några musiker från öarna hunnit
uppträda med hans innovation
där och göra inspelningar på
fonografrullar. Det dröjde ytterligare ett tag innan den fick sitt
stora genombrott med ”The Panama-Pacific International Exposition” i San Francisco. Då var året
1915, och Luvaun hade rest vidare
till England. Men någon gång
dessförinnan måste han ha lärt sig
spela hawaiigitarr, och om det
inte var direkt från Joseph Kekuku eller dennes ungdomskamrat Mekia Kealakai var det sannolikt från någon i deras vänkrets
som korsat hans turnévägar eller
följt honom en bit på dem.

Bild 6. ”The Honolulu Students”, även
kallade ”The Royal Hawaiian Troubadours”. Stående fr. v. Fred W. Kahea
och James Pekelo. Sittande fr. v. David
Ka’ai, Madame Anehila, Louis Thompson (Luvaun) och William Holoua. Honolulu Advertiser, 2 feb. 1908.

Den enda kvinnliga medlemmen,
”Madame Anehila”, var född i Hilo
på Hawaii 1880 och enligt vad
som gärna framhölls ”av kungligt
blod” (Bild 7). Hon blev senare en
renommerad och berest huladansös under det officiella namnet
Anehila Hobron, men till skillnad
från Luvaun återvände hon till

PROFESSOR KEOULI
I dödsrunan från 1937 nämndes
det att Luvaun lämnat Hawaii 35
år tidigare, vilket indikerar att han
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ra arkivexemplar låg bortglömda i
mer än 110 år innan de restaurerades och utgavs på CD (KR
Strings, 2018). Bakom gruppens
namn och omständigheten att
nästan alla sångerna framfördes
på hawaiianska, kan vi ana en
politisk-kulturell markering.

hemöarna. I samband med att
hon anlänt dit för att hälsa på sin
familj stod det i The Honolulu
Advertiser den 29 april 1910 att
hon var ”hustru till Prof. Lu
Thompson Keouli, manager”.

Medan övriga USA varit republik
alltsedan frigörelsen från brittiska
kolonialmakten, hade Hawaii ett
kungahus – och det utmärkte sig
genom en riklig musikalisk produktion. Eftersom Luvauns mor
varit trotjänarinna hos prinsessan
Pauahi, kan vi förmoda att hon
delade den aversion som majoriteten av hennes folk hade mot den
amerikanska annekteringen. Om
Luvaun inte hållit på monarkin, är
det väl inte heller troligt att han
skulle ha valt att leda en ensemble
med rojalistiskt klingande namn
och därtill spelat in sånger komponerade av kungligheter. Anehila var förresten inte bara av
kungligt blod, utan hade dessutom släktingar som stod självstyreskämpen och politikern prins
Kuhio nära.

Bild 7. Luvaun poserande med violin
bredvid sin första hustru, Anehila, som
sjöng, spelade ukulele och dansade
hula. (Public domain.)

Uppgiften är obekräftad, men
sannolikt skulle en kvinna av god
familj på den tiden inte i åratal ha
kunnat kuska land och rike runt
med fem män utan att vara vigd
med någon av dem – eller åtminstone påstå sig vara det.

Exdrottning Lydia Liluokalani, i
musikaliskt hänseende mest känd
för ”Aloha Oe”, var alltjämt i livet
(hon dog 1917). Drömmen om ett
återupprättat kungadöme var inte
död, även om visionen om ett
Hawaii åt hawaiianerna för varje
år som gick tedde sig alltmer
orealistisk. Epidemier hade fått
den inhemska andelen av befolkningen att minska katastrofalt un-

Med Luvaun som violinist och
sångare – till röstläget baryton –
spelade Royal Hawaiian Troubadours in flera skivor för American Record Company, varav någ28

der 1800-talet, samtidigt som bosättare av annan härkomst ökat i
numerär. Till råga på allt hade det
vid sekelskiftet antagits en lag
som förbjöd hawaiianska att talas
i skolor och på lekplatser. De barn
som bröt mot denna förordning
straffades, och även föräldrarna
fick sig en rejäl åthutning. Efter
ett par generationer blev resultatet att huvudparten växt upp
utan att ens ha talat hawaiianska
hemma och inte heller såg vitsen
med att deras barn skulle göra det
när engelska var vad som gällde i
utbildning och arbetsliv. (Inom
parentes sagt har situationen förbättrats på senare decennier, för
nu är hawaiianska tillsammans
med engelska delstatens officiella
språk.)

som ”Professor Lu Thompson
Keouli” eller bara ”Prof. Keouli”.
Det förekom inte sällan att dåtida
virtuoser och illusionister titulerade sig ”professor”, så tilltaget må
förlåtas en ung man utan högre
akademiska meriter men i behov
av pengar och respekt. I likhet
med alla frilansande artister var
han dessutom betjänt av publicitet, men som han skulle få erfara
gällde detta inte all sådan.
EFTERLYST!
Vederbörliga underskrifter intygar att ”Lu Kaoly Thompson” gifte
sig i Chicago, Illinois, den 26 juli
1910 (Bild 8). Bruden hette
Mildred Elnora Rupp. Med henne
fick han sonen Billven Keouli
Thompson, som föddes den 16
december 1911 i Topeka, Kansas,
och blev hans veterligen enda
barn.

Inkonsekvent nog – men lyckligtvis – gick det för sig att i såväl
kyrkliga som profana kontexter sjunga på hawaiianska, och
1906 gjordes i Honolulu de första
inspelningarna av sånger som bekräftade den saken. Detta var
mycket betydelsefullt för att säkra
tungomålets överlevnad. Hula är
till exempel en dans som alltid
utförs till sång, och förutsättningen för att kunna utföra de
symboliska handrörelserna är att
känna till ordens innebörd. Givetvis gjorde publiken utanför Hawaii inte det, och så värst stor var
inte heller dess kunskap om annat
som hade med öarna att göra.
Därför kompletterades musikoch dansunderhållningen genom
att Luvaun föreläste till ljusbilder

Bild 8. Vigselbeviset där både bruden
och brudgummen ljög om sin ålder.
(Public domain.)

Fyra dagar efter nedkomsten
meddelade The Topeka Daily Ca29

pital att ”Mr. and Mrs. Lu Tawmsen” blivit föräldrar till den första
hawaiianska babyn i Kansas. Fadern var känd över hela landet
genom sina turnéer, påpekades
det också. En smula diskret tegs
det i notisen om att modern
var vit och inte en brunhyllt hawaiianska. Vi talar nu om det tidiga 1900-talet, och då ansågs det
närmast otänkbart att en vit
amerikanska gifte sig med en så
kallad ”färgad” man. Var han
dessutom turnerande musiker
utan fast inkomst, gjorde det inte
saken bättre för hustru och barn.
Åren kring 1910 var ”interracial
marriage” därjämte förbjudet i
28 delstater – vilket inte var det
samma som att det i de övriga sågs
med allmänt blida ögon på dylika
äktenskap – och så sent som 1942
slog en domstol i Arizona fast att
en ”mixed race person” inte hade
rätt att gifta sig med någon alls.
Det var en fördomsfull tanke från
slaveriets och Vilda Västerns
dagar som levt kvar i det moderna
samhället. Trots detta kan det
noteras att en rad hawaiianer i
showbusiness – både kvinnor och
män – gifte sig med vita efter att
ha kommit till amerikanska fastlandet eller Europa.

hon var 21 år. Sanningen var att
Mildred inte ens fyllt 17! Vigseln
skulle ändå ha kunnat gå lagligt
till, om hon haft ett intyg att visa
upp där föräldrarna gett sitt
medgivande, men i så fall skulle
hon ju inte ha behövt lämna falsk
uppgift om sin ålder. Ljög gjorde
dessutom brudgummen som uppgav sig vara 26 istället för 28 år,
till vilken nytta det nu skulle vara.
Den enfödde sonen blev i alla fall
fullt legitim, eftersom föräldrarna
fått sitt vigselbevis.
Dessvärre måste vi konstatera att
det inte blev något lyckligt slut på
den okonventionella romansen.
Om skandalen inte redan blivit ett
faktum i samband med bröllopet,
blev den det året därpå i och med
att Luvaun efterlystes i pressen –
anklagad för bigami!
Efter två års polisjakt greps han i
Chicagotrakten, varpå The Winfield Daily Free Press (13 januari
1913) rapporterade att han gift sig
med en Winfieldflicka i tron att
han blivit skild. Vad hustru numro
ett hette nämndes inte, men vi får
anta – helt säkert är det inte! – att
det handlade om Anehila, som ju
enligt tidningen i Honolulu påståtts vara maka till Luvaun
knappt tre månader innan han
gifte sig med Mildred.

Rasbarriären var emellertid inte
det enda hindret på Mildreds och
Luvauns kärleksstig. Att brudens
föräldrar inte gett sin välsignelse
till fortsatt vandring på den avslöjas genom att paret rymt från
hennes hem i Winfield, Kansas,
och gift sig under förespegling att

För polisen bedyrade Luvaun
upprört att det var han som var
det verkliga offret. Hans första
hustru hade berättat att skilsmässoansökan inte beviljats, och
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eftersom han aldrig kunnat tänka
sig annat än att hon talade
sanning hade han resignerat och
flyttat ihop med henne igen –
trots att han gift sig med Mildred.

”Aloha Oe”, på Columbia i slutet
av april 1914. Skivan gavs aldrig
ut, men mer överraskande än det
var att kapellmästaren och sångsolisten nu hette ”Pali Omar
Tawmsen”. I trion ingick hans nya
kvinna, en ukulelespelande dansös med det vanliga hawaiianska
namnet Moana, som syftar på det
djupa havet med dess mörkblå
färg.

Efter många om och men visade
det sig att paret faktiskt
fått skilsmässa, och när hans lagvigda fru, Mildred, kom för att
åtfölja honom från fängelset var
det med saknad de andra
fångarna såg honom försvinna
genom grindarna. Han hade till
allmän belåtenhet passat på att
underhålla dem med sin gitarr, får
vi veta.
Men därmed var ingalunda allt
frid och fröjd igen, i varje fall inte
särskilt länge. Luvaun verkar ha
haft ”ants in the pants” och en
klar motvilja inför att slå ner
bopålarna, ta anställning och leva
ett lugnt familjeliv. Snart bar det
ut på vägarna igen, och i maj 1914
– fyra månader innan hon skulle
fylla 21 år – ansökte Mildred om
skilsmässa med motiveringen att
maken förlupit hemmet. Den ansökan gick uppenbarligen igenom,
för hon gifte senare om sig och var
hädanefter Mildred E. Thompson
Dixon med smeknamnet ”Billie”.
Tragiskt nog avled hon vid blott
40 års ålder i Wichita, Kansas.

Bild 9. ”Tawmsen’s Hawaiians” på en
annons i Omaha Daily Bee 15 juni 1913.
Luvaun spelar här ”taropatch fiddle”, en
åttasträngad äldre typ av ukulele. Kvinnan är förmodligen Moana. Mannen
med hawaiigitarren är oidentifierad.

Enligt vad hon uppgav i en passansökan var hon född 1886 i Puna
på ön Hawaii (den efter vilken
gruppen fått sitt namn) med
efternamnet James, eller om det
skulle stå Jones, vilket ger vid
handen att hon var halv- eller
kvartshawaiianska till börden.

Åtminstone sedan året då han
greps i Chicago, hade Luvaun turnerat med Tawmsen’s Hawaiians,
där en annan man medverkade
som hawaiigitarrist (Bild 9). De
hann spela in minst en melodi,
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ÖVER ATLANTEN

the Ukulele (1926) att han under
sitt amerikanska turnéliv 1912
blivit upptäckt av en impressario,
sir Walter de Frece, som drog i
trådarna för att få honom över till
England. Enligt en uppgift i första
upplagan av standardverket Hawaiian Music and Musicians (under redaktion av George S. Kanahele, 1979), som jag länge trodde
stämde, skulle Luvaun ha kommit
till England 1919 med en uppsättning kallad Bird of Paradise.
Mycket riktigt hade denna musical stora framgångar i USA medan Luvaun var där, men det är
högst osäkert om han medverkade. Helt säkert är däremot att
den europeiska premiären skedde
i London, men inte förrän i september 1919 – och då hade han redan lämnat England.

Flykten från Mildred och sonen,
samt myndigheter som skulle ha
kunnat komma med obehagliga
frågor och beslut, var den längsta
Luvaun gjort.
Moana blev inte bara hans hustru
utan även hans scenpartner i det
land dit de ställde färden, England, och var den musa han tillägnade sin komposition ”Moana
Waltz” (Bild 10). Från den dagen, om inte tidigare, tycks han
som artist helt ha lagt fiolen åt
sidan för att koncentrera sig på de
instrument som mer än några
andra förknippades med hans
hemöar: ukulelen och hawaiigitarren.

Moana och Luvaun anlände, för
att vara exakt, till England den 7
juli 1914. Redan en vecka senare
fanns de på scen i Sheffield. Deras
akt annonserades nu som ”The
Tawmsens present Luvaun and
Moana”, och under 1915–16 gjorde de bejublade framträdanden i
den populäre Harry Grattans
revy Samples. I Observer (5 december 1915) skrev en recensent
att Luvaun ”spelade gitarren som
om han älskade den och log som
om han älskade hela världen”.
Luvaun fortsatte att underhålla på
olika nöjesetablissemang i England under resten av första världskriget och spelade även in några
skivor. Nu var han inte längre

Bild 10. Notomslaget till valsen ”Moana” med kompositören Luvaun själv
på infällt foto.

Luvaun berättade flera år senare i
sin instruktionsbok How to Play
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”Louis Thompson”, ”Professor
Keouli” eller ”Pali Omar Tawmsen”, utan för det mesta kort och
gott ”Luvaun”.

Dula”. Det var en medryckande
sång med nonsenstitel – en ren
drift med det hawaiianska språket
– som Al Jolson samma år, 1916,
gjort succé med i musicalen Robinson Crusoe, Jr (Bild 11).

Men flytten kom att innebära förändringar ifråga om mer än
namnidentiteten. Efter att tidigare ha haft en repertoar med
genuina rötter på Hawaii eller av
internationell karaktär, blev han
likt andra turnerande hawaiianer
tvungen att hålla god min och
framföra schlagrar som visserligen hade motiv från hemöarna
men kunde vara av förlöjligande
slag.
Så snart söderhavstemat blivit
populärt i amerikansk populärmusik, insåg vita kompositörer
det lukrativa i att rida på den nya
vågen med alster som jämt och
samt var burleska men gick hem
hos publiken. ”Oh, How She
Could Yacki Hacki Wicki Woo”,
”Doo Wacka Doo”, ”The Honolulu
Hicki-Boola-Boo” och ”La Hoola
Boola” är några exempel. Den
sistnämnda slagdängan kom till
redan 1898 för att efter ett par år
bearbetas om till ”Boola Boola”,
kampsången som sportande studenter vid Yale-universitetet än
idag har som sin egen.

Bild 11. Den första melodi Luvaun
spelade in i England var Al Jolsons
färska succé ”Yaaka Hula Hickey Dula”
(1916).

Från Luvauns sessioner 1917 för
märket The Winner finns de tidigaste skivor jag kunnat lyssna på
och där med säkerhet hans hawaiigitarr hörs: ”My Hawaiian
Butterfly” och ”Ideal Girl Waltz”.
Det står att läsa i diskografierna
att en ”lady Chetwynd” ackompanjerade honom på violin, men
åtminstone på de två nämnda
inspelningarna hörs inga toner
frambringade med hjälp av stråke.
Klart är i varje fall att det blev
gemensamma
framträdanden,
bland annat på det fashionabla

Den första melodi Luvaun förevigade på skiva i England, och då
för His Master’s Voice, var senaste
nytt från New Yorks Tin Pan Alley.
Han sjöng, av någon anledning
enbart till ackompanjemang på
spansk gitarr, ”Yaaka Hula Hickey
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Claridge’s i London, och möjligtvis blev den kvinnliga violinisten
även Englands första ukulelespelande lady.

Oftast föredrog han Luvaun, men
det hindrade inte att han emellanåt aviserades som ”Babbet Luvaun” eller ”Derral Luvaun”. Det
kan tänkas att dessa och fler
okända pseudonymer var en sorts
dimridå för att komma undan
beskattning, klausuler i skivkontrakten eller exfruarnas krav på
underhåll. Vilket skälet än var, så
inte var det fantasilöshet.

Rosalind Secor, som hon hette
från början, var en aktris från New
York, som 1902 gift sig med en
engelsk baronet. Trots att publiken kände henne som ”Rosa
Lynd” kallade hon sig ännu efter
sin skilsmässa sju år senare gärna
”lady Chetwynd” (Bild 12). Mest
omskriven blev hon i skvallerpressen för att inte precis ha levt
upp till vad som ansågs ladylike.
Hon var nämligen älskarinna till
den Antarktisfarande folkhjälten
och tillika gifte trebarnsfadern sir
Ernest Shackleton. Men det är en
annan historia, och jag har inte
sett någon antydan om att det förhållande hon hade med Luvaun
låg på något annat plan än det
musikaliska.
FLER NAMNBYTEN
Under 1917 gjorde vår hawaiianske huvudperson även inspelningar för Zonophone, fast då som
”Juan Akoni”. Vid senare tillfällen
hette han plötsligt ”Mr. Fettino”
eller ”Lua Kiwii”! (Däremot är
påståendet att han även kallade
sig ”San Juan” felaktigt, för i det
fallet handlade det om Nemesio
San Juan, en musiker från Filippinerna om vilken jag bara kunnat
utröna att han kommit med
musicalen Bird of Paradise till
England.)

Bild 12. Lady Chetwynd, alias Rosa
Lynd (1879–1922). The Tatler, 27 dec.
1916.

Allra mest förvillande är att han
understundom inte hette något
alls på skivetiketterna. På de
inalles tolv sidor som ägnats
Tyskland i andra upplagan av
uppslagsverket Hawaiian Music
and Musicians (2012) nämns han
exempelvis inte en enda gång. Och
då är det att märka att hans skivor
från 1920–21 var de första med
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hawaiigitarr som utgivits av ett
tyskt bolag. På etiketterna stod
bara orkesterns eller i bästa fall
”refrängsångarens” namn, vilket
var och alltjämt är ett vanligt öde i
musikbranschen.

lämnat efter sig ytterligare spår
som jag lyckats följa (Bild 13).
Sitt sista äktenskap ingick Luvaun
i april 1918, då han i London gifte
sig med den 21-åriga Caroline
Eveline Walter som var född i
Somerton, grevskapet Somerset
(Bild 14). Enligt vigselbeviset var
hon varietéartist till professionen,
ett val av karriär som på intet sätt
följde släkttraditionen. Vad mamma Mary Adelia och pappa Gaius,
som var tyghandlare och begravningsentreprenör, tyckte om att
till svärson få ytterligare en entertainer, som till på köpet var
”färgad”, vet jag inte. Men i
dåtidens England måste det ha
väckt visst uppseende, och ett och
annat tyder på att det ledde till en
brytning med dottern.

Bild 13. Moanas foto i en passansökan
från 1916. (Public domain.)

Ett annat öde som icke är helt
ovanligt i showbusiness är som
bekant svårigheten att hålla ihop
äktenskapet, och snart var det
dags igen för Luvaun att gå
igenom en skilsmässa. Annonser
för solouppträdanden av honom
kan tolkas som att Moana strax
efter engagemanget i Grattans
revy försvann ur hans liv. Det
enda något så när bra foto jag
funnit av henne är från en passansökan 1916, varefter hon inte

Bild 14. Eveline, f. Walter (1896–?),
Luvauns fjärde hustru. U.S. Passport
Applications, 1795–1925. (Public domain.)
35

Den här gången stämde uppgifterna om makarnas ålder, fast ändå går det inte att låta bli att undra
hur det förhöll sig med kontrollen
av identitetshandlingar. Nu stod
det klart och tydligt i vigselbeviset
att brudgummen hette ”Segis Luvaun”. Men i en passansökan
ändrade han redan året därpå
namnet till ”Luvaun Tawmsen”,
och uppgav – kanske mer skrytsamt än sannfärdigt – Broadway i
New York City som hemadress.
Originellt nog skrev hustrun sitt
eget förnamn före makens fullständiga namn och blev således
”Eveline Luvaun Tawmsen”. Med
henne vid sin sida ställde den
ombytlige världsmusikanten så
färden mot nästa resmål, där han
återigen skulle bli känd som
”Luvaun”.

bestående intryck av Norge, där
han bland annat varit gästartist i
Oslocabareten Den røde lykte,
framgår av att han 1921 spelade in
”Norway (Norwegen) (La Norvège)”, vilken torde vara den enda
komposition som tillägnats det
landet av en hawaiian.

DESTINATION SKANDINAVIEN
Det var ett krigshärjat, influensadrabbat och ekonomiskt nedgånget Europa som 1919 låg redo för
den musikvåg som bar budskap
om sol- och månsken över
hulaflickor och svajande palmer.
Skandinavien hade besparats
ofredsårens värsta fasor, men var
inget undantag från behovet av att
med artisters hjälp jaga bort
vardagliga bekymmer.

Bild 15. Karikatyr av Luvaun i en annons för de sista framträdandena i England innan avresan till Skandinavien.
Nottingham Evening Post, 24 mars
1919.

Så mycket är säkert som att Luvaun någon gång i april 1919
lämnade England, för en premiär
väntade i Köpenhamn 1 maj och
han hade haft engagemang i
Nottingham fram till 2 april (Bild
15). Men av skäl som vi återkommer till, har vi sedan att ta oss
an vad som länge verkade vara en
olösbar ekvation med både X och
Y i. X:et var inte svårt att finna i

Herr och fru Luvaun Tawmsen
uppgav vid ett tillfälle att de varit
bosatta i Köpenhamn 1919–21, så
vistelserna i Norge och Sverige var
tydligen att betrakta som tillfälliga. Att Luvaun i alla fall fick
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skepnad av den svenske revykungen Ernst Rolf – men vem eller
vad fanns bakom Y:et?

trasten blev mer än väl framhävd
– och om sakuppgifter söktes någonstans, så torde det inte ha varit
i uppslagsboken:

Rolf, som gärna sjöng svenska
sjömansvisor, var alltid på jakt
efter det senaste i underhållningsväg. Omkring mars 1916 sjöng han
för Odeon in ”Honolulu Visa” och
blev därmed först i Skandinavien
med att via grammofon lansera ett
hawaiianskt tema, men då handlade det inte om den Honolulusång som oftast förknippats med
honom.

I Honolulu
går man klädd liksom en zulu
med ring i näsan på zuluvis –
zuluvis, zuluvis!
Men förresten är kutymen,
att man glömmer bort kostymen.
Följ med mej till Honolulu,
det är ett paradis!
Så löd refrängen som Rolf i april
1919 sjöng in på skiva till Carl
Jularbos taktfasta dragspelsackompanjemang. Rolf hade förresten redan sju år tidigare tagit
grammofonpubliken med sig till
de sydafrikanska zuluernas land i
kärleksballaden ”Zuzu”.

Det var inte förrän i augusti 1918
som han under en Londonvistelse
fick smak på ”Faraway in Honolulu”, en klämkäck låt som den
amerikanska brödraduon Bert
och Frank Leighton skrivit året
innan. Enligt originalversionen
hade hawaiianerna fått dille på att
dansa tango istället för hula,
vilket med amerikansk diktion,
men knappast svensk, kunde
nödrimma på Honolulu.

Med tiden skulle samarbetet mellan honom och ”S.S. Wilson” resultera i rena jordenruntresan av
sångtexter. Fast som lärorika
komplement till skolatlasen och
naturläran kunde de svårligen
rakt av anbefallas. Att Honoluluskildringen rymde mycket övrigt
att önska för den som visste något
om Hawaii, framgick redan av de
krokodiler som Ture Nermans
bror Einar ritat på notomslaget
(Bild 16). Sådana djur finns nämligen inte kring de hawaiianska
stränderna, kan presumtiva turister lugnas med. Å andra sidan var
det få som dåförtiden hade någon
djupare kunskap av det slaget, och
låten om näsringen blev så att

Idén var, som den lyriskt lagde
journalisten Ture Nerman brevledes upplystes om, att den svenska sångtexten skulle ”framhäva
skillnaden mellan Honolulu och
Sverige”, och som ett kul rimord
föreslog Rolf ”zulu”. Den knapphändiga instruktionen avslutades
med: ”Se vidare Nordisk Familjebok”. Eftersom den rätta inspirationen uteblev, engagerades Anita
Wollter (sedermera Halldén),
pseudonymen ”S.S. Wilson”, som
textförfattare. Den önskade kon37

säga ett örhänge både i Norge och
Sverige. Luvaun skulle inte ha
kunnat finna en mer Hawaiidrömmande publik än den som
värmts upp av Rolf med – enligt
den senares uppfattning – ”århundradets melodi”.

vinstgivande eller succéartat, och
de sista inspelningarna ägde rum
i maj 1919.
Någon gång under den kortlivade
brittisk-svenska samproduktionen, måste Rolf ha blivit medveten
om Luvauns existens. Beviset dök
upp i form av en grammofonskiva
som utbjöds till försäljning på en
nätauktionssajt häromåret och
sannolikt var ett prov som aldrig
resulterade i någon svensk utgivning. På etiketten för Rolf Winner
Succés stod tydligt att inspelningen gjorts ”by Luvaun”.
Det är möjligt att Rolf och Luvaun
råkats i London. Men den första
träff som vi vet något om ägde inte
rum förrän hösten 1919 och då i
Köpenhamn. Dit ska vi ta en liten
omväg via Stockholm och Adolf
Fredriks kyrkogata 10, där restaurangen och nöjesetablissemanget
Fenixpalatset slagit upp portarna
sju år tidigare.

Bild 16. Rolf fanns själv som karikatyr
på notomslaget till ”Honolulu”, sången
som blev mäkta populär i både Norge
och Sverige.

Rolf producerade tre säsonger
av Fenixcabareten, 1917–19, och
lät inför detta evenemang Einar
Nerman ombesörja att lokalens
dekor gjordes om till oigenkännlighet. Nerman ”hade gått in
för att göra den jättelika lokalen
så intim som möjligt”, skriver
Uno Myggan Ericson i sin Rolfbiografi (1968) och fortsätter:

I VÄNTAN PÅ FENIX
I London hade Ernst Rolf passat
på att spela in tre dussin skivsidor
för Edison Bell Winner Record,
som hade en engelsk agentur.
Avsikten var att i samarbete ge ut
dem på ett nytt bolag, Rolf Winner
Succés. Våren 1919 gjorde han
ytterligare ett par dussin insjungningar i London. Trots det optimistiska firmanamnet och populära titlar som ”Honolulu” blev det
hela emellertid varken särskilt

”Salen gick i svart och grönt, och
intimitet skapades bland annat
genom gula bordslyktor som
hade silhuetter av människor och
38

djur. Framme vid scenen fanns en
stor gul lykta med svarta tofsar.
Den var i japansk stil, Rolf hade
sett den hemma hos Nerman och
ville ögonblickligen ha den till
Fenix.”

hängde samman med att en ny
rusdrycksförordning klubbats igenom och gjort det olagligt att
servera alkohol och underhållning
i samma lokal. Därmed minskade
etablissemangets vinstmarginaler, och Rolf for helt sonika till
Oslo, som då alltjämt kallades
Kristiania, för att spela cabaret
med ”Honolulu” som trumfkort.
Våren som följde blev för honom
relativ lugn ifråga om framträdanden, men samtidigt var något
för vår berättelse viktigt på gång i
Danmark.

Scenen var aningen minimal, men
kunde omdekoreras med målade
fonder. Som en extra effekt svävade fågeln Fenix, tillverkad av
plåt, ovanför och försågs med ett i
takt till musiken blinkande öga.
(Fast det var då det, för genom
Pingströrelsens försorg har lokalen gjorts om ännu en gång och är
numera känd som Citykyrkan.)

DANSKT MELLANSPEL
Jorden rundt i 30 minutter var
arbetsnamnet för 1919 års revy på
Scala-teateret, som låg mitt emot
Tivoli på Vesterbrogade i Köpenhamn. Vid premiären hade spektaklet kommit att kallas Takt og
Tone, men jordenrunt-temat hade
behållits och då måste ju Söderhavet vara med på ett hörn
(Bild 17). Det representerades,
för att citera en annons, av ”The
famous Hawaiian player Mr.
Luvaun” (Bild 18). Premiären
skedde 1 maj, och vid hans sida i
numret ”Australien” fanns Solveig
Oderwald-Lander, en dansös och
skådespelerska från Helsingborg
som tidigare medverkat i Fenixcabareten.

I biografin nämner Ericson inte
ett ord om att Luvaun skulle ha
framträtt i Fenixcabareten. Inte
heller har Elisabet Hemström,
efter att ha gått igenom alla
program och recensioner i Falu
kommuns omfattande Rolf-samling, funnit belägg för att han
medverkat där. Varken Luvaun,
hans kända pseudonymer eller
någon som rimligtvis skulle ha
kunnat vara han finns med i
hennes sammanställning av de
hundratals artister som engagerats i Rolfs uppsättningar (Vem
och Vad? del 2, 2016). Ändå var
det på Fenix som Luvauns första
och faktiskt enda dokumenterade
svenska framträdanden ägde rum
– men det var först efter det att
Rolf hade revydebuterat hos Luvaun!

Liksom de flesta andra hawaiianska musiker på den tiden uppträdde Luvaun klädd i helvitt med
ett rött sidenband om midjan
(Bild 19). Det blev stilbildande

Rolfs final som cabaretledare på
Fenix blev nyårsafton 1918, vilket
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enligt en recensent i Vore Herrer (juli 1919):

Bild 17. Omslaget till programmet för
Scalarevyn ”Takt og Tone” 1919.

Bild 19. Ibland spelade Luvaun som
här hawaiigitarr stående, vid andra
tillfällen sittande med den över knäna.
Foto från juni 1919. (Public domain.)

”En märklig man med ett
märkligt ansikte, ett märkligt öde
och lika märkliga kvalifikationer.
Från det fria livet i Honolulu har
han tumlat världen runt, tidvis
anställd på ett kemiskt laboratorium, en tid på amerikanska
restauranger, offer för nattligt
bombardemang i London, ständigt i farten och fortfarande i
längtan efter hemlandets kraterö. Endast en kort tid kommer

Bild 18. Skandinaviens första annonserade framträdande inom genren hawaiimusik. Dagbladet, 12 juni 1919.

för nordiska efterföljare ända
fram till 50-talet när alohaskjortan blivit populär. Även i
andra avseenden var Luvaun en
personlighet av bländande slag,
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den köpenhamnska publiken ha
möjlighet att höra hans ’ukulele’instrument och den på en gång
barbariska och oändligt blida
Hawaiimusiken, vars glidande
toner sätter sinnen och känslor i
hittills okända svängningar genom sin förunderliga melodiskhet.”

som jag fått tillgång till. Det ena är
daterat ”Copenhagen 1919” och
gavs till Rolf som minne. Det visar
Luvaun tillsammans med en dam,
vars identitet är osäker (Bild 20).

Ukulelen och hawaiigitarren var
splitter
nya
”barbariska”
instrument i Skandinavien, så det
är inte förvånande att de
blandades ihop – och Luvaun var
virtuos på bägge. En sådan talang
skulle utan tvekan ha varit ett
fynd för Ernst Rolf, som gärna
ville bräcka sina konkurrenter när
det gällde att bjuda publiken på
spektakulära upplevelser. Själv
var Rolf som alltid jagad av
fordringsägare och i behov av
pengar. Men han hade goda
kontakter på Scala, förutom
nämnda
Solveig
OderwaldLander särskilt Kiss Andersen
som också varit med på Fenix och
nu var den danska revyns stora
primadonna. I vad mån de hade
sina fingrar med i spelet är ovisst,
men lagom till att revyn gavs för
den tvåhundrade gången hade
Scaladirektören, Frede Skaarup,
fått idén att låta Rolf dyka upp på
estraden. Under några höstveckor
utökade
Rolf
sin
danska
beundrarskara genom att sjunga
”Min amerikanerinde”, ”Har de
ikke set min Hat” och ”Inger”.

Bild 20. Luvaun med en parant men
oidentifierad dam (kanske hustrun
Eveline) vid sin sida i Köpenhamn 1919.
Falu kommuns Ernst Rolf-samling.

Bild 21. Ernst Rolf tillsammans med
Luvaun. Falu kommuns Ernst Rolfsamling.

Om Rolfs och Luvauns möten i
Köpenhamn minner två foton,
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På det andra har någon skrivit:
”Första Hawaiianen i Sverige
Luvaun, introducerad av Rolf
1919” (Bild 21). Att han inte var
den förste från sina öar att
beträda svensk mark är dock lätt
att konstatera, eftersom hans
halvbrors son Duke Kahanamoku
deltagit i Stockholmsolympiaden
1912 (Bild 22).

var tjock. Att han lagt på hullet
med skandinavisk cuisine måste
inte nödvändigtvis betvivlas, fast i
rättvisans namn får sägas att det
nog inte skulle många överviktskilo till för att se fet ut i jämförelse
med den skinntorre Torsten Tegnér. Låt oss för all del lämna
frågan om det och istället gå raskt
vidare till ett mer överraskande
faktum. Om Rolf var importören,
blev den som ombesörjde själva
lanseringen – Y:et i den eljest
svårlösta ekvationen – hans efterträdare som cabaretledare på Fenix, nämligen Karl Gerhard
(Bild 23).

Bild 22. Duke Kahanamoku, Jr (1890–
1968), son till Luvauns halvbror, krönt i
segerkrans av Gustav V efter att ha
slagit världsrekord i 100 m frisim under
Stockholmsolympiaden 1912. (Public
domain.)

FENIXMYSTERIET
Ifall det där med engagemanget i
Rolfs Fenixcabaret inte stämde,
hur gick det i så fall till när Rolf,
som Torsten Tegnér uttryckte det
i några minnesord (Idrottsbladet,
27 december 1932), ”importerade
Hawajimusiken, ja, tjocka Luwaun själv”?

Bild 23. Ernst Rolf sittande framför
Karl Gerhard (1891–1964), som tog
över Fenixcabareten när Luvaun kom
till Stockholm. Ur ”Boken om Ernst Rolf
sådan han tedde sig för vännerna”,
Bonniers 1933.

Att Rolf ”importerade” Luvaun är
säkert riktigt, men jag har inte läst
någon annanstans att den senare
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Efter Scalaframträdandena i oktober hade Rolf under några veckor
fullt upp med att spela in
filmen Åh, i morron kväll i Skandiaateljén på Långängen i Stockholm. Vid det laget hade Karl
Gerhard debuterat som kuplettsångare på det torrlagda Fenix,
där ruljangsen gick vidare utskänkningsförbudet till trots.

Till de numren passade onekligen
en hawaiigitarr i orkestern.

I husbandet fanns 1919 en dansk
vid namn Harald Mortensen
(Bild 24). I sin Rolf-biografi skriver Uno Myggan Ericson att Mortensen ”blivit allvarlig konkurrent” till Luvaun som efter Rolfs
tid på Fenix ”lanserat havajimusiken i Sverige som komplement
till Rolfs funderingar om Honolulu”.

Bild 24. Harald Mortensen (1891–
1970) var Skandinaviens förste professionelle hawaiigitarrist. På bilden spelar han violin med sin dansorkester
1930. (Public domain.)

I sin memoarbok nämner Karl
Gerhard inget om hur det kom sig
att hawaiimusik framfördes på
Fenix. Men att så skedde finns det
svart på vitt på i form av en
hälsning som Luvaun lät införa i
den engelska tidningen The Era
på nyårsafton 1919 med upplysningen ”Now playing at the Fenix
Paladset, Stockholm, Sweden”
(Bild 25).

Det har antagits att Mortensen,
som spelade violin i orkestern på
Fenix, lärde sig traktera hawaiigitarr av Luvaun under dennes tid
i Danmark, och så kan det mycket
väl ha varit. Klart är i alla fall att
Mortensen året därpå rönte
uppskattning i Kvinnan du gav
mig, Rolfs första revy, genom att
”parodiera” Luvaun – vad nu det
innebar. Om många kände till den
parodierade – och annars vore ju
poängen med en parodi meningslös – måste det ha varit från Fenix.
Det enda om Hawaii i övrigt som
är känt beträffande revyn är att
Rolf sjöng om ”Lilla Lola Lo”, hon
med ringarna på tårna, och att
dansk-amerikanskan Inga Agni
framförde en ”Hawaiian dance”.

Bild 25. Luvauns hälsning till de
brittiska fansen på nyårsafton 1919. The
Era.

”EN CHOKLADBRUN
HALVGUD”
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Lyckligtvis har vi även ett par
ögonvittnen att hänvisa till. Det
första är Olle Törnblom, sportfiskeexpert, författare, radiopersonlighet och enligt egen utsago
Sveriges förste ukulelespelare.
Jag vill minnas att han på 70-talet
nämnde Luvaun i något av sina
radioprogram under rubrikerna Hallå Söderhavet! och Pacific
Club. Signaturmelodierna till den
senare serien spelade han själv
omväxlande på ukulele och akustisk hawaiigitarr, och det var
säkerligen Luvaun som gett honom inspirationen i båda fallen. I
en Allers-artikel (nr 43, 1979),
berättade han för journalisten
Ingrid Hansson att han 1919 fått
jobb som telefonvakt på Fondbörsen, där han tjänade ”den
svindlande summan av 375 kr i
månaden”. Jag citerar (med bibehållen felstavning):

än Evert Taube. I hans Berättelser
under ett fikonträd (1960) kan vi
läsa om hur det gick till när
publiken bjöds på ”Hawaiiguitarr
med honoluluglissage”. Taube
uppträdde under första kvartalet
av 1920 ”på Fenix bland en massa
exotiska artister”. Längre fram
skulle han ju själv bli känd som
estradör av färgstarkt slag, men
vid den här tiden var han van att
äntra scenen ”helt privat utan
kostymering och utan strålkastare”.
Därför
var
det
en
omtumlande erfarenhet att finna
ut ”vad som menas med verklig mise en scène och succéstrolleri i stor internationell stil”.
Taube berättar hur han, eftersom
han själv var verksam på nöjesplatset, inte tilläts sitta i salongen
men lyckades smyga in i vännen
greve Eric von Rosens loge. Därifrån såg han hur ”världsstjärnan
med tre stjärnor i världsprogrammet, mästaren Luvaun från Hawaii, honoluliten Luvaun, en chokladbrun halvgud, om inte helgud, inträdde”. Att en visdiktande
konstnär fört pennan märks, när
han beskriver beundrarinnornas
begeistring:

”För den månadslönen kunde
Olle sitta tjugo kvällar på FenixKronprinsens balkong och lyssna
på, eller rättare sagt stirra
hänförd på, den hawaiianske
ukulelekungen Seges Luwaun,
som för första gången var på
Sverigebesök. Olle satt kväll efter
kväll som förhäxad och tittade på
hur Luwaun gjorde med sin underbara ukulele.”

”Kvinnor är ju känsligare än
män, och redan när man hörde,
från kulissen, ett mumlande med
humlebrum:

Luvaun gjorde således inte bara
något enstaka gästuppträdande i
Stockholm. Att han förutom ukulele även bjöd publiken på hawaiigitarr har vi fått en härlig skildring av, signerad av ingen mindre

I love your eyes,
I love your mouth,
I love your voice, dear –

44

och strålkastarna började söka
efter den chokladbrune med Hawaiiguitarren – oj, oj! Kvinnor
gallskrek i salongen, reste sig
opp, kastade rosor och liljekonvaljer opp på scenen, och skrek,
skrek –

När jag en höstdag 1978 besökte
Yngve Stoor i hans musikaffär på
Hantverkargatan i Stockholm, var
han i färd med arrangemangen för
sin LP Honolulu Moon. På bordet
låg invid en ukulele noterna till
”Kilima Waltz”. En kort tid senare
kom skivan ut, och på dess konvolut hade den kände kapellmästaren skrivit:

Yaaka hula hickey dula!
Den chokladbrune härlige jätten
med knollriga lockar, ellröda läppar, vit sidenskjorta, rött skärp,
bara fötter, naturfötter från
sandstranden på Hawaii, från
the surfing in the Pacific – åh! åh!
åh! åh!”

”Luvaun lanserade melodin i
Rolfrevyn omkring 1920. Kilima
Waltz och Hawaiian Butterfly
spelades med en sådan bravur
och skicklighet av Luvaun att
melodierna gnolades och sjöngs
av alla här. Faktiskt tror jag att
Luvaun med sitt gästspel i Rolfs
Revy lade grunden till den
popularitet hawaiimusiken har
än idag.”

Just ”Yaaka Hula Hickey Dula”
bet sig fast hos Taube, som vid ett
tillfälle omkring fyrtio år efteråt
bestämde sig för att sjunga den
gamla Luvaunsuccén i radio. Det
skedde till ackompanjemang av
den som under mellantiden blivit
hawaiimusikens främste företrädare i Sverige, Yngve Stoor, och att
denne skulle få rejält betalt fick
producenten noga förhållningsorder om av Taube. Som det visade
sig, blev lönen för mödan att
arrangera, repetera och spela med
anledning av det originella infallet
en futtig femtiolapp. Men en sällspord upplevelse måste det ha
varit för både Stoor och radiolyssnarna, varav en del kanske var
gamla nog att minnas ”den
chokladbrune halvguden” från
Honolulu.

Stoor hade inte själv sett Luvaun
uppträda hos Rolf. Det framgår av
hans ofta upprepade berättelse
om hur han första gången sett och
hört en hawaiigitarr spelas på en
biograf, vilket var några år senare
(1924). Men det kan gott hända
att hans påstående om revyn är
korrekt, särskilt med avseende på
ordet ”gästspel”. Jag har inte
funnit belägg för att Luvaun var
engagerad i Rolfrevyn 1920 eller
de närmaste åren, men låt mig
återigen citera Uno Myggan
Ericson:
”Nu liksom under hela 20-talet är
det svårt att närmare redogöra
för Rolfs revyer. De skiftade ideligen gestalt. Artister kom och

SAMARBETE MED FRÅ GETECKEN
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gick. Melodier kom och gick.
Revyn ’Kvinnan du gav mig’ är en
av de svåraste i detta avseende
eftersom den praktiskt taget under två års tid med ett kort avbrott fanns antingen i Stockholm,
på turné eller i Oslo. När slutupplagan kom 1922 i Oslo var
inte alltför mycket kvar av originalet från Stockholm.”

Hawaii”, i vars fall Rolf samma
månad nöjde sig med pianoackompanjemang,
utan
på
”Chong från Hong Kong” (Bild
26).

Inget hindrar alltså att Luvaun
kan ha gjort gästuppträdanden i
Rolfs ständigt skiftande ensemble. Bättre belagt är hur som helst
att Rolf och Luvaun kom att sammanstråla igen efter hösten på
Scala i samband med en serie
skivinspelningar, som gjordes i
den förres studio i Saltsjöbaden
under september 1920 för märket
Ekophon. Av de sex nummer som
gavs ut hade fem Luvaun som
soloartist: ”Hawajansk kärlekssång”, ”Sommarsol till sista
stund” (mera känd som ”Varför
skola mänskor strida?”), ”Ukulele
Waltz”, ”My Hawaiian Sweetheart” och ”Original Hawaiian
Waltz”. De två sistnämnda kom
1922 dessutom ut på etiketten
Beka.

Bild 26. Originalnotomslaget (1919)
till den sång som Luvaun spelade in
tillsammans med Ernst Rolf.

Det var en låt från Tin Pan Alley
som komponerats året innan och
som Rolf för ovanlighetens skull
framförde på engelska. Luvaun bidrog med en kombination av ackord och glissando på hawaiigitarr.
Mer unikt än vackert, blir mitt
omdöme, även om jag har överseende med den dåtida akustiska
inspelningsteknikens begränsningar. Men tala om världsmusik och
hybriditet: en dalmas som i Saltsjöbaden sjöng en amerikansk
schlager om en kines, ackom-

Med stöd av Karleric Liliedahls
och Björn Englunds Ernst Rolfdiskografi (1991) kan jag inte
komma fram till annat än att Rolf
och Luvaun bara ljudförevigades
tillsammans via en enda skivsida,
den allra första som kom till i
Saltsjöbaden-sessionerna. Av någon outgrundlig anledning föll
valet inte på ”Lilla Lola Lo från
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panjerad av en hawaiian med en
ombyggd spansk gitarr, på ett
tyskt men svenskägt skivmärke
vars etikett pryddes av en älg i
granskog!

de Luvaun till Tyskland och andra
länder för skivinspelningar och
framträdanden, och även därefter
väntade ett synnerligen omfattande turnéliv. I en ansökan 1922 om
inresa till USA, där engagemang
väntade på en teater i New York,
ombads hustrun uppge vilka
länder hon och maken vistats i
1918–22. De förtryckta linjerna på
blanketten räckte inte till när hon
förutom Tjeckoslovakien – de
bodde vid tillfället i Prag – samvetsgrant plitade ner: England,
Danmark,
Sverige,
Belgien,
Frankrike, Holland, Tyskland,
Österrike, Rumänien, Italien,
Spanien,
Portugal,
Ungern,
Turkiet och Norge. Det fanns även
planer på att resa till Finland.
Något mer samarbete med Ernst
Rolf blev det däremot inte, även
om dennes intresse för sydländskt
betonad underhållning fanns kvar
och inte minst kom till uttryck i
långfilmen Styrman
Karlssons
flammor (1925), som delvis utspelades bland kannibaler på en
söderhavsö (Bild 28). I verkligheten stod filmscenernas palmer
på Franska Rivieran, och ”kannibalerna” var fullt fredliga afrikaner som spökat ut sig i bastkjolar och glaspärlor. Det närmaste Rolf någonsin kom det riktiga
Söderhavet var kaliforniska kusten efter att ha rest till Los Angeles
1930 för medverkan i showfilmen Paramount on Parade. Julhelgen 1932 avled han, bara 41 år
gammal, i sviterna efter ett ångrat
självmordsförsök som får sägas ha

Bild 27. ”Hawaiian Waltz Dream”, en
komposition av Luvaun som Ernst Rolfs
Musikförlag gav ut på noter 1919.

Samarbetet resulterade också i att
Ernst Rolf på sitt musikförlag gav
ut noterna till Luvauns komposition ”Hawaiian Waltz Dream”
(Bild 27). På notomslaget till en
annan melodi, ”Hawaiian Butterfly”, stod det: ”Spelad och
sjungen med stormande bifall av
Mr. Luvaun”. Den hade dessutom
fått den otippade svenska titeln
”Sån’t där beror på, att man bara
går och tror på”!
DE SISTA TURNÉÅREN
Under sin tid i Skandinavien, med
högkvarter i Köpenhamn, pendla47

blivit misslyckat eftersom det faktiskt lyckades.

Bild 28. Affisch för
Karlssons flammor” (1925).

sagerarlista anlände hans hustru
dit från Liverpool i januari 1930,
men inte ens hennes närmaste
nutida släktingar vet något mer
om hur det sedan gick för henne
än att hon träffade en bror som
också befann sig over there.
Med tanke på Luvauns faiblesse
för fantasifulla pseudonymer är
det inte omöjligt att han medverkade på fler skivor utan att någon
sentida diskograf upptäckt det.
Förvisso skulle han ha hunnit med
det under de åtta år som gick efter
Polydorinspelningarna innan han
åter styrde kosan mot USA. Mellantiden tillbringades bland annat
i Nederländerna, Schweiz och
Lettland. Hans betydelse som inspiratör ifråga om hawaiigitarr
antyds av att den första skiva på
vilka en lett spelade detta instrument kom till 1936.

”Styrman

Ungefär samtidigt som Rolf agerat ”Styrman Karlsson” hade Luvaun återkommit till England, där
han året därpå utgav sin ukuleleskola i vilken han nämnde att
han flera gånger uppträtt för
kungligheter. På omslaget hade
han dessutom själv epitetet ”King
of Ukulele Players”. Men inte
heller därefter kunde han slå sig
till ro. Sina sista kända inspelningar gjorde han för skivbolaget
Polydor i Berlin 1928. Sessionerna
avslutades med melodin ”Tell All
the World”, och världen väntar
alltjämt på berättelsen om hans
fortsatta förehavanden. Tidvis
tycks han ha uppehållit sig i USA,
särskilt i New York. Enligt en pas-

Sista gången någon på Hawaii
hörde av Luvaun var i augusti
1936, då han befann sig i Barcelona (Bild 29). Månaden därpå
löste han båtbiljett i Marseille
med Boston som destination. Varför beslutet tagits att lämna Europa vid nämnda tidpunkt är inte
känt. Troligtvis var hans karriär i
dalande i och med att hawaiigitarren elektrifierats och hans
spelstil blivit i gammalmodigaste
laget.
Det kan ju också hända att han
som många andra förstod att ett
andra världskrig var i antågande
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och passade på att söka undgå det
i tid.

Luvaun fick aldrig, om han nu
hyst en sådan förhoppning, uppleva glädjen i att bli farfar. Hjärtproblem, som han kanske känt av
redan i Europa och som bidragit
till beslutet om hemresa, resulterade den 15 juli 1937 i att han
slutade sitt äventyrliga och in i det
sista gåtfulla liv på ett sjukhus i –
av alla platser – Kittanning, Pennsylvania.
Enligt en minnesruna nåddes
hans halvbrors son Duke Kahanamoku av dödsbudet en vecka senare och beslöt återbörda askan till
Honolulu. Luvauns världsmusikaliska turné hade då varat i 35 år
utan att han återsett de öar han i
sång och ton spritt så mycket
goodwill för.

Bild 29. Detta foto av ”Tawnsen”, alias
”Luvaun”, togs förmodligen strax före
eller efter hans återkomst till USA 1936.
The Honolulu Advertiser, 23 juli 1937.

EPILOG
Om människan Luvaun – hans
personlighet, drivkrafter, sorger
och glädjeämnen – vet vi fortfarande nästan inget. Mest av allt
verkar han ha varit vad hawaiianerna med en glimt i ögat kallar
en kolohe, ”spjuver och kanalje”,
och hans hustrur var nog också
rätt äventyrligt lagda.

En annan gissning jag hade, och
som inte föreföll alltför långsökt,
var att Luvaun ville återse sin son,
som mist sin mor några år tidigare
och skulle gifta sig 9 december
1936 i Florence, Arizona. Tillsammans fick paret en dotter, Barbara
Lu, vars son Keith James lyckats
samla en del memorabilia om sin
morfars far. Men det verkar ha varit en ren tillfällighet att bröllopet
ägde rum en tid efter Luvauns
återkomst till USA och inget tyder
på att han dök upp på det. Fram
till sin död 1990 hade nämligen
hans son i stort sett svävat i
ovisshet om vad som hänt honom
efter uppbrottet 1914.

Mer vet vi om artisten Luvaun,
och det är som sådan han efterlämnat ett bestående arv genom
att via framträdanden, skivor och
noter
direkt eller
indirekt
inspirera många. Harald Mortensen var såvitt vi vet den förste
skandinav som trakterade hawaiigitarr professionellt, och han skulle komma att samarbeta med Rolf
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ända fram till 1931. Flera andra
med Luvaun som förebild var
verksamma på estrader och i studior vid samma tid. Omkring 1920
spelade Alf Hansen, ”kongelig
norsk traekspil-kunstner”, in skivor med hawaiimusik i Norge, och
några år senare gjorde Olle
Törnblom, Rolf Ljunggren och
”Gustaf Elmer” (Gustaf E.
Nilsson) detsamma i Sverige. Den
sistnämnde spelade förresten även tidvis piano i Evert Taubes trio.

Det var året därpå som en hawaiigitarrist under en stumfilm med
söderhavsmotiv på en biograf i
Sundbyberg fick den tolvårige
Yngve Stoors hjärta att klappa för
detta instrument. Förmodligen
var det Harald Mortensen, för
från just 1924 har jag funnit en
annons som visar att han
beledsagade filmscener med ”hawajansk ukulelemusik” (Bild
30). Sannolikt var det hawaiigitarr som avsågs, vilket inte
hindrar att han kan ha haft en
ackompanjatör på ukulele.

Att det inte var alla som gladde sig
över nymodigheten hawaiigitarr
bör väl för nyanseringens skull
också påpekas. En skribent i Finland (tidningen okänd) beklagade
sig exempelvis över ”de omusikaliska glissandon från Honoluluoch Pernambuco-orkestrar som
nu fördärvar våra restauranger”.
Pernambuco är en stat i Brasilien,
så det var tydligen inte bara
Hawaii som främmande tongångar hämtades ifrån.
Den förste svensken att spela
hawaiigitarr på skiva var en man
jag inte vet mer om än att han
under artistnamnet ”Charles
Elow” 1923 spelade in fyra
melodier för Ekophon, varav en
var Luvauns paradnummer ”Hawaiian Butterfly”. Som ett tecken
på intresset för musikstilen kan
nämnas att ”Sv. Eduard” (Sven
Eduard Olsson) samma år på Nils
Axbergs Musikförlag publicerade
ett Melodi-album för Hawaiisk
Gitarr.

Bild 30. Beledsagande musik av Harald Mortensen utlovades i denna annons för en filmvisning på biografen
Palladium 1924. Dagens Nyheter, 14
januari 1924.

Medan Luvauns och Mortensens
namn föll i glömska bland hawaiimusikens vänner i Sverige, blev
Yngve Stoor en av Sonoras stjärnartister. Skivdebuten 1933 var
däremot blygsam, för av etiketten
framgick inte hans namn. ”Min
hula”, som titeln löd, var inget
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annat än ”Yaaka Hula Hickey
Dula”.

världshav i jämförelse med rockens och popens tsunamis.

Om Luvaun introducerat hawaiigitarren och Mortensen var den
förste nordbo som lärt sig spela
den, blev Stoor pionjär i annat
avseende. Hans elektriska hawaiigitarr av märket Gibson, som han
anskaffade 1937, var nämligen
den första elgitarren av något slag
i Skandinavien (Bild 31).

Å andra sidan sjöng även ABBA
om ”Happy Hawaii”, och Hep
Stars skivdebuterade faktiskt med
poplåten ”Kana Kapila” – på hawaiianska. Rockade gjorde hawaiigitarren i ”Putti Putti” med
maorisångaren Jay Epae, som
blev så populär via piratstationen
Radio Nord att han gjorde en
månadslång folkparksturné. Jan
”Harpo” Svenssons discohit ”Honolulu” (icke att förväxla med
Rolf-låten) snurrar väl också i
minnenas jukebox hos en och
annan nostalgiker.
Nya trender till trots, fick jag vid
ett tillfälle bekräftat av en
radioman att det på 70- och 80talet spelades mer hawaiimusik
än spelmanslåtar i svenska radiokanaler. Bland mycket annat ledde det till att jag under en busstur
på Oahu började fundera kring
sambandet mellan Ernst Rolf och
mannen vars rätta namn ingen
kände, han som var och kanske
förblir – mystiske Luvaun.

Bild 31. Yngve Stoor (1912–85) var den
förste i Skandinavien som spelade på en
elektrisk gitarr, vilken i hans fall var en
hawaiigitarr av märket Gibson. Sonora/Schlagerförlaget Lani.

Eftersom Joseph Kekuku med sin
akustiska hawaiigitarr lanserat
gitarren som ett soloinstrument
går det att via Luvaun, Mortensen
och Stoor se en linje hela vägen
fram till moderna svenska elgitarrister och steel-guitarspelare.
Men tekniken, smaken och utbudet av vad som säljer har
självfallet förändrats med tiden.
Hawaiivågen blev därmed föga
mer än en krusning på musikens

TACKORD
För information och bilder önskar
författaren rikta ett varmt tack till
Viola Stoor (Schlagerförlaget Lani), Elisabet Hemström (Falu
kommuns Ernst Rolf-samling),
Les Cook (Grass Skirt Records)
och Kilin Reece (Kealakai Center
for Pacific Strings).
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Lulle hade målat en tavla, motivet
var en tallbacke, den hade bortskänkts till en svåger, vars uppgift
i livet var att låna ut pengar till
honom, men den var så pass anskrämlig att den inte kunde hänga
någonstans. När han kom på besök, togs den fram, men sedan
försvann den in i klädkammaren
igen. Lulle hade fått sparken från
ett företag där personaldirektören
hette Hård af Segerstad i efternamn. Lulle kallade honom i smyg
för Mjuk av Nederlag och framhöll
att han hade finare anor är direktören. Det borde han inte ha gjort.

DAMEN MED
HUCKLE
ANDERS BJÖRNSSON

Disa Jönsson, född Fjelke, tyckte
om att gå i huckle, hon valde
färggranna. I örsnibbarna bar hon
guldringar. Sin make döpte hon
till Sagamoren, efter en figur i en
indianbok. Hunden, en bulldogg,
hette Allington. Paret bodde i en
trävilla, som de inte hade råd
med, och mannen, som inte blev
konstnär, hade supit upp en förmögenhet. Han var en stor självbedragare, Sagamoren, och han
ljög bäst när han drack som mest.
Släkten talade om honom som
Lulle. I själva verket hette han
Ludvig, ett kunganamn.

Detta om Lulle.
Disa Jönsson, född Fjelke, tillhörde en känd borgarfamilj som hade
sett sina bästa dar. Den hade en
vräkig men sargad gravvård på
Norra begravningsplatsen i Solna,
nära professorskvarteren. Själv
ansåg hon att hon klädde sig som
en konstnärshustru, markerande
att hon hade trätt in i ett nytt
stånd. Men mannen var en okvalificerad industritjänsteman, kontorsbiträde, fast med realexamen
på fickan, och stod och pimplade
starksprit i trappuppgångarna i
väntan på bussen, på väg hem från
arbetet, medan han ännu hade ett.
Det var hans bohemeri. Något
sällskap med de andra egnahemsägarna hade de inte. Till julen åt
de kalkon och plumpudding, inte
skinka och lutfisk. De bjöd aldrig
grannar. Och de blev aldrig hembjudna.

Huset var fullt av reverser, två
testamenten, ett falskt och ett äkta
(det falska godkändes sedermera
av häradsrätten), och en papegoja. Gojan kunde säga: ”Fy på sig,
gamla människan!” Den var nästan lika skräckinjagande som doggen. Den senare ville, till skillnad
från gojan, alltid slita sig, springa
ut på fotbollsplanen och bita pojkarna som spelade där. De hade
en inneboende som aldrig syntes
(och som vittnade falskt i rätten).
Han kom från Ungern. Utan hyran från ungraren hade Lulle aldrig
kunnat dricka sig full.
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Hon skällde, Disa Jönsson, född
Fjelke, med en rytande alt. ”Sagamoren tar igen sig”, röt hon, ”medan jag måste ta hand om berget
av tomflaskor.” Det hördes vitt
över nejden, över fotbollsplanen
och folkskolans gård. Lulle hade
gått emellan Disa och hennes före
detta make. De skenheliga systrarna vågade ingenting säga. De
var alla bigotta, fadern hade varit
hotelldirektör som gjort bakrutt.
En var puckelrygg och gav pianolektioner. Hon hade en svart storpudel som hette Sickan. En annan
hade varit sällskapsdam hos en
grevinna Sparre. Den tredje gifte
sig med en österrikare som hette
Maximilian. Han gjorde portföljer
och resenecessärer och sålde till
underpris. De hade vuxit upp med
jungfrur. En av systersönerna blev
svensk nazist och arbetade i flygförvaltningen.

Hon var ett irritationsmoment,
gick aldrig på bröllop och begravningar, blev bortmotad, Disa
Jönsson, född Fjelke. Det var också därför man subventionerade
villaköpet åt dem, för att hålla
henne på avstånd. En av svågrarna, som hade fått Vasatrissan,
kom men bara när någon revers
skulle omsättas, drack mahognygrogg i trädgården, den gula
plyschsoffan i vardagsrummet
kunde han inte komma upp ur.
Släktingarna talade alla göingska,
utom denne svåger som hade lagt
sig av med det och inte talade
någon dialekt alls. Men Disa
Jönsson, född Fjelke, talade
Stockholmsslang och lade egna
Åkeröäpplen på bordet. Sagamoren rökte pipa, blev allt tunnare –
”vackrare” sade hustrun – och
gick bort i tidig cancer.
Också Allington dog, grym och
överviktig. Disa Jönsson, född
Fjelke, skaffade en boxer och
försvann sedan i dimman, yrade
om diplomkonserter som hon
aldrig givit och om brorsonen
Loffe som hängde sig när han inte
längre kunde sälja sina båtar. Hon
anmäldes för djurplågeri och röt
då desto mera. Lokaltidningen
kom på besök. Hon blev fotograferad med sopkvast i näven och
huckle, såg ut som ett hjon. Fattigaste släktingen protesterade
mot det falska testamentet – det
blev just han eftersom han inte
ägde någonting som var utmätningsbart – och när domstolens
ordförande frågade henne vem

Det gick utför med dem alla i ett
samhälle som det gick uppför med
och där hembiträdena plötsligt
försvann. De var småborgerskap,
där det inte fanns plats för småborgaren. Man försökte sig på
skobutik och mjölkaffär under
varuhusepoken, man skaffade
tysk agentur i samma veva som Dmarken revalverades. En svåger,
kallad Nalle, ritade ett gravkapell
i nyklassicistisk stil och en villa i
funkisstil. När man bryggde kaffe,
silades vattnet två gånger genom
duken för att få rätta styrkan med
minsta åtgången. Från konkursboet, anno 1914, hade sparats ett
schwarzwaldur med lod.
53

denne herre var svarade hon inte
”En välkänd reklamtecknare” utan ”Min älskare”. Och så skrattade
hon. En kort tid därefter förblödde hon på köksgolvet.
I bouppteckningen efter henne
upptogs bland tillgångar pantflaskor av märket Eau de Vie, förvarade i källaren, till ett belopp av
tolvhundra kronor i 1973 års penningvärde.
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gavs ut av Tiden 1984. Då levde
författaren sedan fem år i exil i
USA.

Exil

Berättelserna i Kompromissen är
dråpliga. Absurda. Berättaren och
det sätt han hanterar de situationer han ställs inför påminner
en hel del om Haseks Svejk. Något
senare upptäckte jag att en sådan
hänvisning också görs i texten på
baksidan av bokens skyddsomslag.

JAN KÄLL

1.
Jag går i exil.
Eller, vid närmare eftertanke, jag
har redan gått i exil. – När jag
tänker på det inser jag att det nog
var ett tag sedan, som jag gick i
exil.
Märkligt nog var det en rysk film
jag såg som fick mig att inse det.
Filmen hette Dovlatov. Jag såg
den på Netflix av alla ställen. En
journalist jag följer tipsade om
den på sin blogg. Så jag såg den.
Sedan såg jag den en gång till. Och
sedan insåg jag att jag, troligtvis
sedan ganska lång tid tillbaka, befunnit mig i exil.
Känner ni förresten till Sergej
Dovlatov? Han lär ha varit god
vän med Joseph Brodsky. Vad jag
vet finns det bara en bok av Dovlatov översatt till svenska. Den
heter Kompromissen och är en
samling berättelser skrivna med
utgångspunkt från notiser och
kortare artiklar som författaren
publicerade i tidningen SovjetEstland mellan november 1973
och oktober 1976. Boken kom ut
1983. Den svenska översättningen
gjordes av Hans Björkegren och

Poster för filmen Dovlatov

Men det var filmen jag skulle berätta om.
Handlingen utspelar sig i Leningrad under första veckan i november 1971. I staden pågår förberedelserna för firandet av revolutionsdagen. Sextiotalets politiska
töväder har övergått i det frostiga
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70-talet. Eller, som Dovlatov säger i filmens inledning:

konstnärsvänner. De befinner sig
alla ute i kylan.

”Någon måste ha sagt att nu får
det vara slut på det roliga.”

Filmen har något dröjande och
slumpmässigt över sig. Stundtals,
som när Dovlatov för tidningens
räkning är på uppdrag i ett tunnelbygge för att intervjua poeten
Kuznetsov, är den nästan som en
Fellinifilm. Ni vet, en sådan där
film som emellanåt lämnar både
berättelsen och huvudpersonerna
för att istället berätta om något
annat intressant som råkar dyka
upp längs vägen.

Dovlatov är en ung författare.
Men eftersom han anses politiskt
opålitlig och inte vill nedlåta sig
till att skriva i enlighet med den
påbjudna programmatiken får
han inte sina skönlitterära arbeten publicerade. Vilket i sin tur
medför att han nekas inträde i
författarförbundet. Vilket i sin tur
ytterligare försvårar hans möjligheter att bli publicerad. Ja, ni fattar gången. Istället försörjer sig
Dovlatov som journalist på en
fabrikstidning. Men även där orsakar hans inställning problem.
Han får i uppdrag att rapportera
från en filminspelning som görs i
samband med sjösättandet av ett
nytt fartyg. Men han förmår inte
hålla ironin borta från texten. Han
beordras skriva om reportaget och
göra det mer ljust och positivt.

Den är suggestiv. Vardaglig och
drömsk på samma gång. Jag
tycker mycket om den.

2.
När man är snart femtio år gammal går det inte längre att luta sig
mot att man ”har talang”.
I bästa fall är jag drygt halvvägs
hunnen på min levnads vandring.
Vill det sig sämre har jag betydligt
kortare tid kvar. Men jag är inte
vilse i någon mörk skog. Det är
värre än så. Misslyckandets kalla
hångrin stirrar mig i ansiktet. Jag
tycker mig höra vänners och bekantas och släktingars beklagande
viskningar att jag knappt blivit
insläppt på institutionsteatrarna.
I bästa fall har de pjäser jag
skickat in renderat mig ett standardiserat refuseringsbrev i retur.
Det femtontal pjäser jag ändå fått

Dovlatov driver runt i staden. Han
bor hemma hos sin mor och har
ett oklart förhållande till sin hustru, med vilken han har en dotter.
Han besöker vänner som anordnar litterära salonger i sina hem.
Han diskuterar situationen med
sin vän Brodsky, som visst fått en
diktsamling utgiven i USA. Han
försöker ta reda på var man kan
skaffa en viss tysktillverkad docka
som hans dotter önskar sig. Livet
och tillvaron går överlag trögt för
såväl Dovlatov som för hans
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framförda har samtliga varit på så
kallade ”fria teatrar”. Huvudsakligen den jag själv sedan många år
är med och driver.

De meddelanden vi skickade för
att fråga hur det gick förblev
obesvarade.
Tystnaden bestod. Månad lades
till månad. Det fanns inget vi kunde göra. De människor som eventuellt skulle kunna ge oss besked
gjorde sig oanträffbara.

Men så fick jag med Richard Turpins hjälp en möjlighet att skriva
en pjäs för Stockholms stadsteater. Richard ”pitchade” in den hos
teaterchefen. Titeln jag föreslagit
var Fotboll i Jemen.

Ett halvår senare träffade Richard
teaterchefen på en premiärfest.
Han passade då på att fråga hur
det gick med vår pjäs. Det enda
svar teaterchefen gav var:

Teaterns chefsdramaturg skickade mig ett kontrakt som jag skrev
under och strax därpå fick jag en
första utbetalning. Den andra
utbetalningen fick jag omkring ett
år senare när jag levererade den
första kompletta versionen av
pjäsen. Jag förde en del diskussioner om utformningen av pjäsen
med teaterns dramaturger och
den vice teaterchefen. Särskilt den
senare kom med värdefulla synpunkter. Efter ytterligare några
månaders arbete hade jag en i
stort sett färdig version. Det genomfördes en läsning med ett
tiotal av Stadsteaterns skådespelare och teaterns chefsdramaturg.
Läsningen gick mycket bra. Alla
var entusiastiska och chefsdramaturgen sa till mig och Richard att
vi inom kort skulle få ett produktionsbeslut av teaterchefen.

”Nej, den pjäsen ska vi inte göra.”
Något formellt refuseringsbrev
har jag aldrig fått.
Inte heller har jag fått veta hur det
kom sig att teatern plötsligt
bestämde att pjäsen inte skulle
göras.
Bara tystnad.

3.
I filmen Dovlatov finns det en
scen där Dovlatov besöker en fest
på en datja. Datjan tillhör en urolog med kontakter i inflytelserika
litterära kretsar. Dovlatov är där
för att försöka få urologen att hjälpa honom in i författarförbundet.
Han har tagit med sig en flaska
fransk konjak, eftersom han har
hört att urologen gillar fransk

Vi lämnade teatern förhoppningsfulla och vid gott mod.
Men sedan blev det tyst.
Något produktionsbeslut kom inte.
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konjak. De talar på tu man hand i
urologens arbetsrum. Urologen
läser manuskriptet till en av Dovlatovs noveller. Dovlatov rör sig
runt i rummet medan urologen
läser. Han ställer sig framför
bokhyllan och säger att han har
blivit refuserad hundratals gånger, men att han inte förstår varför.

Urologen uppmanar Dovlatov att
inte ge upp. Han säger att han
gärna vill hjälpa honom och föreslår att han ska boka en tid för
prostataundersökning på hans
mottagning.
Dovlatov frågar om prostataundersökning är ett nytt moment i
antagningsförfarandet till författarförbundet. Sedan går han därifrån.

Men visst förstår Dovlatov. Han
vet att han blir refuserad för att
han inte anses skriva om de rätta
ämnena och inte heller på det
rätta sättet. Det är det redan flera
som sagt åt honom, bland annat
chefredaktören på fabrikstidningen där han arbetar. Chefredaktören säger att han måste välja de
stora, eviga ämnena och att han
måste befolka sina berättelser
med lätt igenkännbara protagonister och antagonister. Chefredaktören säger:

4.
Jag tänker på det där med de stora
ämnena. Var det på samma sätt
för mig med pjäsen på Stadsteatern? Var mitt ämne för Fotboll
i Jemen inte tillräckligt storslaget
och klassiskt? Jag hade trots allt
Shakespeareska ambitioner med
pjäsen. Ett myller av gestalter och
intriger och en handling som utspelar sig på alla sociala nivåer
och rör sig mellan Jemen, Helsingfors, Stockholm, Washington
DC och sedan tillbaka till Jemen
igen. Uppslaget fick jag från
några notiser i dagspressen som
berättade om hur den svenska säkerhetspolisen, på uppmaning av
amerikanska CIA, varit involverad
i rekryteringen av en jemenitisk
medborgare i Sverige. Jemenitens
uppdrag var att infiltrera al-Qaida
i syfte att öka träffsäkerheten hos
det amerikanska drönarprogrammet. Dessvärre blev han avslöjad
och slutade sina dagar skjuten och

”Men i de berättelser du skriver
verkar alla vara bovar.”
Inte heller urologen gillar det
Dovlatov gett honom att läsa.
Även urologen talar om vikten av
att välja de eviga ämnena och inte,
som Dovlatov, ägna sitt skrivande
åt vardagliga människor och händelser.
Dovlatov försöker med den franska konjaken. Men urologen säger
att han inte är intresserad, att han
redan har en hel låda.
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upphängd i ett fotbollsmål i huvudstaden Sana.

de uppfattningar de gör. Slutar de
att göra det och byter uppfattningar går det för dem på samma sätt
som det gått för mig. De slutar få
betalt.

Men jag vet inte. Ämnet kanske är
fel i vår tid. Kanske var det därför
Stadsteatern stoppade den.

Som sagt, man får hanka sig fram.
Vad ska man skriva om för att bli
spelad på de stora teatrarna?
Manlighetens kris i konstnärsvärlden? Könsidentitet? Hotet
från nazismen? Konstens behov
av frihet?

Det är som Dovlatov säger i filmens sista scen:
”Den enda hederliga vägen är den
som kantas av misstag, besvikelser och hopp.”

Jag vet inte.
Men jag tror ändå att man skriver
bäst om de ämnen som personligen engagerar en.

5.
Min fru har premiär på sin nya
föreställning på Regionteatern i
Växjö. Hon är fast anställd där
sedan ett antal år tillbaka. Men
det är inte så ofta hon är där och
jobbar eftersom hon för det mesta
är tjänstledig för att jobba i
Stockholm. Pjäsen hon spelar är
skriven av den danske dramatikern Peter Asmussen, som visst är
död sedan ett par år tillbaka.

Men om de ämnen som engagerar
en inte engagerar några teaterdirektörer – ja, då står man där.
Egentligen är ju situationen densamma som för Dovlatov. Det är
inget konstigt. Väljer du att skriva
om sådant som inte är påbjudet
uppifrån hamnar du utanför, och
de där uppe kommer att göra allt
de kan för att hålla dig utanför, så
länge du inte ändrar dig och börjar skriva sådant de vill att du ska
skriva. Men strängt taget kan man
bara skriva det man kan. Att försöka förändra sig själv i det avseendet fungerar inte. Och om de
där uppe inte gillar det du skriver
– då är det som det är. Man får
försöka hanka sig fram bäst det
går, och hoppas på att det vänder.
Att tala med dem om det är
lönlöst. De har betalt för att hysa

Faktum är att jag vid ett tillfälle
träffade Asmussen. Det var när
jag och Richard arbetade tillsammans på Betty Nansenteatern i
Köpenhamn. Jag tror det var
1998. Det var på inuitbaren i Köpenhamn vi träffades. Det var sent
på natten. Eller kanske snarare
tidigt på morgonen. Vi det laget
var vi allihop rejält berusade, inte
minst Asmussen. Det var svårt att
höra vad han sa, och det berodde
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inte enbart på att han pratade
danska och den pumpande teknomusiken från diskoteket i andra
änden av lokalen. Han puffade på
en fet cigarr. Hans läppar var
fuktiga av saliv och fläckade av
tobaksflagor.

för underklassen och efter det gav
han oss jobbet.
Idén var dålig redan från början.
Bölle ville helt enkelt att vi skulle
göra samma sak med Rote Armee
Fraktion som vi gjort med katekesen. Jag tror för övrigt det var
P.O. Enquist som tipsat om oss
när Bölle kom till Sverige i jakt på
vänsterradikala
teaterarbetare.
Till saken hör att jag aldrig riktigt
fick klart för mig vad det var Bölle
ville ha. Jag försökte istället skriva
en pjäs om Andreas Bader, Ulrike
Meinhof och Gudrun Enslin och
de andra i den inre kretsen av
RAF. Det var nog den huvudsakliga orsaken till att jag senare
fick sparken från projektet. Bölle
ville ha fart och fläkt och knutna
nävar. Han ville ha radikalitet i
allmänhet.

Har ni varit på inuitbaren i Köpenhamn någon gång? På den
tiden var det ett riktigt ruffigt
ställe. När man kom in genom
dörren möttes man av en garderobiärsdisk där ingen tycktes lämna
in sina ytterkläder. Därifrån kunde man gå antingen åt vänster
eller åt höger. Gick man till
vänster kom man in i ett stroboskopflimrande diskotek med bedövande ljudnivå. Gick man däremot till höger kom man in i något
som närmast liknade en ölhall
med robusta långbord och bänkar. Där satt mängder med försupna inuiter håglöst stirrande.
Här och var satt också en och annan alkoholiserad färöing.

Men Asmussen gillade BaderMeinhof. I synnerhet Ulrike
Meinhof svärmade han för. Så
mycket uppfattade jag när vi satt
där på inuitbaren. Att han ville
skriva en pjäs om henne och visa
vilken känslig och intelligent
människa hon var. Jag tror han sa
att han ville skildra henne som om
hon befann sig i ett psykotiskt
tillstånd, en ond dröm skapad av
hennes eget vänsterengagemang.
Mer än så uppfattade jag inte. Det
sista jag minns är att den redlöst
berusade färöingen som satt bredvid Richard välte det stora långbordet över ända för att kunna ta
sig ut till toaletterna.

Jag vet inte varför vi gick dit. Och
inte heller om vi kom tillsammans
med Asmussen eller om vi träffade honom där. Vi satt på en av
de väggfasta bänkarna längst in i
lokalen. På något sätt hade Asmussen fått reda på att vi arbetade
på en föreställning om BaderMeinhofligan. Jag skrev manuset
och Richard regisserade. Vi hade
fått uppdraget av Betty Nansenteaterns utsvävande producent.
Bölle som han kallades. Han hade
sett en uppsättning vi gjort av
August Strindbergs Lilla katekes
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6.
Vi har drivit vår teater i ett kvarts
sekel vid det här laget. Det var så
vi träffades, jag, Richard och Henrik. Jag var 25 år gammal och
hade nyligen debuterat som dramatiker.
Första gången jag hörde talas om
Richard och Henrik var genom ett
tv-reportage i kulturmagasinet
Nike. Det var samma år som Richard och Henrik bildat sin teater.
Tevereportaget gjordes i samband
med repetitionerna av deras första uppsättning, Sartres Fångarna i
Altona.
När jag hörde dem tala om sina
ambitioner med politisk teater insåg jag att det var det här jag gått
och väntat på. De berättade att ett
av de avgörande skälen till att de
bildat teatern var avsaknaden av
politisk teater i Sverige och att det
alltså fanns en lucka att fylla. Men
även viljan att själva få bestämma
vilken teater de som skådespelare
skulle producera var en viktig
drivkraft. Ambitionen var att skildra och ta ställning till samtidens
stora politiska frågor. Teatern
skulle vara agitatorisk och uttalat
socialistisk.

Ulrike Meinhof (1934-76) var dotter till
konsthistorikerna Ingeborg och Walter
Meinhof. På detta foto från 1964 är hon
en 30-årig journalist. Foto taget av släkting. (Public domain)

Asmussens pjäs som min fru spelade i Växjö var inget vidare. En
monolog utan framåtrörelse. Tillståndsteater. Min fru gjorde vad
hon kunde i rollen. Hon gjorde det
bra. I foajén efter föreställningen
träffade jag min gamla förläggare.
Det var hon som sålt in pjäsen till
teatern. Min fru introducerade
oss. Förläggaren låtsades inte
känna igen mig. Jag spelade med.
Gjorde ingen affär av det. Teatern
bjöd på middag. Jag drack en hel
del, mest för att döva känslan av
att inte höra till.

Jag tog kontakt med dem. Lämpligt nog kunde jag, eftersom jag
vid tidpunkten arbetade som
journalist på Folket i Bild/Kulturfront, göra det under förevändningen att jag ville skriva en artikel om dem.
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Jag gick och såg Sartreuppsättningen. Vi var väl en fyra, fem
stycken i publiken. Några dagar
senare träffade jag Richard och
Henrik för intervjun.

Det är länge sedan.

Vi diskuterade politik och kedjerökte cigaretter. Jag frågade dem
om de trodde att en väpnad revolution var en framkomlig väg. De
hajade till och tvekade några ögonblick. Sedan skrattade Richard
och sa att det aldrig var fel att
sticka ut hakan och att de gjorde
det, alltså att de trodde på den
väpnade revolutionen.

Jag och Richard åker upp till Norberg för att hälsa på en gammal
kollega som vi planerar att göra en
pjäs ihop med. På vägen i bilen
pratar vi om Peter Handke och
den mediala storm som utlösts
mot honom efter att det blev känt
att han tilldelats 2019 års Nobelpris i litteratur. Både jag och Richard retar oss på de av våra kollegor som stämmer in i de stora
mediernas kör av fördömanden
mot Handke. Vi menar att de har
fel, och att de genom att sluta upp
bakom den officiella linjen gör sig
till verktyg för intressen som de
egentligen inte sympatiserar med.
Vi finner dem blåögda, och dessutom okunniga. Allt handlar naturligtvis om vad Handke skrivit
och sagt om inbördeskriget i det
forna Jugoslavien och Natos så
kallade ”humanitära intervention” i samma krig.

7.

Jag skrev en artikel där jag
försökte väva samman mina intryck av uppsättningen med intervjun. Artikeln blev dock aldrig
tryckt och manuskriptet har sedan
länge gått förlorat. Men det var
efter att jag intervjuat Richard och
Henrik som tanken på ett samarbete uppstod. Sedan tog det inte
särskilt lång tid innan jag var en
del av teaterns inre krets. Jag
skrev en pjäs som vi uppförde.
Den blev grundligt utskälld i pressen.

Varken jag eller Richard är särskilt intresserade av Handke som
författare. I det här sammanhanget är han ju först och främst
ett exempel. För Richards del som
en försvarare av det forna Jugoslavien och en motståndare till att
det slogs i spillror. För min del är
han ett exempel på vad som
händer när man nyttjar sin yttrandefrihet till att säga något som går
på tvärs mot en av mäktiga intres-

Den första stora publikframgången kom året därpå när vi bearbetade och på scenen uppförde
August Strindbergs Lilla katekes
för underklassen. Publiktrycket
blev så hårt att vi till slut var
tvungna att neka folk att köpa
biljetter. Vi fick hyllande helsidesrecensioner i de stora tidningarna. Vi var i blickfånget. Vi var de
nya.
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sen etablerad och understödd
sanning.

Jag skrev den inledande scenanvisningen.

Vi skojar om att vår teater, som för
dryga tio år sedan uppförde
Handkes pjäs Publikförolämpning, offentligt borde be om
ursäkt, att vi borde kräla i stoftet.
Det roar oss också att en av de som
medverkade i föreställningen numera är en av dem som högljutt
protesterar mot Handke och hans
Nobelpris.

Handke ensam mitt på scenen, i
stark, kall belysning. I ena handen
ett vitt, hopvikt pappersark.
Framför honom, vid fonden, tribunalens ledamöter uppradade
bakom ett långt bord. Stela, vitsminkade, med en nyans av grisaktig rosa. På de tre övriga sidorna
runt om åhörare.
Först formalia, namn, födelseår,
nationalitet etcetera. Tribunalen
försäkrar sig om att det är Nobelpristagaren i litteratur de har
framför sig. Handke gör en gest
med handen där han håller pappret och säger att han förberett ett
uttalande. Tribunalen verkar dock
inte särskilt intresserad av Handkes uttalande. Istället reser sig en
av tribunalens ledamöter, går runt
till andra sidan skranket och vänder sig till åhörarna och meddelar
att tribunalen har ett tillkännagivande att göra. Sedan slänger
sig ledamoten ner på golvet och
ber åhörarna om förlåtelse. Ledamoten ber om ursäkt för att det på
samma scen som den de nu befinner sig på har framförts en pjäs
av Peter Handke. Med grötig röst
och tårfyllda ögon vrålar ledamoten att de var unga och oförståndiga, att de blev förledda av
provokatörer. Om de förorättat
eller kränkt någon ber de om
ursäkt. De ber om ursäkt om de
indirekt försvarat folkmord och
blodtörstig nationalism. De ber
om ursäkt om de bidragit till att

Sedan finns idén plötsligt där.
Den uppstår liksom organiskt ur
vårt samtal. Vi kläcker den gemensamt. Idén att teatern borde
göra en happening tillsammans
med Handke när denne är i Stockholm för att ta emot sitt pris. Att
vi borde ställa honom inför en
självutnämnd domstol.
Vi blev riktigt upplyfta av idén. Vi
tyckte att den, om den gick att
genomföra rent praktiskt, skulle
komma att bli den bästa och mest
spektakulära happening som
gjorts på många år. Vi började
omedelbart fila på ett utkast till
manus. Jag plockade fram datorn
och började skriva. Vi spånade
fram handlingen. Helst skulle
Handke plötsligt försvinna från
banketten på Stadshuset för att
sedan dyka upp på vår teater på
Hornsgatan.
”Helst iförd handbojor”, sa Richard.
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förvränga historien. De ber om ursäkt om de spridit desinformation.

anklagad för ett mycket allvarligt
brott. Att han misstänks ha förvirrat allmänheten och för att ha
avvikit från den överenskomna
historieskrivningen om bakgrunden till kriget i det forna Jugoslavien. Tribunalen anklagar honom för att ha låtit påskina att det
kanske inte är så enkelt som att
serberna ensamma var de skyldiga och att de som folk inte
genomgående är ondskefulla och
expansionistiska
nationalister.
Han anklagas för att komplicera
verkligheten. Tribunalen säger att
det är mycket allvarligt, eftersom
allmänheten inte mår bra av att
vara förvirrad. Eftersom allmänheten behöver klara och tydliga
föreställningar att hålla sig till.

Det hela har karaktär av hysterisk
reningsrit.
Till slut reser sig ledamoten, borstar dammet av kläderna och återvänder till sin plats bakom skranket.
Stärkta av sin egen underkastelse
tar tribunalen därefter itu med
Handke.

Handke invänder försynt:
”Men om dessa föreställningar är
felaktiga, om de är osanna?”
Vilket får tribunalens ledamöter
att explodera av indignation. Med
illa dold avsmak frågar de om herr
Handke menar att den officiella
historieskrivningen om orsakerna
till krigen i det forna Jugoslavien
är felaktig. Menar herr Handke att
Natos bombningar var missriktade? Att det var fel att släppa
alla dessa bomber? Herr Handke
kanske rentav menar att Natos
bomber var orättfärdiga, att den
”humanitära interventionen” inte
var humanitär?

2019 års Nobelpristagare i litteratur
Peter Handke år 2006. Foto: Wild +
Team Agentur – UNI Salzburg [Källa:
Creative Commons Attribution]

Tribunalen frågar Handke om
denne har klart för sig att han står
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Handke säger ingenting. Tribunalen anlägger en undervisande och
mästrande ton.

att han kommer dragande med
sitt ifrågasättande?
Men tribunalen ger inte Handke
tid att besvara den ställda frågan.
Istället besvarar tribunalen själv
frågan genom att säga att herr
Handke uppenbarligen inte är intresserad av sanningen, utan att
herr Handke tvärtom är ute efter
att fördunkla sanningen.

Tribunalen frågar om herr Handke verkligen inte förstår att den
bild av helheten som framstående
jurister och forskare har fastslagit
i domstol och historieböcker är
sann på ett högre, övergripande
plan. Tribunalen säger sig tala om
den principiella sanningen om
bakgrunden och orsakerna till de
tragiska krig som slet sönder det
forna Jugoslavien. Tribunalen frågar om herr Handke verkligen inte
kan förstå det.

Tribunalen stannar upp ett ögonblick och säger sedan, med påtagligt darr på rösten, att det som gör
det hela så mycket värre är att den
sanning herr Handke vill fördunkla är sanningen om ett folkmord.

Handke säger nej.
Tribunalen upprepar ordet.
Tribunalen mästrar vidare.
Folkmord.
Det kanske är just det som är ett
av problemen, att herr Handke
inte förstår de sakerna. Men så är
herr Handke också författare, en
konstnär, och även om han är en
mycket framstående sådan så är
han kanske inte den som är bäst
skickad att handha sådana mer
komplicerade historiska skeenden
som det är fråga om i föreliggande
fall. Herr Handke måste lära sig
att begripa att den principiella
sanningen om orsakerna till krigen i det forna Jugoslavien har
befästs av mäktiga institutioner
och individer vars trovärdighet
numera är beroende av att den
sanningen upprätthålls. Förstår
herr Handke inte att dessa institutioner och individer kan skadas av

Låter det ringa ut bland åhörarna.
Sedan återtar tribunalen sin mästrande ton och säger sig i viss mån
kunna ha överseende med herr
Handkes beteende, eftersom herr
Handke är godtrogen och naiv,
och därigenom också, troligtvis,
lättledd. Samtidigt är det just det
som är själva problemet. Tribunalen säger sig nämligen, redan
vid en ytlig översikt, kunna konstatera att stora delar av världshistorien framstår som rörig. Det
kan leda till att allmänheten blir
förvirrad, eller rentav deprimerad, av historiens mångfald och
komplexitet. Av den anledningen
är förenkling nödvändig. Historien bör framställas som så rätlinjig
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och lättfattlig som möjligt. Det bör
också för allmänheten redan på
ett tidigt stadium vara tydligt vilka
av de olika historiska aktörerna
som är att – i objektiv mening –
betrakta som goda respektive onda. Krigen i det forna Jugoslavien
är i detta sammanhang sannerligen inget undantag. Tvärtom, de
utgjorde själva startpunkten för
insikten om nödvändigheten av
denna förenkling.

riktad. Vi skulle konfrontera dem
deras egna metoder, samtidigt
som vi för publiken visade upp
dessa metoder i uppskruvat format. Då skulle deras lögner bli
tydligare. Kunde vi garantera
Handkes närvaro skulle de stora
medierna inte våga riskera att utebli. Det skulle vara detsamma som
tjänstefel. Vi räknade således med
att betydande delar av världspressen skulle infinna sig på teatern.

Handke säger inget. Han bara
skakar på huvudet.

Vi kunde knappt vänta på att få
delge våra kollegor på teatern vår
idé.

Tribunalen säger att herr Handke
istället för att skaka på huvudet
borde följa tribunalens exempel
och be om ursäkt.

Men märkligt nog smittades våra
kollegor inte av vår entusiasm när
vi några dagar senare la fram vår
idé. Ju mer målande och hängivet
jag och Richard beskrev våra planer, desto mer skruvade de på sig,
desto ihärdigare dröjde deras blickar i bordsskivan mellan oss.

En av tribunalens ledamöter tar
fram en flaska Klorin och häller
upp i en pappmugg. Sträcker fram
muggen mot Handke och uppmanar honom att tömma giftbägaren.

Vi förklarade för dem att det var
en unik chans och ett tillfälle som
inte fick försittas och att vi, för att
vinna tid, genom ett ombud som
var bekant med Handke redan
skickat ett brev med förslaget till
honom.

Handke ser mycket trött ut. Han
säger:
”Vilken eländig tid vi lever i.”

Då lyftes deras blickar från bordet.

8.

”Vad sa ni att ni gjort sa ni?”

Vi skulle naturligtvis i god tid se
till att läcka idén till media. Det
var en viktig del i det hela, eftersom det ju ytterst var mot de stora
drakarna som vår happening var

”Tiden är knapp”, sa Richard.
”Vi måste få veta så fort som
möjligt om han är intresserad, så
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att vi får en möjlighet att planera”,
sa jag.

kriget. Vi sa att människor dog
och led i alla krig men att det inte
var det som vår föreslagna happening handlade om. Men de verkade inte lyssna på vad vi sa. Istället anklagade de oss för att skapa
ett dåligt debattklimat på teatern.
De sa att vår elakhet och vårt tyranni tvingade fram en tystnadskultur på teatern.

”Det innebär en hel del jobb”, sa
Richard.
De stirrade på oss.
Det var uppenbart att vi missbedömt situationen. Successivt fick
vi klart för oss att ingen av våra
kollegor var särskilt pigg på att
genomföra vår Handkehappening. Vi diskuterade med dem upprepade gånger. Men de gled undan, sa varken ja eller nej. Deras
skeptiska ansiktsuttryck och undflyende blickar skvallrade dock
tydligt om var de stod.

Vi sa att vi ville ha en omröstning
om förslaget.
Vi genomförde en omröstning.
Vårt förslag röstades ned.

Till slut, när tiden verkligen började bli knapp (det var några dagar in i december) och vi dessutom
genom vår kontakt fått veta att
Handke verkade positivt inställd
till vår idé, kallade vi till ett
styrelsemöte för att få frågan
avgjord en gång för alla.

9.
Vi gick ut genom glasdörrarna
från teaterns upplysta foajé till i
höstmörkret utanför. Richard sa
att han skulle åt andra hållet, åt
Slussen till. Vi skiljdes åt. Jag gick
längs den regnvåta trottoaren
hemåt. Det började blåsa. Jag
knäppte rocken och körde händerna djupt ner i fickorna. Gick
framåtböjd för att parera den
stickande vinden.

Det blev hårda diskussioner. Våra
kollegor var inte längre undfallna
och vaga. Nu var de istället upprörda. Vi hade visat dem scenen
jag skrivit som förslag till happeningen. De viftade med den och sa
att den var stötande och opassande. Vi försökte förklara att det
var just det som var syftet, att den
skulle framstå som plump och
stötande. Men våra kollegor verkade inte lyssna på vad vi sa. De sa
att vi trivialiserade alla de människor som dödats och lidit under

Jag tänkte på när Pierre och jag en
smällkall vinterdag för många år
sedan promenerade tillsammans
med våra respektive fruar på
Djurgården och diskuterade skillnaden mellan att leva i ett kommunistiskt och kapitalistiskt system.
67

Vi var överens om att det knappast var någon skillnad för den
enskilde individen om denne var
förbjuden att resa utomlands eller
aldrig någonsin skulle ha råd att
göra det. Vi var överens om att det
praktiskt sett gick på ett ut.
Pierre sa att i ett längre historiskt
perspektiv, det vill säga ett eller
ett par hundra år, så skulle man
inte betrakta kapitalismen och
kommunismen som särskilt väsensskilda eftersom båda syftade
till att utgöra ett för världen gemensamt, allomfattande och sammanhållet system.
Jag kom att tänka på det där när
jag traskade hemåt. Sedan slog
det mig plötsligt att vi redan var
där. Skillnaderna hade redan suddats ut. Jag var en dissident i ett
kapitalistiskt land. Jag hade gått i
exil. Precis som Dovlatov.
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Recension

Den 3 juli 1941, för första gången
efter Nazitysklands anfall på Sovjetunionen nästan två veckor tidigare, talar landets ledare Josef
Stalin till folket. Stalin har varit
försvunnen från offentligheten,
enligt mångas tolkning handlingsförlamad i ett slags chocktillstånd.

The Kremlin Letters
av David Reynolds och Vladimir
Petjatnov

Han använder ord och formuleringar som tidigare inte hörts
från den kommunistiska ledningen: fosterlandet är i fara och kan
gå under om inte människorna
upphör att vara “sorglösa”. Alla
mänskliga och materiella resurser
måste sättas in i krigföringen.
Han hänvisar till historien, även
den tsarryska. Arméer, som ansetts oövervinnerliga, har besegrats när länder gått samman. Anmärkningsvärt är också att han
inte förskönar utan medger att
situationen i det närmaste är desperat.

ÖRJAN MAGNUSSON
Örjan Magnusson har arbetat
som journalist. Till hans intressen hör svensk och europeisk
historia, politik, språk och litteratur.

BREVVÄXLING INLEDS
Fyra dagar efter Stalins tal skickar
Storbritanniens premiärminister,
den annars starkt antikommunistiske Winston Churchill, sitt
första brev till Stalin där han
hyllar Röda Arméns tappra motstånd och konstaterar att Storbritannien och Sovjetunionen nu har
en gemensam fiende.

Format Häftad
Språk Engelska
Antal sidor 680
Utgivningsdatum 2019-08-20
Förlag Yale University Press
ISBN 9780300247657

I boken “The Kremlin Letters” av
brittiske historikern David Reynolds och hans ryske kollega Vladimir Petjatnov får vi följa brevväxlingen i sin helhet mellan “de
tre stora”: Stalin, Churchill och
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USA:s president Franklin D. Roosevelt.

GIGANTISKT MATERI ELLT STÖD
Det gäller att hålla modet uppe
hos Stalin och göra det möjligt för
det svårt lidande sovjetiska folket
att härda ut och inte minst se till
att Röda Armén, trots enorma förluster, kan stå emot tyskarna och
gå till motoffensiv.

Redan i sitt svar på Churchills
första brev ber Stalin om en andra
front, ett anfall av de västallierade
mot den tyskockuperade européiska kontinenten. En andra front
blir som ett mantra i nästan alla
Stalins brev. Han ber, vädjar, kräver, anklagar, manifesterar besvikelse, frustration och ilska.

Ett annat genomgående tema är
därför transporterna av förnödenheter och materiel till Sovjet från
främst USA. Churchill och Roosevelt måste otaliga gånger förklara
varför leveranserna är försenade
eller mindre än utlovat. Det gäller
bland annat problemen och riskerna för fartygskonvojerna över
ishavet till Murmansk.

INVASIONEN DRÖJER
De västallierade å sin sida är fullt
medvetna om att kriget även för
dem riskerar att förloras om Sovjetunionen krossas av Nazityskland.
Den invasion över Engelska kanalen som Stalin vill ha dröjer dock
till juni 1944. Churchills lyckas
genomdriva sin strategi att först få
kontroll över Medelhavet genom
att slå tyskarna i Nordafrika och
sedan invadera Italien. Att slå mot
drakens “mjuka mage” är ett
snabbare och säkrare sätt att nå
Berlin än att på ett tidigt stadium
riskera ett nytt fiasko, ett nytt
Dunkerque med stora förluster,
menade Churchill.

Vid läsningen av The Kremlin Letters får man för övrigt en effektiv
påminnelse om hur gigantiskt det
materiella stödet till Sovjet var
ända fram till krigsslutet.
MÖTS TVÅ GÅNGER
Reynolds och Petjatnov presterar
i bästa mening berättad historia.
Krigshändelser, möten mellan
nyckelpersoner och analyser gör
att det inte bara blir ett torrt redovisande av, i och för sig intressanta, dokument utan helt enkelt
levande historia.

Som bekant visade det sig dock
allt annat än lätt att erövra Italien.
Rom intogs först 5 juni 1944,
dagen före invasionen i Normandie och elva månader efter de
allierades landstigning på Sicilien.

Även för den som är väl förtrogen
med andra världskrigets förlopp
är boken tidvis riktigt spännande.
Det gäller inte minst skildringen
av de två tillfällen när alla tre
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ledarna träffas personligen: Teheran i november 1943 och Jalta i
februari 1945.

Katynavslöjandena var det tillfälle
man väntade på.

Även mötet i Casablanca i januari
1943 mellan Churchill och Roosevelt där Stalin inte deltog är ett
avgörande tillfälle. Då slogs fast
att målet för kriget är Tysklands
villkorslösa kapitulation.
Då och då hade det uppstått misstankar om att västsidan eller Sovjet var frestade att ingå separatfred med tyskarna. Efter mötet i
Casablanca och tyskarnas nederlag vid Stalingrad, som inträffar i
stort sett samtidigt, ansågs risken
för separatfred undanröjd.

De ”tre stora”, den brittiska premiärministern Winston Churchill, USA:s
president Franklin D. Roosevelt och
generalsekreteraren för Sovjetunionens
kommunistiska parti Josef Stalin vid
konferensen på Jalta i februari 1945.
Vid konferensen kom man bl.a. överens
om att Tyskland efter kriget skulle delas
in i fyra ockupationszoner under ledning av respektive Sovjetunionen, Förenta Staterna, Storbritannien och
Frankrike. Medan de sista sovjetiska
trupperna lämnade östra Tyskland i
samband med landets återförening
1990, har USA alltjämt trupper stationerade på tysk mark. I juni 2020 uppgavs antalet till omkr. 35 000 personer,
fördelade på militär och civil personal.

DEN POLSKA FRÅGAN
“Den polska frågan” är en källa till
hårda motsättningar mellan västsidan och Sovjet och får ett eget
kapitel i boken. I april 1943 avslöjar tyskarna att man hittat
massgravar med över 4000
polska officerare i Katyn nära
Smolensk i Ryssland. Enligt tyskarna har polackerna avrättats av
Sovjet under 1940. Det anser också den polska exilregeringen i
London som anklagar Sovjet för
morden.

Särskilt Churchill var mycket upprörd. “Det var ju för Polen vi gick i
krig”. Roosevelt ansåg däremot att
Polens öde inte fick gå ut över
enigheten i kampen mot Nazityskland.

Detta leder till att Stalin bryter
med polska Londonregeringen
och senare upprättar en egen
polsk kommunistledd exilregering. Enligt många var detta en del
av en redan förberedd plan.

Först i slutet av 1980-talet medger
Sovjetunionen, som då leds av
Michail Gorbatjov, att den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD var
ansvarig för morden på totalt över
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20 000 polska militärer, bland
annat i Katyn.
ETT MÖNSTER FÖR
KALLA KRIGET
Man kan se den sovjetiska “lösningen” på Polenfrågan som ett
mönster för hur kommunisterna
tar över regeringsmakten i de
länder som Röda Armén befriar
från nazismen.
Besluten och (miss-)bedömningarna som beskrivs i The Kremlin
Letters är naturligtvis avgörande
för andra världskrigets förlopp
men även för vad som händer
efter kriget. Man ser tydligt motsättningarna som skulle utvecklas
till Kalla kriget. Det gäller inte
minst frågan om gränserna i Europa, uppdelningen i intressesfärer och på vilket sätt länderna ska
styras.
“De tre stora” blir så småningom
två, vilket man i boken kan notera
att Churchill med bitterhet inser
redan på ett tidigt stadium. Kvar
blir de dominerande supermakterna USA och Sovjetunionen i en
världsordning som faller samman
för 30 år sedan. Men ännu lever vi
i Europa i många avseende med
problem och motsättningar som
kan härledas till styrkeförhållandena efter segern över Nazityskland.
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Recension

Sovjetlogo

ANN-KATRIN BLOMBERG LENNARTSSON

Ann-Katrin Blomberg Lennartsson,
uppväxt i Zinkgruvan, är bildlärare,
konstnär och utbildad bildterapeut och
har även i sin ungdom bott och arbetat i
Kina. Foto PO Käll (2017).
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– WOW!! Det känns som att få en
godispåse i handen!
– Få se!
När jag till fikat lägger fram boken
möts jag av jublande utrop och jag
måste erkänna att jag själv inte
heller kunde motstå att genast
börja bläddra och försöka ta reda
på mer, så fort jag fick den i min
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hand. Innan jag fått den med
posten hann jag också surfa ut för
att följa författarens instagramkonto (soviet_logos) där han publicerar sina senaste fynd.

Själv fortsätter jag att bläddra, har
svårt att se mig mätt och ju mer
jag bläddrar, ju mer tänker jag att
jag skulle vilja se ännu mer, t.ex.
mer av hur han gjorde rekonstruktionerna, mer av de ”skavda”
märken han utgått från. Nyfikenheten är väckt.

Rokas Sutkaitis, den litauiske
konstvetaren och designern har
i SOVJET
LOGO
UTOPINS
FÖRLORADE MÄRKEN i översättning av Stefan Lindgren på
Gerundium Förlag, 2020, publicerat ett antal varumärken, emblem eller logor som skapades och
producerades i Sovjetunionen,
men som sedan ”försvunnit”, fallit
i glömska eller inte haft någon
praktisk betydelse efter Sovjetunionens upplösning.
De första femtio sidorna är en
historisk genomgång och försök
till förklaringar av inflytande
och till behoven av varumärken,
eller snarare varför man gjorde
varumärken som en sammanhållande funktion även om det
inte behövdes för att kunna sälja i
varubristens tider. Förutom varumärken ges också exempel på
institutioners och skolors emblem
på de följande tvåhundrafemtio
sidorna.
Att dessa märken försvunnit beror
inte bara på att de nu inte behövts.
De har dessutom ibland tryckts på
material som förfarits eller nötts
till oigenkännlighet. Det har därför varit ett detektivarbete att
rekonstruera dem och det arbetet
verkar författaren fortsätta med
även efter bokens publicering.
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EN STUND I
AUGUSTI 2020

kurs i våras? Den har funnits i
samma lokaler på Kungsholmen
sedan 1937, med inredning orörd
sedan den tiden. Ett kulturarv.
Jag upptäckte det alltför sent
under min levnad. Regeringspengar går till annat.

ANDERS BJÖRNSSON

Folk oroar sig för kinesiska storbolag, som investerar och köper
upp utanför landets gränser. Men
som den brittiska historikern Linda Colley skriver i senaste numret
av London Review of Books, beter
de sig inte stort annorlunda än de
koloniserande kompanier (”company states”), som for till Asien
från cirka 1600 och ett par hundra
år framåt och roffade åt sig vad
som bidrog till europeiskt välstånd. Nu stundar revansch.
I helgen blir det surströmming.
Till den föredrar jag kryddost, till
kräftorna Västerbotten. De finns
de som anser att det ska vara
tvärtom. Här råder stor oreda
under himlen, som kineserna brukar säga. Fast själv har jag inte
hört någon kines utan bara västerlänningar säga det. Vad det sedan
allt kan betyda.

Brunbjörn (Ursus arctos)

Ännu en dag när närvarokänslan
då och då suddas ut, det vill säga
man håller på att svimma. Vi
längtar efter regn och åska. När
jag kom från bastun, stod en björn
i farstun till storstugan. Det var
visserligen en dröm. Men en avlägsen bekant mötte en björn, när
han steg ut ur torrdasset, och blev
faktiskt slagen till döds.

Masscirkulärens era är över. Behovet av att kommunicera kvarstår. Nekrologernas tid är inte
förbi. Nyss försvann min vän,
förre antikvariatsbokhandlaren
Christer Griborn, Sundbyberg.
Hans butik hette Pica Pica. Jag
tror inte, att det stals några böcker
där. Dit gick man för att bli av med
sina. För tjugo gamla fick man en

Vad som är sanning skiljer i coronatider livet i våra mest näraliggande huvudstäder åt. Är det
till exempel sant att Georg
Sörman, herrekipering, gick i kon75

ny. En hedersman som fick Parkinson och tappade böckerna på
golvet.
Också historikern Sven H. Carlson, Uppsala, har gått bort. Han
träffade verkligen ett vargpar i
skogen. När han skrev sin avhandling om internationell handel for
han till riksarkivet i Lissabon för
att studera räkenskaper. De togs
fram ur fuktiga källarvalv, och
medan han gjorde sina excerpter
förstördes arkivalierna en efter en
i den luftkonditionerade forskarsalen. Han fick bråttom, liksom
när han såg varg.

Kålrabbi (Brassica oleracea var. gongylodes Linné). Foto Secretlondon
[Källa: Creative Commons Attribution]

Lilla hunden får tablett mot fästingar. Människotabletter finns ej,
vilket är orättvist. Vår svarta
mellanpudeltik skäller mot allt
som inte är som det bör. Hon
borde givetvis ha skällt på björnen
i drömmen. Men hon var utmattad av hettan, hon också.
En sommar paddlade jag kajak i
Harpsundssjön. Lade ut från en
brygga till en egendom som hade
förvaltats av en rysk-ortodox församling. Domänverket ägde. Den
hette Tjädertorp och hyste då ett
kollektiv av människor i yngre
medelålder. Där lärde jag mig att
odla kålrabbi. Jag sörjer över att
inte ha levt kollektivt mera permanent. Kollektivhuset är en
förträfflig idé. Äldreboende blir
kanske sista chansen. Men då får
man börja i tid.
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JUSSI
BJÖRLINGMUSEET

LEIF STÅLHAMMER

Anledning sägs vara bristande besöksantal. Uppenbarligen har det
aldrig föresvävat denna nämnd att
lägga lite krut på att ändra detta.

En kulturskandal i Borlänge!

Men det förutsätter å andra sidan
att någon i denna nämnd förstår
vem Jussi var, hans storhet i hela
världen. Man kommer inte ifrån
att han finns djupt i svenska folkets hjärtan, åtminstone för de
som föddes före multi-kulti-eran
vi nu genomlider. Den som vill
kan ännu besöka museét i Borlänge denna månad ut. Muséet är
en pärla!
2011 vid hundraårsjubliéet förvånades jag och många med mig
över hur lite kulturdepartementet
gjorde för att uppmärksamma
Jussi Björling. Det verkade som
om ledande kulturpolitiker var
likgiltiga eller inte förstod vem
han var. Men det är svårt att tänka
sig en mer folkligt förankrad och
älskad konstnär än Jussi. Han hör
ju till våra riksklenoder! Hela
världens musikliv hyllar honom. I
USA finns ett livaktigt Björlingsällskap. Hans många framträdanden på Metropolitan var enorma succéer. Och varje sommar
sjöng han på Skansens stora
utomhusscen för en publik på
flera tusen. Det svenska sällskapet
är förresten mycket aktivt och för-

Jussi Björling av Emil Näsvall, 2008.
Foto: Calle Eklund/V-wolf [Källa: Creative Commons Attribution]

Jussi Björlingmuséet i Borlänge läggs ned. Detta beslut
har tagits av kultur- och
fritidsnämnden i Borlänge
under ledning av Maslah
Omar (S). Leif Stålhammer,
som författat detta inlägg, är
skådespelare och bosatt i
Norberg. Frågan har också
behandlats på bloggen
lindelof.nu.
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ser ständigt medlemmarna med
spännande material, som tips om
inspelningar och artiklar. Ett exemplariskt sällskap! Gå med!
Jussi Björlingsällskapet söker nu
ett nytt hem och det bästa vore
nog att placera det i Operahuset
som just nu byggs om. Det skulle
verkligen vara den ultimata
platsen. En lösning som både
Operan och museet skull vinna
på. Ett annat alternativ är Musikmuséet, också i Stockholm. Troligen måste skapas en stark
opinion för att få till stånd
återskapande av museet i Stockholm. Vi måste trycka på hos kulturministeriet och alla som kan ha
inflytande på frågan. Staten måste
fås att ta sitt ansvar för att vårda
och upprätthålla minnet av vår
världstenor.
(Inlägget har tidigare publicerats på bloggen 8 dagar.)
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gren (1907-1948). Dikten
Dikten Arbetsrytm är hämtad från hans debut i samlingen Fem unga 1929. Från
hans kollektivroman Människor kring en bro 1935 om
bygget av Västerbron i
Stockholm ges ett utdrag ur
första kapitlet. [Bild 1]

Josef Kjellgren
och brobyggarna –
arbetets och kamratskapets författare

Josef Kjellgren växte upp på
Södermalm nära Högalidskyrkan
och Pålsundet tillsammans med
barndomsvännerna Erik Asklund
och Rudolf Värnlund. I denna
artikel ges en kortfattad bakgrund
till Josef Kjellgrens författarskap,
politik och arbete, hans sjö- och
reportageresor och tbc-sjukdom.
På 1930-talet bodde han i ett skrivartorp på Mörkö, sin barndomsö där han skrev om Västerbrons brobygge och arbetsplatsens miljö, arbetarna och deras
familjer. Efter den ståtliga invigningen av Västerbron på hösten
1935 gavs boken ut, blev en stor
succé och prisbelönad. Året efter
skulle dock tbc-sjukdomen från
tonåren åter bryta ut och Josef
Kjellgren tvingades till en mångårig vistelse på det norrländska
jubileumssanatoriet Österåsen.
(Om detta sanatorium se även
min artikel om Gun Kessles konst
i Förr och Nu nr 4 2018.) Ofta
bunden till sjuksängen kunde han
dock fullfölja sin stora romansvit
om sjöfolkets villkor, Smaragden,
innan sin förtidiga död 1948.

ANNE LIDÉN

Josef Kjellgren, okänd fotograf (Public
domain)

I serien om proletärförfattare och arbetarlitteraturens
pionjärer i Sverige presenteras två texter av diktaren
och författaren Josef Kjell79

han senare gestaltat i böckerna Äventyr i skärgården 1941-42.
[Bild 2].

Bild 1. Människor kring en bro. Josef
Kjellgren 1935. Natur och Kultur. Omslag av grafikern och målaren Jurgen
von Konow. Bilden visar arbetare och
byggnadsställningar under stålbalkarna
till en av brobågarna. Än idag 85 år
senare räknas boken som Sveriges
främsta kollektivroman.

Bild 2. Äventyr i skärgården I. Josef
Kjellgren 1941. Natur och Kultur.
Omslag Per Silverhjelm. (2:a uppl.)
1956. (Del II Nya äventyr i skärgården
1942).

När han var sex år flyttade familjen till Stockholm. De bosatte sig
vid Hornstull på Södermalm, på
Heleneborgsgatan i ett område
mellan Högalidskyrkan och Pålsundet vid Långholmen. Här gick
han i Maria folkskola 1914, året
för första världskrigets utbrott. I
grannkvarteren bodde skolkamraten Erik Asklund (1908-1980),
som skulle bli hans närmaste
författarvän, och den lite äldre
Rudolf Värnlund (1900-1945).
Asklund har i En kille från Hornstull 1968 beskrivit en svår upp-

FRÅN MÖRKÖ TILL
HORNSTULL
Det var på Näslandet i Mörkö socken i den sörmländska skärgården
som Josef Kjellgren växte upp, en
skärgårdsmiljö präglad av fiske
och sjöfart. Fadern var skeppare
och ofta på resor, medan modern
skötte hemmet med sex barn och
fisket tillsammans med farfadern.
Sina minnen från skärgården har
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växt med undernäring och arbete
som springpojke. Södermalm var
de
fattigas
stadsdel
där
träkåkarna och arbetarkasernerna mest rymde svält, bristsjukdomar och elände, arbetslöshet
och slit. Han berättar om deras
kamratskap, hur de spelade fotboll, fiskade och badade i Pålsundet, men även om pojkligor som
slogs och stal mat för att överleva.
I tonåren drabbades Josef Kjellgren och hans äldsta syster av tbc
och de vistades på Söderby sanatorium, där systern tragiskt avled.
Som så många andra ”lungsotare”
kom sjukdomen att prägla hela
hans liv.

I området vid Hornstull fick Josef
Kjellgren tidigt pröva på flera arbeten som kajutvakt och springpojke, maskinelev på yllefabrik
och eldare på sjukhus, allt mellan
perioder av arbetslöshet. Andra
världskrigets slut gav plats för
fredlig produktion. Hans äldre
bröder arbetade på traktens stora
arbetsplats,
Bergsundsstrands
Varv och Mekaniska Verkstad, vilket gjorde att han kände väl till
arbetsvillkoren i denna fabriksmiljö. Här byggdes ångbåtar och
passagerarfartyg, skärgårdsbåtar
och fraktfartyg likt dem som
fadern styrde i kanaler och längs
kusten. [Bild 3]. På nära håll
kunde han sålunda inte bara följa
stora nya tekniska stålprojekt
utan också arbetarnas kamp för
bättre villkor i fackföreningen. På
1920-talet tillverkades stålbalkar
till både Håverudsakvedukten i
Dalsland och den nya klaffbron,
Liljeholmsbron, vid Hornstull.
När denna bro öppnades 1928 för
spårvagnstrafik kunde de södra
och västra spårvägarna förenas,
och Hornstull blev en livlig trafikplats. Samma år började bygget av
en ny bro, Västerbron, som skulle
förena trafiken mellan Södermalm och Norrmalm. Likt fadern
hade dock bröderna valt att
mönstra på och bli sjömän. Josef
Kjellgren skulle senare själv göra
flera reportageresor i efterkrigstidens Europa och skildra sjömännens arbetsvillkor och livet till
sjöss, dock under kortare törnar.
Hans första resa 1929 gick tillsammans med vännen Erik
Asklund till Paris. [Bild 4, 5]

Bild 3. Bergsundsstrands Varv och
Mek. Verkstad och Högalidsområdet
vid västra Södermalm på 1910-20-talet.
Ångfartygen och kursfartygen trängs
vid kajerna. Här byggdes stålbalkar till
akvedukten i Håverud och den nya
klaffbron Liljeholmsbron 1928, men
uppdraget för bygget av Västerbron fick
de ej. Istället revs fabriksbyggnaderna
1929 och på det tomma varvsområdet
restes de usla och dragiga baracklängor,
där broarbetarna och deras familjer fick
bo under byggtiden för Västerbron.
Efter broinvigningen 1935 revs dessa
för att ge plats åt stora nya bostadskomplex. (Foto Public domain).
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DEBUT SOM DIKTARE
OCH FÖRFATTARE

vill lyfta in själva solen in i
smedjor och fabriker. Arbetarkollektivets drömmar och upplevelser gestaltas i hans dikter.

Erik Asklund har vidare berättat
om sin och Josef Kjellgrens gemensamma berättarglädje och
skrivintresse under ungdomstiden. Vid konfirmationstiden fick de
möjlighet att skriva kåserier och
berättelser för medlemsbladet i
Mariasalens pojkförening. Så
småningom började de skicka berättelser till tidningar och förlag,
som dock ofta refuserades. De
kunde följa reportage om strejker,
uppror och krig, om ryska revolutionen, litteratur och film, och de
anslöt sig till Clarté. Deras äldre
kamrat Rudolf Värnlund, som redan publicerat flera böcker, uppmuntrade honom att fortsätta
skriva. Josef Kjellgren gjorde intervjuer, skrev reportage och dikter, och 1927 fick han in en artikel
i Socialdemokraten. Genom Erik
Asklunds försorg fick Josef Kjellgren inbjudan att publicera sina
dikter i antologin 5 unga som
publicerades av Albert Bonniers
förlag 1929. [Bild 10] Den inledande dikten ”Arbetsrytm” presenteras nedan. Senare fick han möjlighet att ge ut två egna diktsamlingar, Fyrsken och Occident,
på förlaget Natur och Kultur
1930-1931. Tomas Nydahl diskuterar hans dikter om skönhet och
natur, fabriksmiljö och arbete och
om kvinnor i artikeln ”Josef
Kjellgrens naturlyrik och kvinnogestalter” i Förr och Nu 1980:1 (s.
58-61). Kjellgrens naturlyrik ska
ses som ”en maning till revolt mot
miserabla arbetsvillkor”, hur han

Bild 4. Josef Kjellgren i keps vid den
nybyggda Högalidskyrkan med lätt
packning inför vandringsresan till Paris
i maj 1929. (Foto Erik Asklund. Privat
samling).

Den 7 maj hade de båda deltagit i
en diktuppläsning på Konserthuset, ”14 unga poeter”, och i Paris skulle de träffa Eyvind Johnson. Om resan har han berättat i
böckerna På snålskjuts genom
Europa 1930, Spansk odyssé 1932
samt Pank och fågelfri 1941. Han
ligger begravd i Högalidskyrkans
kolumbarium. (Bild hämtad i Lit82

teraturbanken.se/Ljud och bild)

Bild 5. Josef Kjellgren tillsammans
med Erik Asklund som skriver på sin
bärbara skrivmaskin i knät. (Foto
Public domain).

Bild 6. En av stålbalkarna med nitar
till den nya Västerbron. Ekensbergs
varv i Gröndal 1931-33. (Foto Public
domain).

BYGGET AV VÄSTERBRON 1928-1935
Det planerade bygget av Västerbron vid samma tid skulle innebära en total förändring av deras
barndoms stadsdel, skriver Erik
Asklund. Från att ha varit en
stillsam gata med hyreskaserner
förvandlades Långholmsgatan till
en ”dånande trafikled” för genomfartstrafiken, den första förbifarten runt Slussen och Gamla Stan
(Asklund 1968). På klipporna där
de lekt, fiskat och badat skulle det
gjutas ett brofäste 1932. Uppdraget att bygga de nya nitade
stålbalkarna till Västerbron hade
dock inte gått till Bergsundsstrands Varv och Mek. Verkstad
utan till det närliggande Ekensbergs varv i Gröndal. [Bild 6].

Bild
7. Västerbron
under
byggnad
1934.
Sett
från
Norrmalm. (Foto Public domain).
Fotografen Emil Heilborn följde
bygget och tog många mästerliga
fotografier och närbilder av konstruktionen med stålbalkarna. För
dessa bilder hänvisas dock till
Moderna museet.
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sef Kjellgren barnfödd i denna
skärgårdsmiljö. Hembygdsföreningen i Hölö-Mörkö har gjort en
författarkarta över arbetarlitteraturens ”syrentorpare”.
På Sandvik kunde Josef Kjellgren
på 1930-talet arbeta koncentrerat
med boken Människor kring en
bro. Han gjorde grundliga undersökningar i flera år av byggets
dokumentation och intervjuer
med arbetare och ingenjörer. Erik
Asklund skildrar i ”Minnets
broar” hur han följde arbetet med
boken (Asklund 1968):

Bild 8. Västerbrons kungliga invigning
med flaggspel över människor, bilar och
spårvagnar, 20 november 1935. Sveriges största bågbro med stålbalkar. Vy
från Långholmen vid södra brofästet.
(Foto Stockholms stadsmuseum F
27736, Stockholmskällan).

”Han gick grundligt tillväga. Jag
följde honom dag för dag under
hans arbete, för han låg i hård
tävlan också om att få ut boken
samma höst som bron invigdes.
Och den kom också ut på hösten
samma år. Till det grundliga
förberedelsearbetet hörde en
serie fortlöpande utdrag ur vad
han kallade för arbetsjournaler,
vilka han privat anförtrodde mig
hade kostat honom den största
mödan; att ur tillgängliga papper från arbetsledningen göra
utdrag till en fyllig och saklig,
men ur litterär synpunkt tämligen torr arbetsbeskrivning,
kanske den enda i sitt slag i
svensk skönlitteratur.”

BOKEN MÄNNISKOR
KRING
EN
BRO 1935
OCH DESS TILLKOMST
År 1931 hade Josef Kjellgren med
familj och syskon återvänt till
barndomens Mörkö, nu till ett
sommartorp i Sandvik med två
hus, där hans syster planterat en
syren som hon hämtat från
Hornstull. Detta år gifte han sig
med barndomsvännen och modisten Dagny Lundegård (19091989), som också gav ut en roman.
Här kunde han fiska och skriva.
Torpet Sandvik hörde till de så
kallade ”syrentorpen” och i ett
närliggande torp vid Fagersvik
bodde Erik Asklund (Askander
2003). Senare hyrde Ivar Lo-Johansson torpet i Suss, vilket han
skildrat i boken Författaren 1957.
I Hölö på fastlandet hade Harry
Martinsson och Gustav Sandgren
sina skrivartorp. Till skillnad från
de stadsfödda författarna var Jo-

I denna presentation av Josef
Kjellgren vill jag återknyta till
Folket i Bild Kulturfronts antologi Våra författare 1974. Agneta
Pleijel berättar om hans roll som
”Socialreporter och kollektivskild84

rare”, både när det gäller brobygget och om den senare romansviten Smaragden 1939-48, som
bygger på en sjöolycka hösten
1927 då ångaren Tryggve gick
under (Pleijel 1974 s. 120-135). Ur
boken Människor kring en bro
har hon valt ett utdrag om själva
broinvigningsfesten hösten 1935.
För att göra skildringen mer
allmängiltig har Kjellgren nämligen förlagt brons öppnande till
en regnig dag i oktober månad
istället för november, alltså inte
ett historiskt protokoll. I centrum
för hans skildring står arbetarkollektivets alienation inför dem som
nu strömmade in över bron, samhället som tog den i besittning
med spårvagnar och bilar. Finklädda och sysslolösa betraktade
de flaggspelet, kungens högtidliga
invigning, lyssnade till tal och
hurrarop.

främsta svenska kollektivromanen inom folkbildningstraditionen.
[Bild 8]

”Här stod vi hela klungan av
varvsarbetare uppskjutna mot
broräcket och såg helt säkert lite
bortkomna ut”. —”Den bro vi
byggt, hade växt oss själva över
huvudet”. –”Denna bro, detta
jättekast över ett brett vatten, var
inte endast något som vi hållit på
att arbeta med, var inte endast vår
egendom som vi svurit och svettats över, nu tillhörde den tusen
och hundratusen andra människor”. —”Vi hade gjort vårt”.

Bild 8. Människor kring en bro. Josef
Kjellgren. Omslag till Litteraturfrämjandets utgåva i serien En bok för alla,
1986. Bilden visar 1930-talets arbetarfamilj i förgrunden. Till skillnad från
första utgåvan med bilden brobyggets
tekniska konstruktion står här människorna i centrum under stålvalvet i
den färdiga bron.

När boken om bron var färdig
hade dock Josef Kjellgren åter
givit sig ut på reportage i Europa
med sjöresor till England och
Kanada, vilket sedan resulterade i
böckerna Skott i vattenlinjen
(1936) och Themsen flyter förbi
(1937).

Hans bok Människor kring en
bro blev en prisbelönad stor succé
och innebar ett stort genombrott
som författare, och den blev den
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PÅ ÖSTERÅSEN

romansviten om sjöfolkets villkor, Smaragden, som kom ut
1939 när andra världskriget brutit
ut. [Bild 9] Sven Vallmark har
skildrat honom i sängen på isoleringsrummet ”med den digra
manuskriptpacken med utkast
och ofullbordat invid huvudgärden” (Lindgren 1976). Josef
Kjellgren bidrog med artiklar till
patienttidningen Vi och Ni och
gav uppmuntran till unga författare som Sven O. Bergkvist. Under
kriget skrev han här även om sina
barndomsminnen i ungdomsböckerna om skärgårdens äventyr
1941-42.

Våren 1936 bröt dock ungdomens
tbc ut på nytt och han tvingades
till en mångårig vistelse på jubileumssanatoriet på Österåsen vid
Sollefteå. Tack vare överläkare
Helge och Eva Dahlstedts stora
satsning på konst och kultur som
rehabilitering fick han stöd i skrivandet. Att solidaritet och manligt
kamratskap står i centrum för
hans diktning framgår av dikten Feberkurva 1938:
De kommer till mig igen, de
kommer åter,
de utgjuter sitt blod i feberns
dunkla snår,
Många mäns styrka rinner
redan genom mina ådror,
många mäns hjärtan ger mitt
eget hjärta kraft,
Tveksamt fortsätter det att slåtveksamt, fortsätter ändå.
Jag föddes på nytt- ej av kvinna.
Jag är icke en, jag är många, jag
är tusenden,

människas skull.

Bild 9. Omslag till romansviten
Smaragden. Josef Kjellgren 1939-1948.
Utgåva från Proletärkultur 1974. (Foto
Public domain). Konstnären Olle Roos
har illustrerat sviten i utgåvor från
Läromedelsförlagen 1975.

Under tolv år som svårt lungsjuk
kunde Josef Kjellgren trots sin
svaghet färdigställa den stora

Romansviten Smaragden, Guldkedjan och Kamratskap mellan
män vilken utkom åren 1939-

jag är alla de okända som gjutit
sitt blod för en
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1947. Den handlar om ”S/S Smaragden”, en uttjänt gammal lasttramp med svensk besättning som
1938 är på väg hem från Teneriffa
till julfirande hemma. Europa är
på randen till ett nytt världskrig
och de har tagit ombord judiska
flyktingar från Nazityskland i
Kiel. I november förliser dock det
illa utrustade skeppet i en svår
höststorm på Östersjön, några
undkommer i en livbåt men efter
en veckas mardrömsfärd överlever endast en sjöman. Den fjärde
och avslutande delen Nu seglar
jag utkom posthumt efter Josef
Kjellgrens förtidiga död 1948.
Hans skildring av besättningens
svåra villkor i fartygets klassamhälle och hur de offras för
rederikapitalets girighet är enligt
Pleijel på många sätt lysande.
Samtidigt med sjöromanerna
skrev han flera kritiska artiklar
med krav om förändringar för
sjömännens villkor, vilka fick stor
betydelse för deras arbetsvillkor
(Nilson 2014, s. 477-84). Efter
Josef Kjellgrens död utkom
hans Samlade skrifter i flera band
1950-51. Han ligger begravd i
Högalidskyrkan.

invigdes 1890. Vid tiden för
Västerbrons byggnation på 30talet väckte Meccanos bygglådor
ett starkt intresse hos pojkar i
många länder. Jan Myrdal har
förutom En Meccanopojke berättar 1988 (om detta verk se även
ledarartikeln i detta nummer)
även skrivit katalogen Meccano –
Ingenjörsvetenskap för gossar
till den utställning med Meccanomodeller som Sveriges Järnvägsmuseum visade i Gävle 2005
(Myrdal 1988; 2005). Myrdal
berättar om sin egen tid som
Meccanopojke från 7-16 års ålder
och om denna tids Meccanolådor.
När bygget av Västerbron startade
1928 kostade en låda 4 kr och 75
öre vilket var alldeles för dyrt för
en arbetarfamilj, det var mer övre
medelklass som kunde köpa till
sina teknikintresserade pojkar.
Många av brobyggena i bilderna
i Meccano magazine på 1930talet påminner om Västerbrons
väldiga nitade stålbalkar, som
säkerligen inspirerade många pojkar till egna brobyggen och till
entusiasm för teknikens framtid.
Omslaget till Josef Kjellgrens
ungdomsbok mitt under kriget,
Nya äventyr i skärgården 1942,
har en bild med flygplan som
liknar omslagen till Meccanos
pojktidningar.

VÄSTERBRON OCH
TIDENS MECCANO LÅDOR FÖR POJKAR

NÅGRA RÖSTER OM
JOSEF KJELLGRENS
FÖRFATTARSKAP

De stora broar som har konstruerats och byggts har fascinerat
människor i alla åldrar, särskilt
stålbroar har stått i fokus ända
sedan Forth Bridge i Skottland

I sina memoarer om arbetarförfattare i Tröskeln 1982 ger Ivar
Lo-Johansson en mångsidig och
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kritisk bild av Josef Kjellgren, som
”en sjöfolkets författare” (s. 123130). Kritiken handlar främst om
att han romantiserat maskiner
och sjömännens ”heroiska arbetslag” och att han skapat en påhittad
myt av sitt liv. Ivar Lo vänder sig
även starkt emot en orealistisk
sexualiserad kvinnobild hos gruppen ”5 unga”, vilken han betecknar som ”gängse pubertetsdrömmar”. Kurt Aspelin instämmer i
kritiken av Kjellgrens uppdiktade
självbiografiska uppgifter, i sin
recension av litteraturforskaren
Gerd Kvarts avhandling Arbetsglädje och gemenskapstro (1972),
som behandlar Människor kring
en bro (Kvart 1972; Aspelin 1973).
Däremot lyfter Aspelin fram
Kjellgrens betydande verk och
förtjänster som helhet i den ”episka realismens verklighetsfiktion”.

aktualitet och texterna blev på så
sätt ”samtida”. Hon framhåller
att både Sture Källberg och Jan
Myrdal har uppgivit honom som
en förebild för sina rapportböcker. För sjömansskildrare som
Stig Sjödin och Ove Allansson har
han haft en stor betydelse. Idag
nära femtio år senare har Josef
Kjellgrens författarskap åter fått
en ökad uppmärksamhet i nyare
forskningslitteratur och vid symposier om svensk och nordisk arbetarlitteratur, bland annat i
Magnus
Nilssons
forskning
(Landström 2016; Nilsson 2014,
2017). Peter Forsgren framhåller
Kjellgrens internationella solidaritet och globala perspektiv,
medan Per-Olof Mattsson lyfter
fram hans programförklaring
(Forsgren 2020; Mattsson 2016).
Den nya arbetarlitteraturens återkomst på 1990-talet har haft
1930-talets guldålder som förebilder. Josef Kjellgrens samlade
böcker har nu givits ut i nya
digitala utgåvor av bland annat
Saga Egmont förlaget och i Litteraturbanken finns många av
hans texter tillgängliga digitalt. I
förhållande till Ivar Lo-Johansson, Harry Martinsson och
Eyvind Johnson får han dock inte
sällan en mer undanskymd roll,
och i webbsidan med svensk
litteraturhistoria nämns han inte
alls i raden av arbetarförfattare.
(litteraturhistorien.se)

I Människor kring en bro skildras
kvinnornas villkor i familjen, men
det är männen som står i centrum.
Kvinnor förekommer enligt Nydahl endast undantagsvis i hans
dikter (Nydahl 1980). Man kan
även konstatera att hans maka
Dagny sällan omnämns i berättelserna om honom.
På 1960- och 70-talet fick intresset för arbetarlitteraturen ett uppsving i samband med radikaliseringen, de många strejkerna och
kampen mot rationalisering och
nedläggningar. Skildringarna i
Människor kring en bro och
Smaragden hade, som Agneta
Pleijel 1974 skriver, fått en ny

Min egen läsning av Josef Kjellgrens Människor kring en bro för
mig tillbaka till min egen uppväxt
88

i ett höghusområde i varvsstaden
Uddevalla på 1950- och 60-talet.
Det stora varvet dominerade staden och jag kunde följa det spännande bullriga bygget av väldiga
stålfartyg för farlig oljefrakt, där
svetslågornas sken lyste i vinterskymningen. I grannfamiljerna
slet kvinnorna på sjukhus och
textilfabrik, där jag fick pröva mitt
första jobb, medan männen arbetade i den farliga arbetsmiljön på
varvet. Trots sina tunga jobb ville
många fortbilda sig i teknik och
språk. Min far som höll extra
kvällsundervisning i engelska för
arbetarna, talade alltid med
beundran om deras kamp för bildning. Min bror blev skeppsbyggare men tvingades arbeta
utomlands när varven i Sverige
lades ner, bland annat i Kina. Jag
fick också uppleva hur de små
varven längs kusten tvingades till
nedläggning, vilket ledde till svåra
tragedier i varvsfamiljerna. Liknande tragedier nämner också
Josef Kjellgren när det gäller
brobyggets slut och rivningen av
arbetarbarackerna: ”Det var värst
för kvinnorna”.

denna bro med samma närvaro
och förtrogenhet med arbetsmiljö
och människor som Josef Kjellgren.
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VALDA TEXTER AV
JOSEF KJELLGREN
Urvalet av Josef Kjellgrens texter i
denna artikel har gjorts av PerOlov Käll. Texten från Människor
kring en bro är hämtad från Litteraturbanken.se.
Josef Kjellgren som lyriker

Omslag till diktsamlingen 5 unga
(1929). Albert Bonniers förlag. Josef
Kjellgrens inledande dikt heter ”Arbetsrytm”.

Arbetsrytm (ur antologin Fem unga, 1929)
Låt oss hälsa de stora mornarna
med uppslitande arbete,

Ännu innan allt hunnit vakna
efter nattens dvala –

mornar då luften är hög och lätt
med dunkelblå horisonter.

ännu när gryningen omger oss
ligger de första kolsäckarna

På bärarställningarna:

stadigt på våra skuldror.
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våra smidiga fötter löpande fram
och tillbaka,
II
oupphörligen, oupphörligen –
Vi bär uppåt,
åtta man i arbete – ?
högt!
åtta man i tävlan – !

Under oss:
Å, denna morgon som andas
nattens kyla på våra pannor –

landgångarna som rusar neråt

som eggar blodet att brinna i våra
ådror!

och kolpråmarnas svarta djup.

Och dessa karlar:
Vi arbetar här uppe i sol och ljus.

smutsiga, sotiga kroppar
badande i svett,

Blodet dånar i våra pulsar,

näverbruna skuggor i allvarliga,
sluta ansikten –

dunkar hårt vid tinningarna
som ville ådrorna explodera –

de löper fort med bördorna,

kvickare valsar vi fram och
tillbaka,

snabbt och lätt som viga apor.

en hel dag med tungt arbete!
Solens gyllenröda flammor,

Ursinnigt

middagens kvävande hetta,

vill vi pröva våra vilda, svällande
krafter.

koldammets frostiga skyar –

Berusade

vi arbetar,

känner vi våra unga kroppar
vackla under bördorna.

vi tävlar – !
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Vi är unga jättar som i tidernas
morgon bollar överlägset

Låt oss inte kasta bort timmarnas
ljusskimrande pärlor,

med världar.

låt arbetet vara en sång med
väldiga, dagslånga rytmer.

Röda strimmor dansar gäckande
framför våra pupiller –
vem i gänget lägger av?

När solen kränger sin purpurröda
kappa över oss,

Ingen – ?
vinscharna slutat att gnälla,
Finns det inget vi segnar på knä
för –

koldrögar och baskar (*) är
undanstuvade,

å, finns det ingen centnertyngd
för oss!

då står vi
trötta

III

sotiga

Kom,

svettiga

låt oss gå till dagens arbete,

runt vaskpytsarna.

skrattande, sjungande.
Men framför oss har vi
Kamrater,

hela kvällen, som skrattar
hängivet, mjukt emot oss –

våra kroppar skall vara som
spända strängar, vibrerande

(*) En drög är ett slags kälke. Bask
torde här syfta på ett slags kar.

av glädje,
dagarna gäckande visor, vilka
dansar framför oss på lätta fötter.
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Bild 11. Människor kring en bro. Josef Kjellgren.
Omslag till utgåva av Litteraturfrämjandet 1974.
Omslagsbilden anknyter till Jurgen von Konows
omslag på första utgåvan 1935 av Natur och Kultur. Byggnadsställningarna och stålbalkarna finns
med men arbetarna är mindre framträdande.

Josef Kjellgren
Utdrag ur romanen Människor kring en
bro, 1935
Måltidsrasterna använde vi till att berätta historier. Men det var inga lustiga anekdoter, inga
kvicka vitsar eller fyndiga ordlekar. Nej, något sådant låg inte för oss. Så gott som alla var vi ju
män som sett lite av världen, som visste vad den
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gick för och som trodde oss förstå något av det
som vi upplevt. Vi hade vår grundliga erfarenhet
bakom oss. Och den var förvisso mer värd än ett
bullrande skratt eller en lättköpt lustighet. KopparPelle till exempel, sedan han gästspelat en tid i
Belgien (ty de belgiska verkstäderna är ju både de
första och sista lärlingsskolorna för varje verklig
järnarbetare), hade han jobbat som gjutare i Auckland. Det var ett friskt liv bland friska människor.
Nya Zeeland behövde folk på den tiden och allt arbete betalades hyggligt och humant. Koppar-Pelle
for tillslut därifrån med hundratretton pund på fickan. Han for till Europa, till Skåne. Och hans
glada avsikt var att erövra den lilla staden Malmö
med sina aucklandspund. Men detta gick ju naturligtvis inte, trots att han var en relativt rik man som
kom från en främmande världsdel. I stället erövrade Malmö snart nog Koppar-Pelles pengar. De
sköna sedlarna blåste bort för Sundets alla växlande vindar. Och en vacker dag stod han där på gatan med två tomma händer som ett nyfött barn.
Han var tvungen att gå upp på Kockums kontor
och visa sina papper. Och det var sannerligen arbetsbetyg som dugde att sätta under ögonen på
vilken ingenjör som helst. Koppar-Pelle erhöll givetvis en anställning. Det var så ordnat på den tiden: man hade verkligen användning för män som
kunde något, som till fullo behärskade sitt yrke.
Och från Kockums verkstäder hade han så småningom kommit upp till oss.
— Vem tror ni kunde stanna i Malmö, när man
vet att Stockholm finns, brukade Koppar-Pelle säga
ibland. Han knep då ihop sina små bruna ögon
på ett slugt och hemlighetsfullt sätt.
Dessa ord blev nästan till ett ordspråk bland
oss som samlat sig här på denna larmande verkstad, på detta avsides belägna utkantsvarv. Vem
kunde stanna i Malmö, i Auckland eller i Essen så
länge det fanns möjligheter att försörja sig på en
plats som denna?
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Och vi kunde göra frågan utan att förhäva oss,
utan att orden blev falska eller tomma. Ty det var
en sällsam blandning män som satt här och undersökte matboxarnas innehåll under middagsrasten.
Det var gjutare, skeppsplåtslagare, maskinarbetare,
nitare och nagelsmeder. Men vad vi än arbetade
med eller var specialiserade på, begagnade vi oss
uteslutande av järnet och elden. Vi var allesammans
dess tjänare och herrar, även om vi använde skiftande medel att omforma det efter vår vilja. Och
hade vi inte så gott som alla, från Koppar-Pelle till
Svetsar krokig, flackat runt lite var stans med vårt
verktygsknyte under armen. Vi hade gått från
plats till plats, gjutit en motorbädd, en propeller,
några tusentals stekpannor eller ett par dussin antika urnor. Vi hade sett olika städer, olika arbetsplatser och prövat andra förhållanden. Vi hade alla
en släng av gjutarereumatismen eller den helt vanliga verkstadsischiasen, dessa ofrånkomliga yrkessjukdomar som sticker in en knotig hand på varje
arbetsplats, kramar hårt och obarmhärtigt till om
någon lem för att sedan behålla sitt säkra grepp till
livets slut. Därför hade vi också rätt att säga i likhet med Koppar-Pelle: — Vem tror ni kunde stanna
i Malmö, när man vet att Stockholm finns! Vem
kan stanna i Auckland eller i Essen, när man kan
vara här? En plats där man kan sitta i lugn och ro
och jämföra sina erfarenheter under middagstimmen, medan man är trygg i medvetandet om att
ha hustru och hem alldeles utanför varvsportarna.
Hustru och hem: denna granitvall som det är gott
att förskansa sig bakom då allting annat slås sönder och bryts ner.
Och det vi berättade var som sagt inget kort,
lustigt eller kvickt. Vi gjorde oss god tid med historierna medan vi långsamt tuggade på våra smörgåsar. Det var skönt att vila ut på orden, att samla
tankarna och låta dem omsorgsfullt belysa en händelse som låg långt tillbaka i tiden och rummet.
Koppar-Pelle hade sitt från Australien. Svetsar krokig bidrog någon sällsynt gång med sina amerikaerfarenheter, det var boardinghouseupplevelser och
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larmande arbetsbilder från Hobokens vidsträckta
hamnområde (— från detta liv hade han hastigt
spottats över till hemlandet, kutryggig och snedhöftad som en mexikansk guanobärare —). Och vi
andra kunde ju alltid sticka mellan med någon episod från våra vandringar i Europa, från Bergen,
Aachen eller Bern. Även för de många bland oss
som aldrig arbetat någon annan stans än just här,
för dem som vuxit upp och lärt sig yrkets finesser
bland släggor och slagghögar, bland traverser och
tippvagnar i denna utkant, kunde dessa historier ha
ett visst intresse. Det gav ett större perspektiv på
det som de själva varit med om. Och huvudsaken
var att tiden gick medan de tunga kolgaserna sakta
lade sig till ro i alla hörn och skrymslen. Snart nog
skulle automatsvarvarna och borrmaskinerna trumma ut sina segerrika signaler; snart nog skulle de
vertikala planhyvlarna långsamt sätta sig i rörelse
och forma ut ännu en motorcylinder under ståleggarna. — Och snart nog spydde kupolugnarna ut
sitt nästa uttag av kokande mangan och vi skulle,
hetsade till det yttersta, springa med de hundrakilostunga järnskänkarna mellan oss och portionera ut av
den flammande och flytande massan. Därför var det
bäst att under tiden berätta om andra platser där
samma krävande arbete skett under liknande former.

1. A. Andersson, den vänsterhänte nitaren som
var en levande fruktan och förskräckelse för varje
försumlig nagelgrabb, J. A. Andersson, kallad Jaan,
hade nyligen avslutat en berättelse från Middlesbrough. Den handlade om stålverkstäderna där, om
kolet och kolgruvorna. Ty Jaan hade en gång för
längesedan, redan före 1914, vandrat genom England som puddlare. Denna erfarna järnarbetare hade ett lustigt sätt att berätta. Det skedde långsamt
och tvekande, liksom var han rädd för det han ville
säga och länge satt och vägde varje ord. Och allt
vad han sade var uppblandat med många kraftiga
svordomar. Men när han tillslut fullbordat en me97

ning, då han äntligen avslutat en episod, stod det
skildrade klart och tydligt framför oss, skarpt avgränsat från allt annat vi hört från sådana ställen.
Denna gång hade Jaan i minnet dykt ner i en kolgruva. För många av oss var ju detta ingen ny
plats, inget sensationellt besök. Men Jaans tveksamma och trevande ord förmedlade ändå till slut
något alldeles nytt. Vi kände den fuktiga kylan,
den kvävande, syrefattiga värmen som alltid omsluter kroppen i ständiga växlingar nere på botten
av ett berg; vi kände draget av de våta luftströmmarna och trycket av de explosiva sumpgaserna;
vi hörde det avlägsna rasslet av korpar och skyfflar;
vi såg de glåmiga gruvlyktorna som blinkade och
glimmade långt borta i det dammfyllda mörkret; vi
förnam de dova dynamitskotten, det lätta klappret
av hästarnas hovar, de skarpa smällarna av stål och
järn under de fullastade vagnarnas färd från brytningsplatsen fram till våghuset. Allt var som det i
verkligheten är och går till, men ändå fick vi genom
Jaans långsamma berättelse en ny uppfattning av
tidigare erfarenheter. Här satt vi på bänkar och
pallar i det skumma omklädnadsrummet, här åt vi
våra smörgåsar, drack vår mjölk, medan vi tänkte
på och även framför oss såg den långa skaran av
gruvarbetare som trötta och smutsiga går hemåt i
nattmörkret med sina davyslampor dinglande i nävarna. Även vi lämnade varvsområdet efter dagens
slut och gick upp mot barackerna med utkramade
kroppar, även vi var arbetare. Ja, vi var det helt
och fullt. Men ändå, när vi satt och lyssnade till
Jaans ord, kände vi oss på något sätt i trygghet, i
lugn och ro. Vi hade allting ordnat för oss. Vi hade vårt arbete, vi hade våra hem. Somliga hade
kanske till och med en motorbåt eller en kolonistuga. Det var deras söndagsnöje. Den glans och
glädje som det samlade arbetet skänkte åt deras
fristunder. Ja, allting befann sig på sin rätta plats.
Staden låg som en skyddande sköld bakom våra
ryggar. Vi arbetade i en av dess utkanter. Vi tog
vår dagliga bärgning ur elden, ur järnet. Endast den
absoluta olyckan kunde rycka brödet ur våra händer. Och vår känsla av sällsam säkerhet växte med
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tanken på dessa gruvarbetares förhållanden. Vem
av oss hade inte sett dem och deras familjer? Åtminstone hade vi alla läst om deras desperata strejker, om deras förtvivlade strider mot makter som
var omöjliga att besegra. Deras öden regerades av
slumpen och spekulationen. Själva hade vi åtminstone något att säga till om, något att bestämma.
Vi hade vår mångåriga yrkeskunskap, vår fasta
styrka i en obrottslig gemensamhetskänsla.
Diversearbetaren Albin Ström var den första som
gjorde en anmärkning:
— Det är inte människorna som lider värst i det
här fallet. Arbetarna har ju fria händer, dom kan
göra som dom behagar!
Jaan tuggade långsamt fram några ord. Hans
ansikte var svart och tänderna glimmade vita under den ovårdade mustaschen:
— Nå, du kanske inte har varit nere i nån gruva,
du har kanske inte legat inklämd i en trång flöts
och arbetat med korpen ovanför huvut?
John Gammal, den ljushårige kranmaskinisten
med sitt öppna, ärliga franciskusansikte, bet av sin
smörgås, tuggade, svalde och sade stillsamt:
— Arbetat har vi väl fått göra lite till mans. Det
slipper nog ingen ifrån, hur han har det ställt i övrigt!
Nagelsmeden Lagergren begagnade naturligtvis
tillfället till ett uppriktigt beklagande. Reumatismen
slet och högg med vassa vargtänder i Lagers alla
lemmar. Och han ansåg det alltid vara sin plikt att
meddela omgivningen detta faktum:
— Du har rätt, Jonne, alldeles förbannat rätt.
Arbetat har man nog fått göra tills man varit stöpt
i sot ända upp till halsen.
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— Men under vilka omständigheter, och med vilket resultat?
När Jaan sade detta på sitt flegmatiska och oefterhärmliga sätt: ”— Men under vilka omständigheter och med vilket resultat? —”, tänkte vi nog
allesammans hur bra vi i grund och botten hade
det, och vi tänkte kanske också på hur allting var
flytande och osäkert utanför det larmande varvsområdet. Vi slogs med elden och järnet, men vi gjorde
det med friska krafter och i obesegrat trots. Elden behärskade vi och järnet formade vi efter vår
vilja. Ibland kanske det kunde hända en olycka
och någon ur vår krets fick bäras bort till ambulansen eller bårhuset. Vi kom länge ihåg hans ansikte, hans minne levde bland oss och de ord han
yttrat fick alltid en viss betydelse. Men riskerna
var vi medvetna om, och olyckan kunde drabba
vem som helst under ett ögonblick av ouppmärksamhet. Det ingick så att säga i våra anställningsvillkor. I varje verklig verkstadsarbetares yrkesuppfostran. Man hade tur. Eller man hade otur.
Den saken kunde lika lite ändras på som konturerna
av den stjärnbild under vars tecken man händelsevis var född.
Under några sekunder satt vi och tänkte på de
engelska kolgruvearbetarna. Vi såg deras bleka
ansikten framför oss, deras böjda kroppar: deras
liv behärskades av något som var av större och
djupare betydelse än den tillfälliga olyckshändelsen.
Och Herbert Zetterkvist, den tjugusexårige svetsaren, sade till Jaans förnöjelse:
— Nej, ett sånt jobb var nog det sista man hoppade på!
Men mannen Ström gav sig inte. Han hade sitt
huvud för sig och funderade alltid över sådant som
inte låg närmast till hands:
— Människorna har i mer eller mindre grad sej
själva att skylla. Dom kan ju göra vad dom vill,
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både det som är slugt och galet. Men jag tänker
på hästarna —
Vi blev inte så häpna som det såg ut när vi stirrade upp bakom våra matsäckskorgar och unicaboxar: Albin Ström tillät sig att rätt så ofta överraska med sina underliga reflexioner. Det hade vi
efterhand blivit vana vid.
John Gammal begärde ändå en förklaring:
— Vad menar du?
Och någon annan tillade:
— Hästarna?
— Människor och djur är väl inte samma sak?
— För tusan hakar!
Albin Ström log lite. Det såg nästan ut som en
ursäkt. Och han sade:
— Ja, just hästarna! Arbetarna kan ju försvinna från platsen om de har lust. Eller de kan tvinga
sig till bättre betalning. Men hästarna! Tänk på
de blinda hästarna djupt nere i gruvorna!
Lager mumlade förargat:
— Bosch och blånor, ett sådant snack! Vad känner egentligen en gammal kamp? Absolut ingenting! Nej, inte ett förbannade dugg!
Kranmaskinisten stoppade in ännu en bit smörgås
i munnen och sköljde ner den med en klunk mjölk:
— Det där är förstås också en sida av saken.
Acke Ågren sade snopet (— det var han som
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nyss högst förargat utropat ”— för tusan hakar — !”):
— Ja, man tänker ju inte på hästar, då det är tal
om människor.
Och Jaan tillade erkännsamt:
— Du kanske har rätt, Albin. Jag har sett deras
skumma ögon och jag har känt deras utmärglade
kroppar under mina händer. Arbetarna kan ju ta
sitt pick och pack och försvinna. Men hästarna —
(— Var Jaan ironisk nu, eller menade han allvar —?)
Gamle gubben Silverhök skakade långsamt på
sitt grå huvud. Hans vita skägg låg som en kvast
över bröstet, och de blanka mässingsringarna i öronsnibbarna dallrade lätt. Han var en gammal man
och hade lång erfarenhet av livets många vanskligheter. Därför var han dömd att ge uttryck för
en tanke som var klok och förståndig. Gubben
Silverhök sade endast:
— Det är mångt och mycket som är alldeles för
djävligt svårt här i världen.
Han strök långsamt med sin smutsiga, darrande
hand över det gråvita skägget. Tyst och tankfullt
likt en munk av de ortodoxa bekännelserna.
Men som var och en kunde vänta, rusade Knut
Ivar Eld genast upp till protest; det skedde alltid på
ett häftigt och impulsivt sätt:
— Om arbetarna verkligen tröttnar och ger upp,
om de tar sitt pick och pack och går, vart ska de
sen ta vägen? Vart? Ingenstans, helt enkelt! Dom
är lika stängda nu som under Chamberlains tid.
Vad hjälper det sedan att Mac Donald kommit upp
i smöret?
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Sådan var han, nitaren som släggat samman tusentals bottenplåtar, den talangfulle dragspelsvirtuosen Knut Ivar Eld. Han kunde aldrig låta sig
nöja med det som var eller låta ett ord stå oemotsagt. Han kände sig alltid tvingad att ställa obehagliga frågor och dra upp klara linjer; en hetsig
mötestalare och slagfärdig fackföreningsdebattör.
Albin Ström var lugn som vanligt, nästan blid:
— Av vad jag kunnat förstå har Mac Donald haft
att välja mellan sin plikt och sin övertygelse. Han
valde plikten!
Knut Ivar Eld fnyste upphetsat:
— En underlig slags plikt där tories sitter kvar
med oinskränkt makt medan proleterna stampas
djupare ner under flitigt åberopande av imperiets
stora sak!
Och därefter tillade han hastigt:
— Nej, kom aldrig och gör en jämförelse mellan
ett dragdjurs ställning och en människas. Det måste
finnas någon skillnad!
Vi andra sade ingenting. Vi behöll vårt ja eller
nej för oss själva. (— Jaan log i alla fall på ett
belåtet sätt under sin smutsiga mustasch, men inte
heller han sade någonting —). Ty både Jaan och vi
andra visste att Albin Ström och Knut Ivar Eld
aldrig kunde förenas annat än då de kom tillsammans med sina musikinstrument. Den ene talade
alltid på ett förälskat sätt om blommor och djur.
Den andre begagnade så gott som all sin lediga tid
till att sätta sig in i Marx’ och Lenins skrifter. En
av dem ville idyll, den andre eruption. Men båda
gick de här nere i sotet och smutsen. Och båda älskade att tillsammans med Acke Ågren och Kalle
Klack drömma sig bort i en brokig slöja av toner.
Så var det.
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(— Dessutom kan sägas att Knut Ivar Eld var
rödhårig och fräknig. För sitt utseendes skull och
med tanke på det lättrörliga i hans temperament,
brukade vi ibland helt enkelt stjälpa upp och ner på
hans namn och kalla honom för eld i var knut —).
Och därefter började Koppar-Pelle att berätta en
historia från Belgien. Ty middagsrasten var inte
slut ännu.
— En gång för många herrans år sedan arbetade
jag några månader i Gent. Det var på en rätt stor verkstad. Vi var femtisju man och tre ingenjörer allt som
allt. Jag hade förresten specialiserat mej på att gjuta
aluminiumplattor. Det var ett rätt roligt jobb till en
början. Men så småningom tröttnade jag naturligtvis. Det var faktiskt inte något annat än plattor från morron till kväll. Och till slut stod jag inte
ut med arbetet vid sorteringsmagneten längre. Jag
måste ut på stora verkstan igen, jag måste ligga på
knä och krypa framför sandmallarna och jag måste
stöpa gjutflaskorna fulla av järn, annars hade jag
kreverat på kuppen. Och jag gick också en vacker
dag in till överingenjören och sa åt honom: ”— Nu
kan jag det här, nu får ni ge mej ett nytt jobb!”
Överingenjören satt inne på kontoret och bläddrade
bland en massa papper och ritningar, då han hört
mitt ärende, småskrattade han åt mej och sa: ”— Ni
var den konstigaste kropp jag träffat på, för några
veckor sedan kunde ni ta ner himmel och jord för
att få komma in till aluminiumgjutningen!” Och
jag svarade: ”— Men då ville jag lära mej jobbet,
jag ville komma underfund med hur det gick till.
Nu känner jag alltsammans, det är inget nytt längre: sortera, smälta, stöpa; sortera, smälta, stöpa!
Det är en arbetsordning som man snart kan utantill!” Han bara stirrade på mej och jag måste ge
honom en förklaring: ”— Det begriper väl ingenjörn att man inte kan hålla på med dag ut och dag
in i hela sitt liv. Det är ett alldeles för enkelt jobb
för en utlärd gjutare!” Han sa: ”— Högfärdig
också, eller hur?” Jag sa: ”— Nej, jag är inte
högfärdig, jag vill bara ha ett annat jobb!”
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Och då satte han igång då med en sån där ramsa som alla
belgisare gör när de blir upprörda över något:
”— Allsmäktigegudihimlenshögahöjdvadärnidåegentligennöjdmedmänniska?” Och jag svarade som sanningen var: ”— Jo, jag är nöjd om jag får komma
ut på verkstan och göra några ordentliga bitar!”
Han sa: ”— Eftersom ni är så enträgen ska ni väl
få börja på med att gjuta paraplyställ igen.” ”— Helst
inte”, sa jag. ”— Jag kunde förstå att ni skulle opponera er, vad vill ni då?” ”— En riktigt
rejäl bit, en propeller eller något sådant!” Ingenjörn rörde om bland sina papper. Han sa: ”— Jo,
ni är just en av den rätta ullen!” Och jag: ”— För
det förstår väl ingenjörn att när man kan sitt jobb
så vill man inte gå och plocka med vad som helst!”
”Jag förstår fullkomligt, ni är en missnöjd krabat!”
Men han kanske inte menade så mycket med vad
han sa, för jag fick verkligen börja på med en propellergjutning. Och det är ju ett jobb som man
kan trivas med, man gör det inte på samma gång
som man snyter sej. Men jag slutade i alla fall några
veckor efteråt. Och det gick till så här: på verkstan,
där det fanns en hel del utlänningar, arbetade också
en polack. Det var en liten torr och uttorkad gubbe
som nästan drunknade i en vanlig overall. Men han
var vig och smidig som en apa och kvick i käften av
bara tusan. Vi hade mycket tillsammans, han och
jag. Och det kom sej av att vi bodde på samma
härbärge ute i stan. Om kvällarna brukade vi sitta
tillsammans nere på kafét och dricka en skonare
öl eller två. Bierabend, som tysken säjer. Det var
det bästa sätt på vilket vi kunde slå sönder några
långa timmar. Och då brukade han ibland berätta
om hur han hade det hemma i Polen, i Warschau.
Ni vet, alla sådana där små obetydliga minnen som
så lätt förstoras upp när man kommer utanför hemlandets gränser. Polacken berättade alltså om Warschau och jag för min del gjorde naturligtvis mitt
bästa av Stockholm. Så gick kvällarna där i Gent.
Vi satt för det mesta inne på härbärgets kafé polacken och jag, vi drack några stövlar öl och drog
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våra historier för varandra. ”— Du förstår”, brukade han säga och peka med tummen upp mot kafétaket, ”jag kan ibland ligga vaken däruppe om nätterna och längta alldeles vansinnigt tillbaka till
Polen. Det låter underligt, eller hur, att en så gammal karl som jag, som ändå varit med om en hel
del, inte kan frigöra sej från vanlig hemlängtan.
Ibland misstänker jag att det inte är till Warschau
jag vill komma, utan att jag helt enkelt önskar vara
tillbaka i den tid då jag verkligen levde där. Jag
vill vara ung igen, jag vill leva om mitt liv. Och det
är förstås alldeles omöjligt!” Och en annan gång
sa han när vi tillräckligt länge suttit och vecklat ut
våra minnen för varandra: ”— Visserligen har jag
ett bra jobb här i Gent, men jag håller ändå på
att spara ihop för en resa till Polen. Det skulle vara
ganska gott att ännu en gång få ströva genom det
larmande Marszalkowska, att få mata duvorna på
Stare Miasto; att ännu en gång få sitta under pilbuskarna på stranden och se hur solen glimmar över
Weichsel!”
På det sättet fick vi en hel del ihop. De långa
kvällarna förenade oss och förmågan att kunna lyssna till varandras ord. Jag har redan sagt att polacken var ovanligt vig och spänstig, trots att han redan hade åldern inne. Till hans göromål hörde att
hålla till uppe i taket och smörja alla axelledningar,
traverser och transmissioner. Och var det något som
någon gång kom i olag uppe under taket, så var
polacken den förste som skulle upp och ordna till
rätta. Han hade vanan att klättra. Och säkerheten. Men så en gång när han var uppe och ordnade
med en detalj vid kopplingsskivorna, råkade han
halka i spilloljan som samlat sej på stålbalken. Ifrån
taket störtade han handlöst ner i en skopa nyuttaget järn. Det gick blixtsnabbt. Bara en blå flamma. Och i samma ögonblick blev det tyst över hela
verkstaden. Dödsstilla. Endast kokseldarna brann
och dånade som vanligt inne i ugnarna. Vi stod där
sexti man och höll andan. Och ingen av oss kunde
göra något.
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Nej, vi kunde inte göra någonting annat än ordna
med en ordentlig begravning. Järnet fick kallna och
gå ihop i sin skopa. Och ett par dar därefter körde
vi hela klumpen på en lastautomobil ut till begravningsplatsen. Den vägde över femhundra kilo. Vi
var tjugu man som bar järnet den korta biten från
automobilen till graven. Och ändå fick vi ta i så
det kändes både i armar och ben. En tyngre likkista har väl knappast burits över en kyrkogård.
Prästen lade dit de tre skovlarna mull och läste
sin ritual. Därefter kastade vi blommor över järnet. Sedan var det ingenting mer. Polacken fick
aldrig göra resan till sitt hemland, han fick aldrig
komma till Warschau eller ännu en gång se ut över
Weichsel. Själv slutade jag straxt efteråt, det kändes lite obehagligt att gå där i Gent och inte ha någon att tala med. När jag begärde mina papper och
min avräkning, sa överingenjörn: ”— Ni kommer
aldrig att kunna bli något, ni tröttnar och ger upp
alldeles för lätt inför ett arbete!” Han förstod inte
att det egentligen var för polackens skull jag ville
försvinna. Och jag sa naturligtvis ingenting. Men
det är inte så lätt att glömma en människa som varit den enda man umgåtts med en längre tid. Även
om hon för alltid försvunnit i ett halvt ton kokande
järn.
Koppar-Pelle tystnade. Och han skakade på skuldrorna som om han axlat av sig en tung börda. Även
vi andra satt tysta. Det fanns ingenting att säga.
Knut Ivar Eld kunde möjligtvis ha anmärkt på den
prästerliga välsignelsen vid graven. Sådant snack
var inte riktigt värdigt en proletär som stupat på
sin post. Eld sade emellertid ingenting, han tycktes fundera på någonting annat. Och Albin Ström
kanske satt och tänkte på den underliga kombinationen: blommor över järnet. Det måste ha varit
en ovanlig begravning.
Strax därpå blåste för övrigt varvsvisslan. Vi reste oss en efter en och ställde undan våra matsäcksboxar. Så var också den här måltidsrasten förbi och
det var återigen tid att övergå till arbetet. Det var
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mörkt och mulet utanför fönstren. Alla lampor inomhus brann mitt på dagen. Bortom norra fartygsslipen skymtade smedjan. Någon hade slagit upp
dess dörr på vid gavel. Kolelden glimmade djuprött
inne i dunklet. Där vid ässjan skulle Lager stå
och svinga sin slägga och svära över reumatismen.
Kanske han hade all anledning. Ty februarivinden
snodde snålt kring alla knutar. Och yrsnön svepte
fram som en kastad piska genom luften. Svärmen
av duvor inne på maskinverkstaden satt hopkrupna sida vid sida uppe på de sotiga takbjälkarna.
Deras bröstfjädrar var utblåsta och yviga. Och de
blinkade slött med sina runda röda-vita ögon. Det
var inget väder för duvor att vara ute i. Knappast
för människor heller.
Och visslan blåste också klockan fem. Vid dagens
slut. Varvet låg svart och sotigt bakom oss. Markernas snö lyste blåvit i februarieftermiddagens dunkel. En lång mörk armé som tveksamt lämnade sitt
arbete. Våra gemensamma steg föll tungt som
stenar mot den frusna marken. Och högst uppe på
den branta backens krön låg våra hem: längorna av
låga och bräckliga träbaracker som slöt sig likt
snäckor om det mångfaldiga livet inom de tunna
väggarna.
Konkreta iakttagelser –
I Detta år omfattade Stockholms hamnområde vattnen i Mälaren innanför en linje från norra stranden av Karlbergskanalens västra mynning genom Ulvsundasjön till Tranebergslandets östligaste udde, därifrån utefter stranden till Tranebergskajen samt vidare genom sundet mellan Stora och Lilla Essingen till Gröndalslandets nordligaste udde, Skanstull och
Sicklaslussen; i Saltsjön innanför en linje från Hästholmens
östligaste udde till och omkring Fjäderholmarna, därifrån genom Lilla Värtan fram till och längs med Ålkistekanalen samt
genom Norra Brunnsviken till Stallmästaregården. Inom detta
område, 10 kilometer i genomskärning, fanns detta år 35 färdigbyggda broar, 3 stycken under arbete, och en vilken ännu
endast skisserats på ingenjörernas pappersrullar. De färdigbyggda broarna voro just då: — Beckholmsbron, Danviksbron,
Djurgårdsbron, Djurgårdsbrunnsbron, Lilla Essingebron, Sto108

ra Essingebron, Karlbergsbron, Kastellholmsbron, Kungsbron,
Lidingöbron, Liljeholmsbron, Långholmsbron, Södra och Norra
Norrbro, Pålsundsbron, Reymersholmsbron, Riddarhusbron,
Riddarholmsviadukten, Munkbrotorgets gatubro, Hebbes bro,
Riksbron, sammanbindningsbanorna över Norrström, Riddarholmskanalen, Söderström, S:t Eriksbron, Skansbron, Skeppsholmsbron, Slussbron, Stadshusbron, Stallkanalsbron, Tranebergsbro, Vasabron, Ålkistebron, Årstabron. Intressanta är
även siffrorna på broarnas sammanlagda längd, varje enskild
bros höjd över vattenytan, genomfartsbredden mellan valven,
medelvattendjupet och så vidare. Om man det året stod i hörnet av Karlavägen och Skepparegatan befann man sig i den
matematiska medelpunkten av Stockholms hamnområde: lika
långt ut till alla gränser. Miljoner ton gods av olika slag och
hundratusen människor med skiftande avsikter färdades dagligdags över de trettioåtta sammanbindningsbanorna. De som
utfört sprängningarna för betongcylindrarna och sammansvetsat båghalvorna, kände i ryggens tyngd värdet av varje landfästes förankring.
Stockholm är en stad som växer, som ständigt spränger sina
nya gränser. Dess broar hade det året en gemensam längd av
närmare en och en halv mil och den sammanlagda höjden över
vattenytan utgjordes av 3,379 meter.
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