Jolo: VI SLAPP JU KRIG
40-talet är – i de spridda, beslöjade minnesbilder vilka tillsammans utgör ”mitt levnadslopp” – ovanligt väl
avgränsat, både bakåt och framåt i tiden. Förutsatt att jag får räkna med några dagar och rent av veckor i
båda riktningarna.
En av de första nätterna i december månad 1939 satt jag på ett tåg och for upp mot Norrland, inkallad
enligt order på husväggarna om partiell mobilisering, förkortat ”pa-mobb”; vilket lät hotfullt och ödesdigert. 34 år efteråt kan jag gott bekänna att jag då var rädd – alldeles dödsrädd.
Stämningen var mörk, dyster; domedagen var nära. Bomber hade fallit över Helsingfors och Åbo, ryssarna
vällde in över Finlands gräns. Och ryssar på den tiden var inte dagens ryssar som låter sig representeras på
ishockeyrinkarna och idrottsarenorna och kommer på kryssning – utan alldeles okända människor från
Stalinväldet varifrån dunkla och hemska rykten kom om blodiga utrensningar och fruktansvärda straffläger.
Hur skulle de undgå att tränga tvärs genom lilla Finland och nå fram till den svenska gränsen?
De kom dessbättre inte – och inga andra heller. Jag upplevde åtskilliga tillfällen då jag – vem jag nu kan ha
varit på den tiden, ibland tycker man inte att man ändrats ett dugg – var livrädd: när det gick larm, när man
hörde nyheterna … Men mer än fruktan upptogs förvisso tiden av tristess, och jag lärde mig då, under
dessa inkallelser, två saker som varit mig till hjälp,
1) Att uthärda tråkighet, nästan hur lång som helst, inte bara med tålamod utan också nästan med ett
visst välbefinnande.
2) En förmåga att kunna vara tillsammans med och prata med nästan alla sorters människor, också om
jag praktiskt taget ingenting har gemensamt med dem vad gäller uppgifter och intressen.

På så vis, fast jag var vrång, missanpassad, skraj, borttappad, nedstämd och allmänt onyttig, lärde jag mig i
den gråa beredskapen mycket som jag haft ovärderlig hjälp av i den tid som följde.
Unders dessa beredskapsår tolkade Folkberedskapens ortsombud i Mölndal mycket riktigt och ganska
uttömmande den svenska allmänna opinionen. I en rapport skrev han – ty egendomligt fanns något som
hette Folkberedskapen, egendomligt nog skulle dess ombud sända in rapporter så någon högre övervakande
myndighet i Stockholm (säkerligen i princip någon akademiker, lycklig att få ett jobb) skulle kunna
sammanställa en bild av den svenska samhällsandan … Jo, ombudet i Mölndal skrev:
”Den svenska linjen, representerad av Segerstedt, läses och beundras men folket förlitar sig i övrigt på
Per Albin.”
Ortsombudet i Bredestad i Jönköpings län – det ligger mycket vackert i norra Småland, kan 70-talets
framrusande bilist försäkra – meddelade 1944:
”Utrikespolitiken är man givetvis intresserad av, men i det stora hela ser man sunt på frågorna.”
Vilken avgrund av tid mellan dagsläget och denna lugnt framförda åsikt: att det egentligen är något osunt
att intressera sig för utrikespolitik. Vilken grötmyndig hygglighet ligger inte inbakad i tanken att den mot
överheten uppkäftige och enslige revoltören Torgny Segerstedt i Göteborgs Handels och Sjöfarts-Tidning
är utmärkt att ha som avledare och förströelse, men flertalet följer lugnt Per Albin.
Så lätt nu att skoja, att vara överlägsen och morsk. Då brukade jag känna skräck i morgonkylan över
förläggningsplatserna och i sovsäcken ibland undra om det inte vore bäst att be aftonbön och tigga om att
slippa komma ut i krig: jag har bara behövt tänka på mig själv de åren och min ofta återkommande rädsla
för att avhålla mig från att i efterhand håna eller kritisera Per Albin och de andra politikerna.
När kriget var slut var det också en tid – kanske några månader för mig rent av – som om man försatts till
det underbara land där all ens önskan blir underbart uppfylld. Ibland när man varit förfärad eller bara svurit
över sin av inkallelserna söndertrasade vardag, hade man önskat att anstiftaren av allt detta, Hitler själv,
inte skulle besegras utan dö i vanära, helst nedjagad som en råtta under jorden. Och precis så slutade han,
skrämmande nog.
Ångesten antas ju ha präglat den generation jag tillhörde. Ja, förvisso, jag kände mycket i den vägen, ehuru
jag är böjd att kalla det helt enkelt skrämsel och fruktan i vissa lägen de åren. Själva beredskapstjänstgöringen var för mig lindrig om också långtråkig. Det innebar i princip en väntan på något som aldrig
hände: vi slapp ju krig. En sådan väntan är naturligtvis i och för sig ett idealiskt grottillstånd av ångest.
Men i mitt fall tog vanlig rädsla över, uppträdande punktvis.

Jag hade heller inga svårigheter att föreställa mig jämnåriga över hela jorden, också direkt synliga på andra
sidan Sveriges gränser, som rimligen måste vara i en svårare situation än jag själv. Min svenska generation
– eller årgång – var alltså unik, ty det var den nästan enda, om man undantar Schweiz, Spaniens och
Latinamerikas, som slapp undan krig; och med undantag för årgångarna i Schweiz hade de andra
”undantagsländernas” unga just genomgått eländen av oerhörda mått, eller stod inför dem.
Hur deprimerad och rädd jag än emellanåt var, var jag aldrig dummare än att jag förstod att jag hade tur.
Ett tu tre efter denna långa tristess hade jag roligare än jag kunnat drömma: jag var journalist.
Förut hade jag vetat exakt månader i förväg vad jag skulle göra och var jag skulle vara, som ung reporter
levde jag i en beständig obeständighet.
Jag refererade de stora kanonerna i den pågående väldiga socialiseringsdebatten – tänka sej, detta var
nästan före Erlanders tid, han som satt så länge att nästan ett par generationer, eller i varje fall årsklasser,
inte visste av någon annan statsminister.
Nu är genom televisionen människor sannolikt mer förtrogna med politikerna. På den tiden fylldes tråkiga
samlingssalar, föredragshallar, skolaulor av massor av folk som gärna köade i timmar för att höra Wigforss
och Ohlin. Under de åren hörde jag alltid av äldre att nu var det väl ingenting – jag skulle ha hört Branting,
Staaff och Thorsson – det var de stora politikerna för generationen före min egen. Jag märker numera hos
mig själv en klar böjelse att säga till yngre att Palme, Helén och Fälldin i jämförelse med Wigforss
(framför allt) och Hjalmarsson, och också Ohlin i bättre ögonblick, är träbockar, några figurer som talar
som i en bok av Ortmark och verkar bleka kopior av Buckard. Något
roligare, mer utmanande, väckande, skarpare fängslande än Wigforss
i en talarstol har säkert inte funnits i mitt liv i detta landet; och han
finns förvisso kvar, i stort sett obruten, när det är 1970-tal.
Den andra hälften av 1940-talet, den senare, tillbragte jag till en
tredjedel utanför Sverige, mest i England och på Irland, men också i
Paris. Det segrade England var beundransvärt vitalt: där gjordes år
efter år vidunderligt bra filmer, landet orkade med en otrolig
förvandling från ett gammalt klassamhälle till en modern välfärdsstat,
och fast jag i den fortlöpande krisen och bristen åt sämre än jag gjort
i hela mitt vuxna liv (mest kanin och vidriga puddingar) bevarar min
ständiga reskamrat (min hustru, vi var barn- och ansvarslösa de åren)
Efter kriget hamnade Jolo i
ett hårt nedslitet England.
Här lyssnar han 1947 till
Churchill i Blenheim, Oxford.

och jag dessa Englandsår i minnet som något festligt och strålande,
fast vi aldrig upplevde något av det som man brukar kalla festligt och
strålande.

Under hela 1940-talet gick jag annars kolossalt mycket på bio. Filmerna jag såg minns jag ofta fortfarande
scen från scen. En film som jag ser numera har jag glömt dan därpå. Antingen var jag mottagligare eller
filmerna bättre; det kan jag inte avgöra.
Däremot gick jag aldrig på en Wallypremiär och inte så ofta på allvarlig teater heller. De moderna böckerna – 40-talisterna – läste jag föga; häromåret började jag däremot läsa dem. Ja, jag har gett en del som
allmänt anses som glömda (till exempel Ivar Ahlstedts) till mina tonårsdöttrar. De tycker som jag att de är
bra.
När årtiondet tog slut befann jag mig på ett långt och frikostigt stipendium i USA. Då kom Koreakriget.
Mitt stipendium betalades av den amerikanska staten. En lokal politiker – det var i Chicagoområdet – som
satt med i en mönstringskommission, hävdade icke helt ologiskt, att då jag (liksom många andra utländska
stipendiater) levde på amerikanska skattebetalares pengar, borde jag vara beredd att bära vapen för USA
och Förenta Nationerna. Saken klarades upp över mitt huvud. Men ett slag var förhållandet att årtiondet för
min del såg ut att sluta precis som det börjat: med att jag skulle vara rädd för att komma ut i krig igen.
December 1939 hade jag suttit uppe på nattåget till Norrland i stigande förskräckelse. Nu, tio år senare,
gick jag tämligen ensam och övergiven på det amerikanska universitetets ”campus” och ängslades för att
komma till en skyttegrav i Korea efter att tio år tidigare sluppit undan i Tornedalen…
… tills jag träffade en klok och erfaren studiekollega, fyra yngre, ändå veteran från andra världskriget, som
skrattade ut min oro och sade att jag i alla händelser var för gammal, 30 år. – Krig var för 20-åringar!
Och han bjöd in mig på en nöjesrond i Chicagos dåliga kvarter där vi nekades tillträde till en striptease-håla
därför att vi såg för unga ut. Därpå tog årtiondet slut.
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