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Mina sex skolor 

Jag tillbringade tretton år av mitt liv i sex olika skolor i Tyskland.                                                                                   

Det är svårt att säga vilken av dem jag ogillade mest.                                                                                                                                                                 

Folkskolan i Sonnenberg 

Första dagen i folkskolan grät jag. Då var jag sex år gammal och ville inte vara tillsammans med       

30 främmande, stökiga barn. Jag ville vara hos min mamma! Jag hade fått en stor, färggrann 

pappersstrut med karameller, ”eine Schultüte”, som alla tyska barn som började skolan.                        

Men det hjälpte inte.                                                                                                                                                                      

Jag besökte folkskolan i Sonnenberg, en förort till Wiesbaden. Till skolan fick jag gå, c:a 2 km.               

I ettan hade vi skiffertavlor med en trasa och en liten svamp i ett snöre, så att vi kunde torka bort 

vad vi hade plitat ner med våra grifflar. Vi lärde oss ”Sütterlinschrift”, dvs. ett helt eget tyskt alfabet 

eftersom våran Führer ville ha det så. I skolan fick vi bara hälsa med ”Heil Hitler!” Ovanför katedern 

hängde ett stort porträtt av Hitler. Han såg sträng ut och spände sina mörka ögon i mig som om han 

ville säga: ”Horst! Jag hoppas att du kommer att bli en god soldat åt mig!”                                            

Lite senare fick vi skriva i skrivhäften, men bara med bläck. I bänkarna fanns det små bläckhorn som 

vi fick doppa våra pennor i. Jag hade jämt bläckfläckar på händerna. Under mina fyra år i folkskolan 

använde jag aldrig en blyertspenna. Jag kommer ihåg den första diktamen som vi fick skriva med 

bläck. Den började: ”Unser Führer Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 in Braunau am Inn geboren.” 

Slöjd förekom inte som ämne. Under alla mina år i tyska skolor skapade jag aldrig någonsin något 

med mina händer.                                                                                                                                                           

Min klassföreståndare hette Fräulein Schäfer och var snäll. Hon agade inte. Det gjorde däremot Herr 

Kramer, blek, fet och kortsnaggad. Han undervisade i räkning. När vi hade huvudräkning, och det var 

ofta, fick vi lägga händerna på bänkarna. Han marscherade med en rotting mellan raderna och skrek 

ut tal som vi blixtsnabbt skulle lösa, t ex. ”Wieviel ist 37 – 19 + 23? - Sturmhoefel!!!” Kunde man inte 

svara inom några sekunder, så fick man ett slag med rottingen på händerna. Jag kunde ha dödat den 

sadistiska grisen. -   Än idag kan jag räkna snabbare i huvudet än att använda miniräknare.                                                   

År 1944 träffades skolan av en brandbomb och undervisningen blev, till min stora glädje, inställd.            

Då hade jag redan börjat min långa läsperiod. Jag läste både dag och natt, eftersom vi fick tillbringa 

många nätter i vårt skyddsrum när bomberna föll. Jag läste c:a 50 äventyrsromaner av Karl May,  

som min pappa hade lånat i biblioteket.                                                                                                                                                

Under kaoset vid krigsslutet tyckte mina föräldrar att jag skulle lära mig något nyttigt. Så jag gick till 

Fräulein Fayard och hade privatlektioner i engelska. Jag lärde mig meningar av följande typ:             

”Is it a pen? – Yes, it is. – Is it a book? – No, it isn’t.” Det tyckte jag var jättekul. När jag kom hem 

efter första lektionen, sprang jag till min mamma och skrek stolt : ”Is it a pen? - Yes, it is!” 

Gymnasium i Wiesbaden 

Efter fyra år och ett krig i folkskolan började jag i ”Sexta” på ett gymnasium för gossar i Wiesbaden. 

Jag fick åka buss till denna skola, där jag bara var några månader innan vi flyttade. Men den tiden 

räckte för att grundlägga mitt hat till två ämnen som jag kom att avsky under hela min skoltid:           

latin och musik. Latin var första främmande språket och bestod endast av översättning fram och 

tillbaka av bl. a. sådana meningar som: ”Avus agnum immolat” = Farfar offrar ett lamm. Jag begrep 
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aldrig varför jag skulle lära mig detta. Och så tyckte jag synd om lammet. Latinets värld blev under 

årens lopp en hård, krigisk värld utan kvinnor. Caesar, Cicero, Tacitus, dagsmarscher, vallgravar, 

erövringar. När jag fick tillbaka mina skrivningar, såg de också ut som blodiga slagfält, så hade 

läraren härjat med rött bläck i dem.                                                                                                              

Musikundervisningen gick till så här: vi samlades i aulan och en torr gubbe lät oss sjunga psalmer 

utantill. Punkt, slut. Halleluja! 

Realgymnasium i Schotten 

Men snart flyttade vi till den lilla staden Schotten, där min pappa hade fått tjänst vid en 

”Forstschule” (utbildning av blivande skogsvaktare) och där vi även bodde i skolan.                                        

Efterkrigstiden var inte lätt. Vi hade en äldre flyktingsgrabb i min nya skola, om vilken ryktet gick,               

att ”han hade flytt från Ostpreussen på en osadlad häst och dödat en ryss”.                                                                                   

Jag hade inga riktiga skor, så jag fick bära några jättestora, fula, gamla kängor, vilket gjorde att mina 

klasskamrater kallade mig för ”der Kriegsgefangene”. På sommaren var det lättare, då tillverkade 

min pappa sandaler av gummi- och träbitar åt oss. På vintern skulle jag också sätta på mig en basker! 

En basker!!  Ingen annan i skolan hade ju en sådan! Så när jag hade gått om hörnet och ingen kunde 

se mig hemifrån, slet jag den från huvudet och gömde den i skolväskan. Grupptrycket var enormt 

och obarmhärtigt!                                                                                                                                           

Amerikanerna såg till att vi fick mat i skolan, ”Schulspeisung”, dvs. soppa i stora grytor, som vi skulle  

köa till på skolgården. Det var enda gången jag fick mat i skolan som elev.                                                   

Det fanns så gott som inga behöriga lärare kvar efter kriget, så vi undervisades av t. ex. nyinflyttade 

flyktingar som aldrig hade stått bakom en kateder. I engelska, det andra främmande språket, hade vi 

en kortväxt gumma som cyklade med nakna ben genom skogen till skolan. Det kommer jag ihåg, 

därför att jag fortfarande kan se hennes nersmutsade vader framför mig. Engelska hade hon väl 

aldrig talat i sitt liv; hon sade ”I don’t know” och uttalade sista ordet som ”now ”= nu.                                                                                                                       

Av en annan lärare, Herr Grund, fick jag en rungande örfil, och det gick till så här. Han, kutryggig, 

tjocka glasögon, fett hår, hade varit banktjänsteman i Sudetenland (nu Tjeckien) och talade med en 

främmande (för oss oacceptabel!) brytning. Han skulle nu undervisa i geografi, dvs. han dikterade ur 

en uppslagsbok fakta som vi fick skriva upp, t. ex. alla Sovjetunionens floder från väster till öster. 

Ingen hade respekt för honom, och det blev ofta ett herrans liv på hans lektioner. Han försökte 

komma till rätta med det genom att kasta ut de bråkigaste pojkarna. Vid ett tillfälle hade han redan 

skickat ut två killar och antecknat dem i klassboken. Sedan blev jag kallad fram till kartan och skulle 

peka ut några av de där floderna.  Mina utslängda kompisar var ute på skolgården där jag kunde se 

dem genom fönstret. De gjorde sådana grimaser att jag brast ut i skratt. Då gick säkringen för Herr 

Grund! Jag fick en hurring och han skulle slänga ut mig, men var så rasande att han inte fick upp 

dörren med sina darrande händer. Så jag dunsade med huvudet mot dörren, innan han fick upp den 

och jag hamnade i korridoren. Naturligtvis sprang jag till mina kompisar på gården. Vi tänkte snabbt 

ut en liten hämnd.  En av flickorna gick på toa och vi gav henne instruktioner. Så när hon kom tillbaka 

till klassrummet viskade hon till sin bänkkamrat – så högt att alla kunde höra det -: ”Horst mår 

väldigt illa där ute. Han är alldeles likblek!” När det ringde till rast, tog mina kompisar mig under 

armarna och släpade mig tillbaka till klassrummet. Herr Grund var synnerligen besvärad, tog sin 

penna och strök ut mitt namn som han redan antecknat i klassboken: ”Sturmhoefel stört!”                

Vi gjorde livet till ett helvete för honom, grymma ungar som vi var. Av någon anledning hade han 

alltid väntat sig lite förståelse av just mig. Han tyckte väl att jag var något mindre rå än de andra. 
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Men även du, Brutus! Jag kommer aldrig att glömma hans mörka, sorgsna ögon…                                                                                                

Senare fick vi nya, utbildade lärare. I engelska var det en ung, snygg kvinna, som vi älskade allihop. 

Att hon dessutom var gift med en amerikansk officer och talade utmärkt engelska gav henne 

ytterligare pluspoäng. I latin fick vi Herr Wille, en lång man med stor näsa och ymnigt, vågigt hår.                       

Han var alltid glad och kallade oss pojkar för ”Meine Hasen” (mina harar) och tjejerna för ”Meine 

Tauben” (mina duvor). Han var en av de få lärare som jag besökte privat i hans hem. Men han 

försvann en dag helt plötsligt. Det tisslades och tasslades om att han var bög (då straffbart i 

Tyskland!), men vi, med våra skarpa elevögon, hade inte märkt någonting.                                                                                                                          

I musik däremot hade vi en gammal butter typ som endast var intresserad av körsång. Var och en 

fick stå upp i klassen och sjunga en bit helt solo. För mig blev det rena mardrömmen. Jag var i 

målbrottet, kunde hur som helst inte sjunga och var hypernervös. Det fnittrades ordentligt under 

min skorrande kråksång och jag blev naturligtvis inte uttagen till kören. Det var då jag bestämde mig 

för att jag aldrig mera skulle utsätta mig för något så förnedrande. Jag strejkade totalt under all min 

framtida musikundervisning, där jag jämt fick betyget Ej Godkänd. Mina föräldrar gjorde ett försök 

med privat instrumentalundervisning, dragspel, men även detta slutade efter några hopplösa 

lektioner med ett tvärt avbrott. 

 

Min klass i Schotten 
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Konfirmation i Schotten 

När jag var fjorton började min konfirmandundervisning, och den är värd ett eget kapitel. Ämnet 

religion är konfessionsbestämd i Tyskland: katoliker undervisas av katolska präster, protestanter av 

evangeliska. Det var alltså Bibeln och Jesus från början till slut, något om andra religioner, islam, 

buddhism t. ex. fick vi aldrig lära oss. Så efter latin och musik kom religionskunskap som god trea 

bland mina mest hatade ämnen. Och nu hade vi dessutom eftermiddagslektioner en gång i veckan, 

som skulle förbereda oss för det offentliga konfirmationsförhöret i kyrkan. Prästens hyckleri äcklade 

mig: vi fick lära oss samtliga svaren på hans frågor utantill, och de trögaste eleverna fick de lättaste 

frågorna, så att församlingen skulle se hur väl bevandrade vi alla var i kristendomen. Någon allvarlig 

diskussion om livets mening och tron var det aldrig tal om.                                                                                     

Till råga på allt elände hade vi också en speciell konfirmandernas gudstjänst en halv timme före den 

ordinarie gudstjänsten, som vi också var tvungna att bevista. Detta förstörde varje 

söndagsförmiddag med en och en halv timme. Och det blev för mycket för mig och några kompisar. 

Efter ”vår” gudstjänst lade vi oss på golvet i bänkarna och kröp ut ur kyrkan till friheten. Det blev 

dock inte utan följder. Prästens bror var rektor för vår skola. På måndagen blev vi kallade till hans 

expedition – även av en annan anledning.  Vi hade varit onyktra i skolan! Till saken hör att det låg en 

ölstuga mittemot skolan som ägdes av föräldrarna till en av våra kompisar. Så vi skulle förstås 

utmana ödet och ta oss en färsktappad öl (eller två?) på en rast. Bara fjorton år? No problem!                                                         

Vi fick en ordentlig utskällning av rektorn, följd av ett brev till min far. Det där med spriten var något 

pappa måste ha observerat med stigande oro. Det söps otroligt i denna lilla stad, och vi unga bjöds 

av de äldre på både det ena och det andra. Så fick vi t. ex. vara med på det beryktade 

”stöveldrickandet”. Så här gick det till.  Vi satt i ett gäng kring ett bord på krogen, det beställdes in en 

stor glasstövel, 2½ l starköl, som gick laget runt. Alla var tvungna att ta en klunk när det var deras tur 

– men betala för hela stöveln fick den som drack näst sist innan stöveln var helt tömd. Det är ju lätt 

att räkna ut vilket infernaliskt system detta var, särskilt för en med nästan inga pengar. Det hade 

alltså hänt att jag kom hemlunkandes och spydde genom fönstret på skolans gård. Fler exempel på 

mitt festande vill jag helst inte räkna upp.                                                                                                             

Nu hade jag gått Sexta, Quinta, Quarta, Untertertia, och längre gick det inte i  Schotten. För fortsatt 

gymnasieutbildning fick man åka pendeltåg till grannstaden Nidda, dvs. jag tillsammans med hela 

detta alkoholiserade gäng! Då drog min pappa nödbromsen. Jag skickades bort från detta syndernas 

näste till min faster i Hannover i exil, där jag skulle fortsätta skolan. 

                                               

                                                      Glada ungdomar i Schottens utomhusbad                                      
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Bismarckschule i Hannover 

Nu var jag långt bort hemifrån, över 30 mil, och bodde i en främmande storstad hos Tante Usche 

som jag knappast kände. Jag kunde alltså inte komma hem på helgerna. Som tröst fick jag ta med 

Seppi, vår tax, en liten giftig, aggressiv jycke som bara lydde mig och som anföll alla andra hundar    

oavsett storlek.                                                                                                                                                                

                                                           

                                                                                     Cykelutflykt i Hannover 

Hannover ligger i delstaten Niedersachsen med ett helt annat skolsystem. Jag hade anmälts i 

Bismarckschule, ett ”Realgymnasium” för pojkar med över 1000 elever. Skolan var en stor, grå 

kasernliknande byggnad med endast manliga lärare som höll hård disciplin. Inget kaotiskt busliv på 

timmarna här! Här gick sönerna till stadens elit, mina nya klasskamraters föräldrar var akademiker, 

företagschefer. Jag gick i 9ml, m stod för matte (5 veckotimmar) och l för latin (som första språk). 

Det hade min pappa bestämd för han tyckte att det skulle vara nyttigt för mig som arkitekt.                

Att jag inte ville bli arkitekt spelade mindre roll.                                                                                                                      

Lärarna var det inget större fel på, men de brydde sig inte ett dugg om mig som var ny i klassen, 

frågade inte vilka förkunskaper jag hade. Här gällde det att hänga med från början! Jag hade stora 

luckor från den lilla småstadsskolan i Schotten. I nästan alla ämnen fick jag sämre betyg.                              

Mitt självförtroende var inte precis på toppen: ensam i en främmande stad, i en ny skola med 

klasskamrater som skrattade åt min dialekt. Och när jag fick komma hem till någon, så var det till en 

rik familj som hade en helt annan levnadsstandard än den enkla jag var van vid. Men det fanns inte 

tid för hemlängtan, här fick jag plugga och plugga för att komma i kapp.                                                  

Tråkigt var också att man aldrig fick träffa några flickor. I Schotten hade jag ”haft sällskap” med en 

tjej, men det var ju slut det också. Ett hopp tändes när klassens ”Tanzschule” började. Det var en 

månadslång danskurs som vi hade tillsammans med en jämnårig klass från en flickskola.                         

Förutom dans skulle vi också lära oss ”fint uppförande”: vem går först uppför en trappa, damen eller 

herren? På vilken sida av trottoaren ska herren gå vid en promenad? m. m.                                                 

För mig blev det en enda lång, utdragen plåga. Jag kunde helt enkelt inte dansa. Jag spände mig,    

var omusikalisk och nervös, klumpig, räknade stegen i huvudet, hade svettiga händer. Det blev aldrig 

någon elegant tango eller svävande vals för mig. Den långsamma valsen var min enda 

räddningsplanka.                                                                                                                                                          

Till avslutningsbalen skulle vi, mycket formellt med hembesök hos föräldrarna, inbjuda en av 

flickorna. Jag lyckades med en snabb rush få tag på den jag ville ha: hon var framför allt okritisk, 
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dessutom trevlig, rätt så söt med många fräknar, och hon gillade mig. Till balen kom hon i en vacker, 

lång, blå klänning, med permanentat hår och en väldoftande parfym. Men jag, buffeln, var alltför 

tafatt och generad på dansgolvet för att verkligen kunna slappna av och ha roligt tillsammans med 

henne. Tid för några känslor hade jag hur som helst inte, jag hade fullt upp med att sortera mina 

fötter! Att jag sedan var tvungen att dansa en Wienervals med hennes mamma tog nästan knäcken 

på mig! Jag skämdes så att jag aldrig mera tog kontakt med tjejen efter dansskolan.                                                                                                                  

Men det var för sent i alla fall, för det var dags att flytta igen, från Hannover tillbaka till delstaten 

Hessen, till den vackra lilla staden Königstein i Taunusbergen. Där tjänstgjorde min pappa nu,             

av  för mig obegriplig anledning, på det statliga skogskontoret.                                                                   

Facit av livet i Hannover: min självkänsla var knäckt, och det var slut med spritexcesserna – men jag 

hade börjat med en ny last: jag rökte cigaretter. 

                                                           

                                                                                       Tanzschule Hannover 

 

Humanistisches Gymnasium i Königstein 

Skolan i Königstein var inrymd i en storborgerlig sekelskiftsvilla och följaktligen ganska trångbodd. 

Här fanns bara ”Oberstufe”, dvs. gymnasiets tre sista årskurser, och hit pendlade även en del äldre 

kvarsittare från Frankfurt i hopp om att det skulle vara lättare att ta studenten i småstadsidyllen.           

Nu var jag tillbaka igen i Hessens skolsystem med andra läroplaner. På min nya skola var franska 

obligatorisk som tredje språk, och klassen läste det på tredje året. Min fransklärarinna ordnade 

stödlektioner åt mig som jag fick av en duktig elev i avgångsklassen, och sedan försökte jag följa med 

på fransktimmarna. Lärarinnan, en ganska liten dam (kortare än de flesta av hennes elever) med 

gråa hårstrån i det mörkbruna håret, undervisade efter en stenhård direktmetod: nu hade vi franska 

och då talades enbart franska och ingenting annat! Hon var mycket energisk och kunde vara rätt så 

vass, även de äldsta kvarsittarna var knäpptysta på hennes lektioner. Det hände till och med att vi 

talade franska på rasten efter hennes lektion. Hon gav mig då och då en förstående blick för att kolla 
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när jag började hänga med, men jag fick aldrig någon fråga. Först när jag var redo och vågade räcka 

upp handen, fick jag också svara direkt, och det byggde förstås upp mitt självförtroende. Jag har nog 

henne att tacka för den lilla franska jag kan och för det faktum att jag aldrig var rädd att senare 

använda den i Paris. Denna kvinna kom nog ganska nära min föreställning av den ideala läraren:   

hon talade en, så vitt jag kunde bedöma det, helt accentfri franska, dvs. hon behärskade sitt ämne, 

och hon var eld och lågor för det. Hon kunde hålla ordning, hon var förstående och hon var rättvis. 

Vad mer kan man begära?                                                                                                                                                  

Engelskmagistern, Dr. Beyer, var hennes motsats i många avseenden. Han var flintskallig, tjock, 

närsynt, mycket snäll och hade ett rep i stället för livrem kring magen. Klassen tog honom inte riktigt 

på allvar, men var inte elak mot honom. Han ansågs vara ett slags språkgeni och tillät att vi testade 

hans engelska: vi fick fråga honom efter översättningen av vilket tyskt ord som helst som vi kunde 

hitta i ett tysk-engelskt lexikon. Han tvekade aldrig med det korrekta svaret. Klassrummet var trångt 

och eftersom Dr. Beyer såg så dåligt, hände det en gång att vi gömde en ung engelsman som var på 

besök under en bänk när vi hade skrivning i engelska. Det skickades lappar med frågor till honom 

under hela skrivningen. På engelsktimmarna började jag också min karriär som författare. Jag skrev 

en deckare i korta avsnitt på papperslappar som skickades runt i klassen. När lappen kom tillbaka 

hade jag redan skrivit en fortsättning som jag sedan satte i omlopp igen.                                                                                 

I franska läste vi ”Matéo Falcone” av Prosper Mérimée (han som har skrivit historien om ”Carmen” 

som Bizet gjorde till en opera) och på engelska ”Lord Jim” av Joseph Conrad. Båda novellerna gjorde 

ett djupt intryck på mig. Jag beundrade Conrad för att han som polack hade lärt sig engelska som 

vuxen och sedan skrivit så vackra och svåra texter på det främmande språket. (Och så hade han ju 

skrivit ”Mörkrets hjärta = The Heart of Darkness”, som senare blev en slags kultroman för mig.)                      

Men framför allt var det personernas moraliska konflikter i texterna som berörde mig, för i båda 

fallen handlar det om förtroende, svek och samvetskval. Det var ungefär vid den tiden jag började 

förstå att, om man ville söka efter svaren på livets viktiga existentiella frågor, så skulle man inte 

vända sig till lärare, föräldrar eller (framför allt inte!) präster, utan till de stora författarna.                         

Så småningom kom jag att läsa alla Schillers dramer, alla Goethes dikter, nästan alla Shakespeares 

pjäser, alla Dostojevskijs och Faulkners romaner och alla texter av Kafka.                                                                                                                                   

Förresten: alla läromedel fick vi köpa själva. Jag hade aldrig en lärobok i språk med ens minsta 

ynkliga grå illustration. En enda gång fick vi lyssna på ”riktig” engelska. Det var i sista årskursen då 

läraren spelade en grammofonskiva med Laurence Oliviers uppläsning av Hamlet-monologer.                                               

Men även i Königstein fick jag inte bli varm i kläderna. Vi flyttade igen på grund av min fars 

tjänstgöring, och den här gången blev det nästan ett tyskt Sibirien: den lilla byn Flörsbach i yttersta 

sydöstra hörnet av delstaten Hessen. 

Grimmelshausen-Schule i Gelnhausen 

Till Flörsbach ledde inte ens en asfalterad väg, det låg inbäddat i stora, mörka skogar där man hörde 

hjortarna böla på höstarna. Det fanns ingen skola, ingen kyrka, bara en pytteliten livsmedelsbutik 

utan skyltfönster. Närmaste gymnasium låg i Gelnhausen och dit fick jag ta mig varje dag med buss. 

Den avgick kl 6.15 på morgonen, sedan blev det bussbyte in en annan by och vid halv-åtta-tiden 

hamnade man i Gelnhausen. Jag satte mig i mitt tomma klassrum, och det hände många gånger att 

jag somnade på min stol.                                                                                                                                  

Återigen var jag ”der Neue”, och jag fick börja om med nya sociala kontakter, nya lärare och nytt 

lärostoff. Som tur var blev Grimmelshausen-Schule också min sista skola i den långa raden. Den är 
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uppkallad efter en 1600-tals författare som var född i den lilla pittoreska staden.                                                                                                                                                         

Här skedde mitt genombrott i ämnet tyska. Jag fick alltid högsta betyget för mina uppsatser, i regel 

analyser av litterära verk, och jag fick läsa upp dem för klassen. Vår tysklärare, Dr. Ratz, var också 

rektor, och jag blev hans favoritelev. Varje år uppfördes en klassisk teaterpjäs på en friluftsscen i 

stadsparken, där Dr. Ratz själv alltid spelade huvudrollen. Han ville även få med mig i en mindre roll, 

men mitt skådespeleri var så erbarmligt att han fick avstå från min medverkan. Desto hetare var våra 

debatter på tysktimmarna. Vi var en rätt så cynisk generation som hade sett Hitlerregimens fall och 

de naiva amerikanska försöken att bibringa oss demokrati. Vi erkände inga auktoriteter och vi kunde 

framför allt inte förlåta de äldre att de hade låtit ske förintelsen och krigets massmord.                               

Varje interpretation av ett tyskt litterärt verk blev en hård drabbning mellan rektorns idealiserande 

syn och vår sarkastiska kritik. När vi hade läst Goethes ”Iphigenie” diskuterade vi, hur en god 

människa bör handla, och Dr. Ratz hävdade, med stöd av pjäsens ”rena”, sanningsälskande 

huvudfigur, att en god människa alltid måste tala sanning. Jag opponerade mig häftigt och sa, att jag 

naturligtvis skulle ljuga om jag skulle berätta för några fiender, var min bror hade gömt sig.                     

Men vår lärare ville inte ge sig och brast till sist ut i gråt, när han talade om sin son som hade stupat  

i kriget. På hans timmar var litteratur minsann inget tomprat, utan existentiellt allvar, och vi älskade 

honom, inte alltid för hans åsikter, men för hans entusiasm och hänsynslösa engagemang.                                   

Även i Gelnhausen fortsatte jag med min totalvägran i musik, och läraren var tvungen att ge mig IG. 

Men i mitt avgångsbetyg fick jag Godkänd, utan att jag ändrade mig. Musikläraren avled nämligen 

plötsligt, och då ändrade man hans IG till G därför att alla elever skulle ha honom i ett gott minne. 

Vår klassföreståndare, Herr Janik, som vi hade i franska och engelska, var krigsveteran och gick med  

krycka. Han hade bestämt sig för att inte stressa ihjäl sig under sina sista år i skolan. Det hände, om 

vi hade sista timmen, att vi fick komma till hans närbelägna bostad och rensa ogräs i rabatterna 

istället för att läsa franska, varpå han bjöd på te, läsk och småkakor. Även dessa ”lektioner” 

uppskattade vi.                                                                                                                                            

Gelnhausen hade varit garnisonsstad, och nu hade amerikanerna tagit över kasernerna. C:a 5000 

soldater från ockupationsarmén fanns i den lilla staden, och de hade attraherat hundratals 

prostituerade. Soldaterna fick frekventera vissa krogar på kvällarna. Det var absolut förbjudit för 

tyska elever att vistas på dessa ställen, ett förbud som vi givetvis struntade i. Vi släpptes utan vidare 

in på dessa barer och njöt av den exotiska miljön: tjock cigarettrök, målade fnask, halvfulla högljudda 

GI:s.  Militärerna var öppna och glada, och vi tyckte det var spännande att konversera med dem på 

vår skolengelska. Kl. 24.00 var det tapto och då måste soldaterna vara tillbaka i kasernerna. Truckar 

körde omkring i staden och samlade upp dem.                                                                                                                                                  

Jag låg då och då över hos en klasskamrat för att slippa den jobbiga skolvägen t. ex. inför stora prov.       

En kväll var jag ute med två kompisar på en amerikansk krog och hörde när trucken kom och 

parkerade. Chauffören steg in och kollade om det fanns några soldater kvar, men alla var redan 

borta. Vi smög ut, och reds plötsligt av självaste fan – och några starköl! På stubben beslöt vi att vi 

skulle följa med på bilen in i kasernen! Vi klättrade på flaket och satte oss längst in under 

presenningen. Det var rätt så mörkt. Chauffören kom tillbaka, kastade en blick på oss och sa något 

som vi inte förstod. Dieter, som var kortsnaggad, bredaxlad och bar en khakifärgad anorak, såg ut 

som vilken U.S. soldat som helst. Han satt närmast baksidan och muttrade: ”Wonna go home.”                                                                          

Och så körde vi iväg, förbi vakterna in på kaserngården, där chauffören parkerade och gav sig iväg 

utan ytterligare kommentarer. Vi hade klarat det! Vi var inne på kasernområdet! Vi gick in i 

förstbästa byggnaden och öppnade dörren till en sovsal. Det var mörkt, man hörde tunge andetag 
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och snarkningar av många män. Näste sovsal, samma sak. Var det inte mera spännande än så här? 

Men en souvenir skulle vi ha som bevis på att vi hade varit där. På dörrarna till sovsalarna hängde 

små rödmålade träattrapper i pansarform med bokstäver och siffror som tydligen betecknade 

enheten som låg där. Vi plockade ner några stycken och smög till utgången. Där satt två halvsovande 

militärpoliser i en vaktkur. Det hade inte varit omöjligt att snabbt smyga förbi och försvinna i 

mörkret. Men återigen for fan i oss. Vi ville bli upptäckta, annars var det inget riktigt äventyr!                   

Så vi gick lugnt förbi och sa ”Thank you for the visit.” Då blev det liv i luckan! Vi stoppades förstås,            

de ställde frågor, vi förklarade lugnt. Men sedan upptäckte de våra souvenirer och blev alldeles ifrån 

sig. De ringde och efter många minuter kom en tolk som hade väckts och var jättesur för det.            

Han hade fortfarande tydliga märken efter sin huvudkudde på kinden. För honom berättade vi på 

tyska också precis vad vi hade gjort ”um die Kasernen zu besuchen”. Vi hade inga vapen, vi hade inte 

förstört någonting, och de märkte att vi inte var helnyktra. Vad göra?                                                                             

De antecknade våra namn och adresser och viskade med varandra. Sedan ringde de ett nytt samtal. 

En truck med beväpnade soldater dök upp vid ingången och vi beordrades att kliva in tillsammans 

med några vakter. ”Where are we going?” ville vi förstås veta, men de skrattade bara med menande 

blickar. Efter c:a en halvtimme och 30 km stannade de på en mörk landsväg, där det inte syntes ett 

ljus någonstans. ”Get out!” var det sista de sa, och med skadeglada skratt vände de tutande och 

lämnade oss därute i ingenmansland. Då var klockan ungefär tre på morgonen.                                                                 

Men även den triumfen kunde vi parera. Vi gick i riktning mot Gelnhausen, efter en halv timme kom 

en amerikansk militärbil. Vi viftade med tummen och fick lift ända fram till kasernporten. Men den 

här gången gick vi inte in. Dieter ville dock sätta pricken över i:et. Det stod nya MP-män där, och 

Dieter gick fram till dem och frågade om han fick ringa till, och så sa han tolkens namn som han kom 

ihåg från dennes namnbricka. Det fick han förstås inte. Men då frågade han om fick ”leave a 

message”.  På en papperslapp skrev han ”Thank you for the interesting trip. An American car has just 

brought us back, 4.30 a.m. Your German visitors” och överlämnade lappen. Vårt “besök” fick aldrig 

någon påföljd. De ville väl inte att de generande detaljerna skulle komma ut. 

Abitur = studentexamen i Gelnhausen 

Har man gått i en examensfri skola är det kanske svårt att föreställa sig vilken stress ett tyskt Abitur 

innebär. För min del började det redan med idrott/gymnastik året innan. Provet i gymnastik var 

tredelad: simning, friidrott och redskapsgymnastik. I simning fick vi hoppa från 3-m-svikten och 

simma 200 m i en utomhusbassäng, och det var ju inget problem. Vi tog på oss långa, vita nattlinnen 

när vi hoppade från svikten och såg ut som änglar som svävade ner från himlen.                                                                         

Värre var det med friidrott: en femkamp med två löp- och två hoppgrenar samt kulstötning.              

Jag var inte bra på något och värst var det med 1500 m löpning där jag nästan kollapsade.                       

Med nöd och näppe fick jag dock Godkänd. Men sedan, på vintern, kom mitt lidandes svåra stund: 

redskapsgymnastik med barr, räck och hopp över bygelhäst. I alla övningar där det gällde att ha en 

smidig kropp var jag hopplös. Och det värsta var: vårt prov skulle avläggas inför hela lärarkollegiet      

i gymnastiksalen! Jag uppfattade redskapen som tortyrverktyg och hängde som en tung säck i både 

barr och räck och skämdes gränslöst. Ingen chans att få Godkänd här. Som räddning hade jag 

pingisen. Vi fick nämligen frivilligt uppvisa andra idrotter som inte förekom på schemat. Jag hade 

spelat pingis i några år i diverse klubbar och övertalade en bra lagkamrat att spela en 

uppvisningsmatch mot mig i gymnastiksalen inför vår gymnastiklärare. Det räddade betyget G i min 

studentexamen. Trots min klumpighet spelade jag dock i både skolans fotbolls- och handbollslag,    
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den ende med endast G i gymnastik bland alla idrottsstjärnor. Jag var mycket bättre i lagsporter där 

jag kunde spela defensiv och destruktiv med stor kroppsinsats i backlinjen.                                           

Och så kom då våren med de nervpirrande skriftliga och muntliga proven. Skriftliga prov hade vi i 

tyska, matte, latin och engelska, alla på var sin förmiddag i samma vecka. I tyska var det ett slags 

analys av en tavla av Renoir som jag klarade hyfsat som vanligt, där var mitt betyg aldrig i fara.                

Även matte gick bra med alla logaritmer och integraler som jag egentligen inte förstod.                         

I latin var det den vanliga översättningen och i engelska den vanliga ”Nacherzählung = 

reproduction”, en i Tyskland mycket populär och idiotisk provform, där läraren läser upp en 

berättelse på engelska som eleverna sedan får återberätta. Missuppfattar man något under 

uppläsningen är hela återberättelsen ju redan förstörd.                                                                                                                                                                      

Som en sammanfattning av våra insatser under läsåret fick vi ett betygsförslag som sedan ställdes 

mot resultatet av studentskrivningen. Stämde de någorlunda överens, var saken klar, annars blev det 

ett avgörande muntligt förhör. Jag presterade som väntat och kom därför upp i andra ämnen i 

muntan.                                                                                                                                                                       

Dagen för det muntliga provet var en fruktansvärd pärs. Vi elever, killarna i kostym och slips, tjejerna 

i fina mörka klänningar, samlades i ett klassrum där vi nervöst rökande satt och väntade tills någon 

lärare dök upp i dörren och ropade upp våra namn. Detta betydde alltså att man inte ens minuten 

före provet visste i vilket ämne man skulle förhöras! En flicka som kallades i biologi fick en 

gråtattack.                                                                                                                                                             

Min tur blev det i fysik och geografi. Man hade tydligen tänkt sig att jag kunde förbättra mina betyg   

i dessa ämnen till 1 = MVG och ville ge mig chansen. Jag fördes in till ett annat klassrum där en 

vaktande lärare satt. Jag fick två lappar med rubrikerna på de ämnesområden jag skulle förhöras i 

och fick en halvtimme på mig att samla tankarna och förbereda mig. I fysik blev det Ljusets 

fysikaliska egenskaper (både våg- och korpuskularteorin) och i geografi  Vattnets betydelse för 

Tysklands näringsliv och kommunikationer. Sanningens ögonblick kom då man kallades till 

förhörssalen. Där stod en skolbänk med en stol på vilken man satte sig. Mitt emot mig hade jag då 

hela det svartklädda lärarkollegiet, min förhörande ämneslärare och några censorer från 

skolmyndigheten. När jag hade smält den åsynen blev jag plötsligt kolugn, all nervositet var som 

borttrollad. De skulle inte knäcka mig, de var ju bara lärare! Jag kunde lugnt redogöra för vad jag 

hade tänkt ut och kände att det gick ganska bra. Några av censorerna ställde några frågor som inte 

hade med saken att göra, bara för att visa at de gjorde någon nytta där. Resultatet blev att jag fick 

MVG i båda dessa ämnen. I Tyskland får man inga studentmössor och det är inget ståhej alls på 

examensdagen. Vår klass hade en liten fest på en restaurang, men på lördagen blev det en stor bal 

för lärare och studenter i stadshusets sal.                                                                                                                                                       

Jag hade skrivit och tecknat för vår studenttidning, och under balens inledningsprogram kom mitt 

stora ögonblick, då jag höll ett tal från estraden som karikerade alla våra lärare och som togs emot 

med stort elevjubel – inte alla lärare jublade dock. Sen var det dans – där jag höll mig tillbaka på 

grund av mina brister.  Jag rökte istället cigarrer och tömde en och annan bägare med mina 

kompisar och mina lärare. Skolivet var slut, tack och lov! 
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                                                                             Pingisspelaren, Gelnhausen 

      

 

                   Studentklassen Gelnhausen  (nedanför mig Rektor Ratz, till vänster om mig vår klassföreståndare Janik) 

                                                                                 

                                              Studentfesten                
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