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Theodor Kallifatides

Eders majestäter, kära skogsvänner, jag är mycket hedrad över att stå här idag – även om det 
inte är så där väldigt osannolikt att just en grek ska dyka upp när man minst väntar honom.

När jag första gången kom till Sverige fick jag genast ett stort problem. Jag bodde på student-
hemmet Strix i Solna. Varje söndag, eller snarare lördag – söndag, såg jag massor med männis-
kor röra sig ut mot skogen. Jag undrade: ”Vad tusan gör de där ute i skogen?” I Grekland har vi 
för det första inte så mycket skog (statistiskt har vi det – men då räknas också tomatplantorna) 
och för det andra, så väldigt mycket skog som i Solna hade jag aldrig upplevt. De jag sett var 
några få pinjeträd utanför kadettskolan och dit sökte sig ungdomarna bara för att bedriva äls-
kog, annars fanns det ingen anledning att gå dit helt enkelt. Så jag tänkte att: ”Jaha, det är väl 
det de gör då alla som går till skogen.” När jag kommit fram till det svaret, så står plötsligt en 
kamrat från min studentkorridor där och frågar mig: ”Ska vi ta en sväng ut i skogen?”...  Jag 
flyttade så fort jag kunde från Strix!

Alltså: min första instinkt när jag såg en skog var att vända tillbaka. Jag ville inte gå dit in. Men 
naturligtvis har åren gått och jag har vant mig och nu kan man se mig, där i den lilla skogen i 
Bungenäs på Gotland, gå omkring med en liten hink och leta efter svampar och bär och fäs-
tingar och andra godsaker.

Det som bland annat är så intressant med skog, är alla möten som är så överraskande, alltså 
att folk bara dyker upp. Man går där och man förväntar sig inte att träffa en människa men så 
plötsligt dyker det upp någon. Detta har en av Sveriges stora poeter, Hjalmar Gullberg, uttryckt 
så fantastiskt vackert att jag inte kan låta bli att läsa hans dikt om människomöten, som natur-
ligtvis de flesta av Er, men kanske inte alla, känner till:
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Om i ödslig skog
ångest dig betog.
Kunde ett flyktigt möte
vara befrielse nog.

Giva om vägen besked
därpå skiljas i fred.
Sådant var främlingars möte
enligt uråldrig sed.

Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte
borde vara så.

Så skriver Hjalmar Gullberg. Det är väldigt vackert och jag har hört att orienterarna använder 
det som motto – att de kan fråga varandra om vägen, så att säga.

Men skogen är förutom detta ett stort mentalt landskap. Det finns i litteraturen, det finns i 
diktningen, det finns i måleriet och det finns i filmen. Att jag lånade Ingmar Bergmans titel 
”Viskningar och rop” för dagens högtidstal är inte en tillfällighet. En av de finaste scenerna i 
världscinematografin, det är när Max von Sydow i filmen ”Jungfrukällan” drar upp en ung björk 
med rötterna, för att uttrycka vrede över sin dotters orättfärdiga död. Och det är där, ensam med 
det lilla unga trädet i skogen, det är där han är som mest sig själv och som mest ensam.

Skogen är också ett sensuellt landskap. Jag menar, varför är Lady Chatterleys älskare skogvak-
tare? Han kunde ju vara insektsforskare eller vad som helst. Men det är han inte – han är skog-
vaktare. Och det finns någonting som utmärker skogsmänniskor, jag kommer tillbaka till det.

Det som är lite extra intressant med den svenska skogen, det är att den är ett av få områden som 
inte har påverkats särskilt mycket och influerats av den grekiska mytologin. Medan den svenska 
himlen ser ut som den grekiska, där Plejaderna, Orion och allt det där andra finns – så har den 
svenska skogen inga grekiska nymfer. En svensk björk är inte den nymf som guden Apollo blev 
kär i. När hans nymf dog blev han så ledsen att han såg till att hon fick evigt liv – men dock i 
underjorden. Och därför står det i den grekiska mytologin att det enda trädet som växer i under-
jorden det är den vita björken. Men så är inte den svenska synen på skogen. Här har vi en naken 
man som spelar fiol sittande i en bäck och det är ju vackert. Men den svenska skogen är inte 
alls  en befolkad värld på samma sätt som den skulle varit i Gerekland. Däremot så har vi här 
i Sverige den vildsinta, verkligen vildsinta och uråldriga sagan om Yggdrasil, världens största 
träd, lika stort som hela himmelen, en rent magnifik skapelse – som det skulle ta mig väldigt 
lång tid att förklara alla detaljer kring. Dessutom är jag övertygad om att det finns andra här i 
salen som kan göra det mycket bättre än jag.

Skogen formar också vår psykologi. Ta till exempel avskildheten. Vi lär oss tidigt att älska av-
skildhet. Jag är gift sedan många år med en svensk dam. När vi var nygifta kom vi till Gotland, 
det var sent i oktober och vi tog en promenad på en av Fårös oändligt vackra och väldigt långa 
stränder. De få turisterna hade åkt hem – det här var mycket länge sedan och det fanns inte så 
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mycket turism ännu på Gotland. Vi gick där alldeles ensamma på den långa stranden, hon var 
tjugofem år gammal den gången och mycket söt. Och hon gick där alldeles salig – för hon var 
helt ensam med sin natur och vid sin sida hade hon bara den man som hon, vid tillfället i alla 
fall, tyckte om. Ja, vi gick där. Hon var salig, jag var mindre salig, för jag undrade: ”Var är 
alla människorna? Finns det inte en levande varelse här? Vad ska jag göra om det dyker upp... 
kanske en björn?” Ja, inte visste jag då att det inte finns björnar på Gotland. Nåja, vi gick där 
och efter en stund så ser vi på långt håll, på riktigt långt håll, det här är på Fårös östra sida, vi 
såg ett par komma emot oss. Och då stannade hon mitt i steget och sa: ”Neeej! Här kryllar det 
ju av folk!” 

Det gläder mig att ni skrattar, för poängen med den här historien är faktiskt inte att ni skrat-
tar – poängen är att inga andra skrattar än Ni svenskar! Grekerna förstår inte vitsen. Inte heller 
italienarna. Det är bara svenskar som skrattar för Ni vet att det är sant. Men jag blev glad när 
jag såg att det kom människor emot oss. Varför det? Inte för att jag är mer social än min hustru, 
tvärtom – det är jag som är enstöringen – men därför att jag är grek. Och därför att en grek ser 
en annan människa i princip på samma sätt som CIA ser alla andra människor, nämligen som 
upplysningar. Jag kan t.ex. fråga: ”Finns det några tomter att köpa här? Har ni någon ogift syster 
hemma?” Det är liksom så världen går vidare – men svensken blir bara störd, naturligtvis. 

Sedan har vi det lilla ordet ”ut” vilket får en otrolig betydelse i svenska språket. Alltså, man går 
ut i skogen och man går ut ur skogen. När jag och min kära hustru var nygifta och grälade med 
varandra (ännu orkade vi med det) då kunde hon säga: ”Neeej, nu står jag inte ut längre!” Och 
jag kunde inte ta henne på allvar därför att för mig var ”stå ut”, något som fysiskt sticker ut. Så 
jag sa, med tanke på det som sticker ut liksom: ”Nå, vad tänker du göra åt det då?” Och då blev 
hon ännu mera arg och sa: ”Neeej, nu går jag ut i köket!!!” ”Varför ska du ut i köket? Vi är ju 
i vårt hem?!” Alltså – svensken går ut hela tiden. Jag höll en gång på att dränka mina barn på 
grund av detta: vi var på Gotland och de badade och det var kallt och det var djupt och det var 
farligt och jag ropade till ungarna: ”Gå ut nu ungar!” De tittade på mig och simmade vidare. 
Och jag ropar igen: ”Men gå ut nu ungar!” Samma sak, de simmade vidare. Jag sprang efter 
dem, höll på att drunkna själv, och ropade: ”Varför lyssnar ni inte på vad jag säger?” ”Jamen 
pappa, du sa gå ut!” Och först då insåg jag att jag hade talat svenska men tänkt som en grek. För 
en grek går ut på land. En grek har den goda smaken att gå in i vattnet. De välsignade svens-
karna gör av någon anledning tvärtom. De går ut i vattnet. Så sedan dess har jag, till förmån för 
mina grekiska landsmän i Sverige, infört en generalklausul: Varje gång en svensk går ut, så går 
en grek in.

Tillbaka nu till skogsmänniskan. Min far var född i östra Turkiet, vid Svarta havet, och där 
fanns mycket skog. Han kom, till följd av världsutvecklingen, till Grekland, blev lärare i Grek-
land och tillbringade resten av sitt liv med att sakna skogen. Han tog itu med sin saknad. Han 
började plantera träd; i byn, utanför byn och på sluttningarna runt byn. Ännu finns det en liten 
skog i Grekland som bär min fars namn och den består inte av tomatplantor utan det är riktiga 
träd. När han var 82 år gammal kom han för första gången till Sverige – det är länge sedan nu. 
Det första han sa när vi kom ut i den lilla skogen där vi bodde… han blev alldeles stilla, tittade 
på träden, tårarna rann och han sa: ”Min son, du lever i ett välsignat land. Här finns skog.” Och 
jag kände att skogen för honom faktiskt var det sanna hemlandet. Det var inte Turkiet eller 
Grekland eller något annat land… utan det var skogen, den var hans sanna hemland. Och den 
hade gjort honom till en särskild människa.
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Så fortsatte vi till Gotland där vi alltjämt har ett litet ställe på Fårö. Det tog honom en kvart att 
promenera runt på tomten och också en sväng utanför vår tomt. Han kom tillbaka till mig och 
sa: ”Kom hit!” Jag gick till honom och han pekade på en blomma som växte där. En strålande 
vacker blomma. Så sa han: ”Vad gör den där blomman här?” Jag sa: ”Pappa, den växer uppen-
barligen.” ”Den ska inte växa här”, sa han. ”Nähä”, sa jag. Vi tillkallade grannen. Han var också 
80 år gammal, bonde och fiskare men han kunde allt också om blommor. Han tittade på växten: 
”Din pappa har rätt. Den där ska inte växa här”, sa han. Och så började de två prata med varan-
dra och de kom verkligen samman, den ene pratade grekiska och den andre pratade gotländska. 
De bara fortsatte att prata och de kom överens om att den blomman egentligen inte kunde växa 
här. Vi rapporterade det hela till Gotlands botaniska sällskap som kom dit och konstaterade att 
”Nej, den här blomman ska inte växa här.” Där står pappa, som har varit på Gotland en kvart, 
och Nisse Ekström, som har bott hela sitt liv på Gotland, och rapporterar att denna sällsamma 
variant faktiskt växte där den växte. Pappa och Nisse blev väldigt nära vänner och de talade 
hela dagarna med varandra. Den ene på grekiska och den andre på gotländska. Jag frågade min 
pappa: ”Men förstår du verligen vad han säger?” Då tittade han bara på mig och sa: ”Jag behö-
ver inte förstå vad han säger, jag vet vad han säger.” 

Och jag tänker att det är så det är; när människor älskar samma saker så vet de vad den andre 
säger. Det är ett annat och gott tecken på att leva i ett välsignat land.

Tack så mycket.
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