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Om detta nummer av medlemsbladet 
I detta nummer debuterar vår nya ordförande Disa Lundgren med en egen sida. 
Sverker Oredsson har alltså valt att träda tillbaka, och en påminnelse om hans 
insatser för Gustaf Hellström-sällskapet ges under ”Hellström-Nytt”. 
 
I de litterära sällskapens tidskrift Parnass, nr 4, 2010 infördes en recension av 
sällskapets Hellströmbok. Den var skriven av Tommy Gustavsson som sedan 
dess blivit medlem i vårt sällskap och som nu bidrar i detta medlemsblad med 
två texter och ett rikligt bildmaterial. Det är dels ett personligt format resebrev 
från Hampstead, dels en längre essä om den av Hellström uppskattade Labour-
politikern George Lansbury. Fler texter ska det kunna bli i framtiden, hoppas vi 
bägge. 

 
Gustaf Hellström själv får denna gång bidra med två texter. Den första anknyter 
nära till Lansburyessän och den andra är ett smakprov ur nästa nummer av 
medlemsbladet, som kommer att handla om Hellströms första år i Paris – en i 
flera avseenden dramatisk tid, som det visar sig. 
 
Lennart Leopold, red. 

 
 
 
 
 
Omslagsbilden har kopierats från framsidan av John Shepherds biografi 
George Lansbury. At the Heart of Old Labour. 
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Ordförandens sida 
I förra numret av vårt medlemsblad skrev Sverker Oredsson sin sista Ord-
förandesida – för denna gång i vart fall! – och nu skriver jag min första. Det ger 
mig tillfälle att tacka Sverker för de år han ställde upp som ordförande i Gustaf 
Hellström-sällskapet – ända sedan år 2003, och nuförtiden är det en ganska lång 
ordförandeperiod. Men vi hade gärna sett, att den blivit ännu längre! Alltså 
TACK! Sverker, och vi hoppas, att du inte helt överger oss i Sällskapet, utan att 
vi även fortsättningsvis skall få se dig på våra arrangemang! 
 
Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att bli ordförande i Gustaf Hellström-
sällskapet, men nu är jag det, och jag vill verkligen göra mitt bästa för att göra 
Gustaf Hellström mera känd som skönlitterär författare, som journalist – inte 
minst – och som kulturpersonlighet; i hela Sverige, men särskilt här i 
Kristianstad – Gustaf Hellströms födelse- och uppväxtstad, en miljö som satte 
djupa spår hos honom och som färgat mycket av vad han skrivit. Tyvärr är det 
nog så, att både han och vårt Sällskap fortfarande är sorgligt okända här på hans 
och vår "hemmaplan". Och ändå är Gustaf Hellström-sällskapet det enda litte-
rära sällskapet i denna ganska litterära stad med några betydande författare, som 
är födda och uppväxta här, flera som bott här längre eller kortare tid och låtit 
Kristianstad med omnejd få plats i sina verk, och ännu fler som skrivit om vår 
bygd. Och så är vi bara ett litterärt sällskap, som träget försöker lyfta fram en av 
Sveriges mer intressanta författare! Kära medlemmar, hjälp oss att göra Gustaf 
Hellström känd och uppskattad här i hans egen stad! 
 
En tanke vi har är att låta trycka upp ett mindre häfte med Hellström-texter, som 
skulle kunna intressera ungdomar på högstadiet och i gymnasiet, och så dela ut 
dessa till skolor med vänliga – men bestämda! – påtryckningar att låta elever i 

Kristianstads skolor stifta åtminstone en kort bekantskap med en Kristianstads-
pojke, som blev "en av de aderton". Det blir man inte utan vidare! 
 
Ett sådant projekt kostar pengar, men vi är rätt "tända" på denna tanke och skall 
arbeta vidare med den. Och då, kära läsare, kom gärna med förslag på elev-
lämpliga texter med intressant men ganska lättillgängligt innehåll och med 
"problem" att diskutera kring, som kan beröra unga människor också idag! 
 
Så säger jag – inte adjö, utan på återseende för denna gång! Välkomna på vår 
höstsamling söndagen 9 okt 2011, kl 15.00. Som vanligt träffas vi i Gustaf 
Hellström-rummet på biblioteket, och det känns riktigt fint att ha ett eget för-
fattarrum att samlas i vid våra träffar! 
 
Med hälsningar till er alla från 
 
Disa Lundgren 
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Redaktören tar ordet 
 
Om Hellström och scouting 
Gustaf Hellström känns aktuell på många sätt. Nästa år är det dags för 
Olympiska spel i London igen. Första gången var 1908 och då var Hellström på 
plats. Per Rydén skriver om hans pionjärinsats som sportreporter i vår bok Det 

var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid (Atlantis 2009). 
Men aktualiteten går längre än så, visar det sig. När de tävlande samlas 

nästa sommar är det nämligen i Londons East End, alltså i de gamla fattigdistrikt 
i östra London som Hellström skrev om vid ett flertal tillfällen. Och just dessa 
texter uppmärksammas av Tommy Gustavsson i föreliggande medlemsblad. 
Varom mera nedan. 
 
Hellström är aktuell, ja! Samma dag – den 27 juli – som jag börjar skriva dessa 
rader inleds det mycket uppmärksammade stora scoutlägret, World Scout 
Jamboree 2011, i Rinkaby här strax utanför Kristianstad. Och för någon timme 
sedan ringde Kristianstadsbladets kulturredaktör, Sune Johannesson. Han vill 
intervjua mig om – just det – Gustaf Hellströms introduktion av scoutrörelsens 
idé i Sverige, som jag utredde i medlemsblad nr 19 (det finns tillgängligt på 
hemsidan försett med en på hemsidan avsevärt utökad text- och bildbilaga). 

Scoutrörelsen väcker blandade känslor utanför de aktivas led, har jag märkt. 
Idag på Sydsvenskans kultursida skriver Kutte Jönsson om scoutrörelsen under 
rubriken ”Från politiskt hot till parodi”. Bakom en mask av ”snäll och präktig 
ungdomsrörelse” finns ”en ideologi som långt ifrån är harmlös”, avrundar 
skribenten (Sydsvenskan den 27 juli 2011). 

Själv var jag först ”vargunge” och sedan scout några år under de tidiga 
skolåren. Om inte familjen hade flyttat från vårt lilla norrländska kustsamhälle 
till Malmö, så hade jag säkert fortsatt åtminstone några år till. Jag trivdes bra 
som scout, men tanken att det kunde finnas scouter också i en så stor stad som 
Malmö dök liksom aldrig upp...  

Det var alltså med ett i förväg positivt och nyfiket sinne jag nu många år 
senare började undersöka vad Hellströms insats för scoutrörelsen egentligen 
hade gått ut på. I sällskapets styrelse var entusiasmen inte lika stor. Det var i alla 
fall det intryck jag fick. När ämnet några gånger kom upp upplevde jag snarast 
diskussionen som kritisk och negativ. Var inte scoutrörelsen ett slags kristligt, 
nationalistiskt och i grunden icke-liberalt projekt? Talade inte scouteden om 
trohet mot ”Gud och fosterland”? Och var inte kungen högsta beskyddare? 
Underförstått: Vad skulle Hellström in i detta för? Var inte Hellström liberal och 
internationalist? 

Jag blev själv betänksam efter dessa återkommande invändningar. Hade 
Hellström kanske varit alltför blåögd? Men när jag väl hade samlat materialet 
fann jag samma typ av invändningar hos Hellström själv. Scouting borde 
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anpassas efter svenska förhållanden, betonade han, och främst verka för äkta 
naturkännedom, friluftsliv och kamratskap. Eftersom vi redan hade allmän 
värnplikt borde all militarism vara onödig, och inte minst borde en svensk 
scoutrörelse kunna vara icke-konfessionell, eftersom kristendomsämnet redan 
hade så stort utrymme i skolan. 

Utomordentligt viktigt för Hellström var att också de fattigas barn skulle 
komma med, men bland arbetarbefolkningen fanns stor skepsis inför präster och 
militärer, insåg han. (Antimilitarismen var Socialdemokratiska 
Ungdomsförbundets mest brännande fråga under denna tid.) Våren 1910 gick 
Hellström därför i strid mot vad han uppfattade som hotande inslag av 
militarism och prästvälde i den kommande svenska scoutrörelsen. 

 
Varför blev det då ändå som det blev med den tidiga scoutrörelsen? Om jag 
skulle lyfta fram en enda grundläggande aspekt, så vore det denna: de unga 
scouterna skulle ta stort eget ansvar och i hög grad styra sig själva inom 
patrullernas ram, men ändå behövdes det förstås vuxna ledare, lokalt, regionalt 
och nationellt. 

Men arbetarrörelsen – ungdomsförbundet och även kvinnoförbundet – tog 
redan våren 1910 skarpt avstånd från scoutrörelsen i sina publikationer. De som 
därefter engagerade sig som scoutledare var vanligtvis sådana människor med 
borgerlig bakgrund som redan arbetade med barn och ungdom, dvs lärare och 
präster – men även militärer, så till vida att officerare ju ofta avslutade sina 
karriärer som gymnastiklärare. Med sig i ryggsäcken hade dessa ledare den 
kristligt grundade borgerliga ideologi som genomsyrade det svenska samhället 
på den tiden. Hur skulle det kunna vara annorlunda? 

Gustaf Hellström var säkert mycket missnöjd med hur sakerna utvecklades 
den där gången. Besviken återvände han till London för att skriva om andra 
saker. Men mycket har ju hänt sedan dess. Samhället har förändrats, och en 
företeelse som World Scout Jamboree 2011 visar väl just detta. Scoutrörelsen 
verkar för tolerans, den är en demokratisk kraft som drar till sig ungdomar från 
alla samhällsgrupper, och det internationella perspektivet är i vår tid självklart 
på ett helt annat sätt än det kunde vara åren före första världskriget. 

Även scoutlagen har formulerats om. Nog skulle Hellström ha accepterat 
formuleringar som dessa: 

 
En scout söker sin tro och respekterar andras. En scout är ärlig och pålitlig. 
En scout är vänlig och hjälpsam. En scout visar hänsyn och är en god 
kamrat. En scout möter svårigheter med gott humör. En scout lär känna och 
vårdar naturen. En scout känner ansvar för sig själv och andra. 

(Källa: Svenska Scoutförbundets hemsida, hämtat 27 juli 2011.) 
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Om detta medlemsblads författare 
Så ett annat ämne. Med Tommy Gustavsson har jag haft en minst sagt livlig 
mailkorrespondens under året. I januari skrev han till mig från Stockholm att 
han efter en Londonresa i fjol hade fått en idé. Han ville skriva något ”om den 
kristne socialist och pacifist som den unge Hellström/Petreus lärde känna i 
Poplar i East End. Han är en intressant profil både i ’Kärlek och politik’ och i 
den engelska politiska historien. I romanen kallas denne person ju Charles 
Whitehead. Men hans verkliga namn var George Lansbury.” Vore redaktören 
intresserad av en sådan text? Ja, naturligtvis! Vårt samarbete började. 
 
Tommy Gustavsson är fil.kand. i bl.a. historia och litteraturhistoria och har 
examen från Journalisthögskolan. Att mailväxla med honom är ett äventyr. Så 
här kan han börja: ”Hannibal har just tagit sig själv av daga och romarna andas 
ut, så nu står Hellström åter i fokus...” (mail den 22 juni). Tommy försörjer sig 
nämligen som översättare av engelska, franska och spanska TV-produktioner för 
SVT (sedan 1978) och Sveriges kulturkanal Axess. Dickens är en av favoriterna. 
Nyligen översatte han en serie byggd på dennes roman Bleak House.  

De litterära intressena visar sig också i att Tommy är med i Par Bricole. 
Han ingår bl.a. i sällskapets Cicerongrupp, som visar dess 1700-talshus vid 
Urvädersgränd 3 på Söder, där Bellman var inneboende på vinden 1770–74. 
 
Bilder från Gustaf Hellströms vistelseorter och litterära miljöer 
Men vårt samarbete stannar inte vid texterna i detta medlemsblad. Tommy har 
också under sommaren hjälpt mig att fotografera några av de hus och miljöer i 
London, som kan knytas till Gustaf Hellström. Några smakprov på dessa bilder 
ges i resebrevet från Hampstead i föreliggande nummer. Maureens hus i Kärlek 

och politik finns ännu i verkligheten, med franska fönster och allt! 
Hur snabbt förhållanden kan ändras! Det är nu den 9 augusti. Några veckor 

efter Tommys hemkomst från en, som det säkert kunde verka då, tämligen 
stillsam stad – om än bitvis sliten, trist och deprimerande – står delar av det 
vidsträckta London i lågor! Bland annat Bethnal Green är drabbat, en stadsdel 
som nämns ett par gånger i Lansburyessän. 

Själv var jag och hustrun i Paris i maj och passade då på att på liknande sätt 
fotografera hus och miljöer i Montparnasse. Redan tidigare har jag fotograferat 
på Hellströms olika orter i Sverige, så nu har jag en hel liten samling med 
sådana bilder. 

Mitt andra nu pågående projekt är därför att färdigställa en ny upplaga av 
hemsidans forskningsrapport Gustaf Hellströms vistelseorter och litterära 

miljöer. Den nya versionen blir avsevärt utvidgad och underrubriken blir nu ”En 
kronologiskt ordnad, interaktiv adresslista med illustrationer, textprov, 
kommentarer och länkar”. Någon gång under hösten bör den vara klar, så titta in 
på hemsidan ibland! Mycket nöje! 
Lennart Leopold 
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Resebrev till redaktören, skrivet i Hampstead den 9 juli 2011 
Avsändare: Tommy Gustavsson 

 
Hej, Lennart! 
 
Är i dag på förnyat besök uppe i Hampstead och 
sitter nu – efter så väl förrättat värv vid Woodbine 
Cottage som jag förmått åstadkomma – på ett 
franskt trottoarkafé i denna fashionabla stadsby 
norr om världsstaden, Café Rouge heter det och 
halva menyn är på franska. Redan har jag döpt om 
stället till ”Lilla Paris”. Och Hampstead har jag 
givit namnet Senlis. 

Hoppas du kommer att bli nöjd med resultatet 
av mina trägna fotomödor. De två adresserna inne i London, i Bayswater och 
South Kensington, vållade inga som helst problem. Men Woodbine Cottage här 
uppe i utkanten har orsakat lite mer bekymmer. Vilket samtidigt varit roligt – 
problem är ju till för att lösas. 

Nåväl, vid första besöket i Vale of Health, Hampsteads pittoreska satellitby 
bortom ett lummigt lövskogsparti och vid en liten damm, pratade jag med två 
”grannar” till Hellström, på ömse sidor. I Old Cottage och South Villa. Damerna 
i South Villa blev klart intresserade av vår man i London för åttio år sen: hans 
tidningskorrespondenser till Stockholm och hans romanförfattande med 
skrivbordet i Woodbine Cottage som bas. 

På museet i huvudbyn inköpte jag en liten bok över bebyggelse och 
intressanta adresser i hela Hampstead, och utrönte därigenom strax att 
Woodbine Cottage torde vara från 1800-talets början.  

Några år efter vår Hellström bodde en på sin tid välkänd (och till svenska 
översatt) brittisk författare i Woodbine, nämligen Compton Mackenzie. Han 
köpte huset 1937 och hade det i sin ägo i sex år. Där skrev han merparten av sin 
självbiografiska romancykel ”The four winds of love”. En stor del av 1910-talet 
vistades förresten Mackenzie på 
Capri och blev då god vän med 
Axel Munthe. 

I början av 1870-talet 
beboddes Woodbines granne Rose 
Cottage av en familj vid namn 
Harmsworth. Två småpojkar i den 
familjen, Alfred och Harold, skulle 
sedermera låta tala om sig som 
politiskt inflytelserika utgivare av 
populistiska dagstidningar. Allra 
mest Alfred, som vid förra 
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sekelskiftet grundade ”Daily Mail” och ”Daily 
Mirror” och omsider blev adlad – till lord 
Northcliffe. För övrigt en av de britter vars gärning 
den seriöse journalisten Gustaf Hellström hjärtligt 
avskydde. 

Poeten Leigh Hunt (den obotligt snyltgästande 
mr Skimpole i Dickens ”Bleak House”) lär vidare ha 
bott i något av grannhusen till Woodbine. Jag dröjer 
mig gärna kvar lite vid den saken, för Hunt hade ju 
intressanta vänner bland de mer kända av de 
romantiska poeterna. Så här står det i guideskriften: 
"Keats first came to Hampstead to call on him here 
in 1816, and Shelley entertained Hunt’s many 
children by sailing paper boats on the pond." 

Lite senare slog sig Keats själv ner i 
Hampstead, vid en annan utkant av heden. Där finns fortfarande ett Keats House 
att bese. Han skrev i dess trädgård, under ett plommonträd, "Ode till en 
näktergal".  
 
Åter till Hellströms egen tid, och till hans egen gata i Vale of Health! Gatan var 
namnlös, fann jag, liksom alla övriga fyra-fem gator/gränder i den ett femtiotal 
hus stora byidyllen. Greater London Council, meddelar guideboken, hade på 60-
talet velat införa namn med anspelning på John Constable som ju bodde och 
målade och begravdes på Hampstead Heath. Men byns samfällighet visade 
bestämt tummen ner – tyckte väl att det räckte med att varje hus eller huslänga 
redan hade sitt namn.  

Sålunda hade D. H. Lawrence bott ett år i Byron Villas, en i dag cirka 
hundraårig länga. Och i en av Villas on the Heath hade den indiske författaren 
Tagore kinesat en tid år 1912. 

Och för att avrunda parnasshistoriken ska jag väl även meddela att på 20-
talet så bodde i den för byn höga 1880-talslängan the Gables (nr 1A) författaren 
John Middleton Murry, Katherine Mansfields make. Katherine M. är en av mina 
engelska litterära favoriter. 

Men så till fotobestyren. Att jag for med Northern Line hit upp i dag igen 
hade att göra med att förra veckans bilder på Woodbine Cottage kändes en 
smula mörka, kanhända för att de tagits en sen eftermiddag mot en ganska grå 
himmel. 

Men nu är vädret klart bättre och fotografen var på plats på 
”Hellströmgatan” i Vale of Health vid 11 AM denna gång. Håll alltså tummarna 
för ett gladare resultat!  

Jag ringde också på. Men fortfarande var ingen hemma i stugan; vid förra 
besöket var dagens hyresgäster/ägare ute och seglade, det berättade damerna 

Leigh Hunt 
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från South Villa då. Ja, tyvärr var det lika tomt därinne i Woodbine i dag. Synd! 
Jag hade ju så gärna velat bli insläppt till trädgården där bak. 

Förra veckan hade jag som en nödfallsåtgärd sträckt arm och kamera över 
ett manshögt spjälstaket, i en glipa högst upp, för att nödtorftigt fotografera 
Maureens och pappa O’Moores franska fönster med miniatyrträdgården där 
framför. 

Ja, bilden blev väl hygglig ändå – fast en bit av en spaljé stack dock fram 
till vänster i förgrunden och fördärvade den sidan i kanten. Men jag tror att med 
driven beskärning från redaktörens sida så kan nog fotot duga i alla fall. 

 
Med Hellströmhälsningar! 

 
Tommy 

 

 
Miniatyrträdgården på baksidan av Woodbine Cottage. 

Foto: Tommy Gustavsson 
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Good old George 
Av Tommy Gustavsson 
 
Ganska långt österut i norra East End, utmed 
den nästan ändlösa och ödsligt breda genom-
fartsleden som skiftar namn flera gånger, 
ligger en skamfilad kyrka med tillhörande 
kyrkogård. På de tvåhundraåriga gravstenarna 
är det mesta av inskrifterna bortvittrade. Last-
bilar och bussar dundrar förbi på ömse sidor, 
utan att bry sig. 

Ja, den gamla kyrkan ligger faktiskt mitt 
i trafikådern. Med resliga kyrkogårdsplataner 
framför. Så bred är gatan. Kyrkan heter Bow 
Church, och här är gatans namn Bow Road.  

Framför ingången till den långsmala 
kyrkogården står en medfaren staty. Den före-
ställer den kyrklige och stränge 1800-tals-
liberalen William Gladstone, en gång parla-
mentsledamot för Oxford. En förvånande 
plats för en staty över en av Englands allra 
mest betydande politiker under 1800-talet, 
Dickens samtida. Lite som om den svenska 
parlamentarismens fader Karl Staaff ställts på 
en sockel i Sundbyberg, Majorna eller Lim-
hamn. I storstadens utkant.  

Nog står premiärminister Gladstone ganska galet här! En som skulle passat 
bättre på sockeln är George Lansbury, en mer folklig kristen politiker och något 
av en lokal legend. Gärna benämnd Good old George när han levde. Han dog 
drygt åttioårig år 1940. 

Bow Church var George Lansburys församlingskyrka. Sista decennierna av 
sitt liv bodde han och hustrun Bessie vid Bow Road. I nr 39, närmare bestämt. 
Halvvägs åt det håll där gatan byter namn till Mile End Road, åt City till. 
Närmast stan heter den Whitechapel Road. Det var i Whitechapel som George 
gick sina sista år i skolan. I St. Mary’s School där tog han starka intryck av en 
entusiasmerande historielärare. Och i den skolan mötte han sin Bessie.  

Som rätt nygifta emigrerade de till Australien, med tre småbarn. Men de 
återkom snart till England och East End. Livet i Queensland var ännu hårdare än 
hemma. Arbetslösheten värre. 

George var född i en småstad i Suffolk, år 1859. Pappan var verkmästare 
vid järnvägsbyggen kring London och familjen flyttade mycket runt innan den 
rotade sig i Whitechapel. 
 

Gladstones staty framför Bow Church, 
Lansburys församlingskyrka. 

Foto: Tommy Gustavsson 
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George och Bessie Lansbury och deras barn år 1899. 

Ur svärsonen Raymond Postgates biografi. 
 
Men nu återvänder vi till Bow. Ett stenkast från Bow Church, nära tunnelbane-
stationen Bow Road, ligger stadsdelens traditionella samlingslokal Bromley 
Public Hall, ett viktorianskt tegelhus. Där har säkert ”Gamle hygglige George” 
talat åtskilliga gånger. För i tjugo år var han parlamentsledamot för valkretsen 
Bow and Bromley. För Labour. I två omgångar. Fast på puben Bow Bells i huset 
intill kanske han aldrig satt. Han var ju absolutist. 

Vidare var Lansbury ett par år borgmästare i en av East Ends boroughs: 
Poplar, som stadsdelen Bow då hörde till. 1921 blev han riksbekant i England 
för en lokal skatterevolt i Poplar.  

Och under tre år på 30-talet var han faktiskt hela Labours ledare, och tillika 
oppositionsledare i underhuset. Tills han år 1935 avgick (eller avsattes). Med 
dunder och brak. Varför det? 
 
Charles Whitehead 
Nej, stopp, detta får bli en senare historia. För nu är det hög tid att jag nämner, 
att i Gustaf Hellströms Londonroman Kärlek och politik, nummer fem i 
Petreusserien, så finns den frejdige arbetarledaren med. Under det fiktiva namn-
et Charles Whitehead. Närapå en Dickensfigur i sin jovialiska talförhet. En figur 
som fastnar i läsarens minne. 

Socialisten Whitehead/Lansbury dyker upp mitt i boken när Petreus mål-
medvetet försöker få ett grepp om människorna och tillvaron i East End, genom 
att själv bo där ett tag och komma East End-borna mer in på livet. Bokens tid är 
kring 1910. 
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Borgmästare Lansbury tar första spadtaget till en byggnad i Poplar, januari 1920. 

Ur John Shepherds biografi. 
 
Petreus söker upp Whitehead i dennes prydliga tvåvåningshus längs ”den stora 
stråkvägen”. Detta har en envånings utbyggnad med ett stort fönster försett med 
rena vita gardiner, polerad portklapp på dörren och en välklippt gräsmatta fram-
för. Mittöver den breda gatan ligger ett folkbad, tillkommet på den energiske 
kommunalmannen Whiteheads initiativ. 

För egen del är Petreus beklämd av det till synes ändlösa eländet i East End, 
och samtidigt omtumlad av den livsglädje mot alla odds som han också möter 
bland invånarna. Han överraskas nu av den nästan småborgerliga trevnaden 
hemma hos Whitehead, liksom av mannen själv. Inte minst av hans påfallande 
livsaptit. Av hans skratt. Av hans tro på medmänniskorna. 

Whitehead visar sig vara en kristen socialist. Han förklarar för Petreus att 
arbetarrörelsen på kontinenten begått ett misstag när man ”slagit sig i slang med 
Darwins lära om det naturliga urvalet och kampen för tillvaron”. Prästadömet 
ska inte få skymma att kristendomen egentligen är den fattiges och betrycktes 
religion, säger han och hänvisar till Jesu ömmande för småfolket i evangeliernas 
berättelser.1 

                                                 
1 Kärlek och politik, s. 297. 
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Medkämpe till suffragetterna 
Ja, George Lansbury var en sorts eng-
elsk broderskapare, med sina trosrötter i 
folklig lågkyrklighet. Han var även paci-
fist. Och feminist. Medkämpe till suffra-
getterna. 

I mötet med hans alter ego White-
head i Londonromanen har Hellström 
flätat in en liten episod med en av syst-
rarna Pankhurst i en tacksam roll. När 
Petreus kommer till arbetarledarens hus 
noterar han några män i plommonstop 
och stärkkrage på trottoaren ett stycke 
därifrån. Det är civilklädda poliser. De 
är ute efter Sylvia Pankhurst. 

Whitehead har nämligen hållit Syl-
via gömd hemma hos sig ett par dar, 
visar det sig. Samma kväll Petreus kom-
mer på oanmält besök hos honom ska 
hon hålla ett anförande på ett rösträtts-
möte i trakten. Polisen tänker knipa hen-

ne här utanför huset i stället för vid möteslokalen, för att undvika tumult. Men 
Whitehead drar poliserna vid näsan. 

Han låter sin yngsta dotter sätta på sig Sylvias kläder – och en hatt med 
flor. Flickorna har ungefär samma längd. Så när miss Whitehead kommer ut blir 
hon genast haffad av Scotland Yardarna och körd till polisstationen. Och innan 
poliserna upptäckt sitt misstag har den riktiga Sylvia kilat ut bakvägen, klättrat 
över två trädgårdsmurar och kommit ut på en mindre gata tre hus bort. Där en 
flyktdroska står och väntar på henne…2 

1928 gav den då 69-årige Lansbury ut sina memoarer. Kanske i tidigaste 
laget, fyra år senare blev han ju Labours partiledare. Alltnog, även i Lansburys 
minnesbok My life står den här historien om Sylvia Pankhurst att läsa. Där får 
man också veta att dottern som fick spela Sylvia hette Daisy och att polis-
stationen som hon kördes till låg i Bethnal Green, åt nordväst. Samt att poliserna 
tyckte att den Sylvia de gripit var förvånansvärt tystlåten under floret. 

När de då bad arrestanten att lyfta på floret och fann ett obekant skrattande 
ansikte under blev de förstås snopna. Men, skriver Lansbury, de uppträdde 
”riktigt hyggligt”. Efter några frågor inne på stationen släppte de Daisy utan 
några vidare efterräkningar.3 

                                                 
2 Kärlek och politik, s. 293. 
3 George Lansbury: My life, s. 125. 

     Sylvia Pankhurst talar i East End. 
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Lansburys berättelse säger en hel del om hans attityd till medmänniskorna. Det 
är något av folklig gentleman över honom: en man som gillar ett spratt mot 
överheten, men också fair play. Det är mer en envis vilja till samhällelig sam-
verkan än klasshat över honom. Även polismännen uppfattar han som männi-
skor av kött och blod. Även om Lansburys perspektiv är småfolkets svartmålar 
han inte människorna i högre samhällsskikt. (Vad Daisy beträffar skulle hon 
senare komma att arbeta som pappans sekreterare i över tjugo år.) 

Förutom i Kärlek och politik figurerar Lansbury också i Hellströms brittiska 
essäsamling Från redingot till kavajkostym, från 1933. Där under sitt eget namn. 
Ett tiosidigt porträtt av den godmodigt stridbare socialisten från East End av-
slutar den boken. Hellström gillade helt klart Good old George. Inte konstigt att 
han fick bli ”Good old Charlie” i Kärlek och politik!  

 
Intervjuad i DN 
Gustaf Hellströms Lansburyessä bygger dels på läsning av My life, dels på 
samtal med Lansbury själv. 1929 hade denne fått en post som First Com-
missioner of Works, minister för offentliga anläggningar och arbeten i Ramsay 
MacDonalds andra Labourregering. När den två år senare föll och Labour kort 
därefter led en svidande valförlust, intervjuades Lansbury av Hellström för 
Dagens Nyheter. Det skedde i december 1931. I Lansburys ämbetsrum i parla-
mentet, denne var nu oppositionsledare. Två stora artiklar kom i DN vid års-
skiftet. Hellströms fokus låg där på Labours framtid; många såg ju den som 
osäker. Men icke så optimisten Lansbury! Samtalet handlar också mycket om 
ekonomi: Lansbury förespråkar något som liknar blandekonomi och han tar av-
stånd från ”statssocialism”.4  
 

 
Bessie och George kring 1930. Ur Edgar Lansburys 

biografi över sin far. 
 
                                                 
4 ”Samtal med Good Old George, ledare av Hans Majestäts opposition”, DN 30 och 31 
december 1931. 
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Även 1929, strax före Labours segerval det året, hade Hellström givit Lansbury 
uppmärksamhet i DN:s spalter. I form av ett livfullt reportage från en valdebatt 
mellan ”arbetarhövdingen” och tories kandidat i Bow and Bromley. Arenan är 
en badinrättning i valkretsen. Publiken värmer upp med allsång till en 
fyrmannaorkester. Första sången är ”It’s a long way to Tipperary”.  

I debatten har socialisten (och boxaren) Lansbury ett självklart övertag, på 
sin hemmaplan. Han har pondus. Men han uppträder samtidigt sansat. Med fair 
play. När åhörare börjar hurra högljutt under hans anförande stoppar han dem. 
Han har kommit hit för att ”försöka tala lite förstånd”, säger han. Imperiet hotas 
av socialismen, menar toryn. Efter debatten skakar kombattanterna hand. ”Som 
efter en boxningsmatch”, summerar Hellström.5 

I början av Hellströms intervju år 1931 erinrar sig Lansbury spontant att 
den svenske journalisten två år tidigare varit hemma hos honom på Bow Road. 
”Strax före valet”, säger han. Kan detta måhända ha varit just den där 
debattkvällen i badhuset, efter själva debatten…?6 

Hur som helst verkar Hellström inte riktigt ha fått upp ögonen för Lansbury 
förrän runt 1930, under sin andra period som DN:s man i London. Men när 
Hellström hemma i Sverige i början på 40-talet med romanen Kärlek och politik 
återskapade upplevelser och intryck från sin första Londonperiod, 1907–1910, 
så lät han den färgstarke Lansbury vara med även där. East End-profilens 
personlighet fick ge relief åt de egna ungdomsminnena. Och dennes My life blev 
något av en guldgruva för den vid det laget sextioårige Hellström. 

 

 
George Lansbury (i mitten av andra raden, med slips) tillsammans 

med arbetarna vid sågen på St. Stephen’s Road i Bow. Sent 1890-tal. 
Ur John Shepherds biografi. 

                                                 
5 ”Politik i East End”, DN 11 maj 1929. 
6 ”Samtal med Good Old George”, DN 30 december 1931. 
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Varför inte? Lansbury verkade i East End även kring 1910. Episoden med Syl-
via Pankhurst inträffade t.ex. 1913. Scenen var i verkligheten Lansburys tidigare 
enklare bostad vid St. Stephen’s Road, en bit norr om Bow Road. Invid den lilla 
såg och fanerfabrik som först hans svärfar, sedan han själv och till slut sönerna 
William och Edgar drev. Inte förrän 1916 flyttade George och Bessie och deras 
yngsta barn till Bow Road 39, den hemmiljö som Hellström beskriver i 
romanen. Men vad gör såna detaljförskjutningar för skada i en roman?  
 
I förstone Gladstonebeundrare 
Redan så tidigt som 1886 hade Lans-
bury givit sig in i politiken i East End. I 
förstone som Gladstonebeundrare och 
liberal. Men vid tiden för den stora dock-
strejken 1889 radikaliserades han. Han 
blev besviken på liberalerna för deras 
kallsinnighet mot kravet på en lagstadgad 
åttatimmarsdag. 1892 blev han socialist. 
Han var ständigt lika orädd, men aldrig 
en förespråkare för våldsmetoder. Alltid 
flexibel och vidsynt. De flesta av de 
brittiska socialistpionjärerna hade för 
övrigt varit liberaler från början. En an-
nan med den bakgrunden var skotten 
Keir Hardie, en av Lansburys något äldre 
medkämpar och Labours förste parti-
ledare. Hardie var även han intensivt 
engagerad för kvinnlig rösträtt, det var 
han som hade förmedlat Lansburys be-
kantskap med Sylvia Pankhurst. 
 
Gustaf Hellström själv var väl närmast radikalliberal; att han kände stark sym-
pati med den frisinnade Labourmannen Lansbury är naturligt. Till den grad att 
han mixtrade lite med kronologin i sin självbiografiska Londonroman för att 
släppa in honom där. 
 
I George Lansburys politiska bana finns flera anslående höjdpunkter. En var år 
1912, när han som parlamentsledamot (för valkretsen Bow and Bromley) efter 
två år avsade sig sitt mandat för att kandidera i fyllnadsvalet omedelbart därefter 
– med uttalat stöd för kvinnlig rösträtt i sin nya kampanj. Det var Lansburys sätt 
att protestera mot att Labourpartiet ännu inte obetingat stödde kravet på kvinnlig 
rösträtt. 

Parlamentsledamöter 1911. Lansbury är nr 
två från vänster. Tredje man är Keir 
Hardie. Ur John Shepherds biografi. 
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Lansbury förlorade fyllnadsvalet, fälldes i domstol för uppvigling och blev 
inspärrad i det hårda Pentonvillefängelset. Där han hungerstrejkade, en taktik 
som suffragetterna gärna tillämpade. 

 

 
 

Valflygblad för George Lansbury vid 
parlamentsvalet december 1910. 

Ur John Shepherds biografi 
 
Skatterevolten i Poplar 
Nästa högdramatiska händelse i Lansburys politiska liv ägde rum år 1921. I 
lokalvalen 1919 hade Labour tagit hem storsegrar i hela East End, i Borough of 
Poplar med så gott som samtliga mandat. Efter många år i fattigvårdsnämnden 
och i fullmäktige blev nu Lansbury borgmästare i Poplar, 1919–1920. Även 
1921 var han den tongivande politikern i kommunen.   

Lansbury iscensatte nu en skatterevolt i sin borough, en av Londons allra 
fattigaste med väldig arbetslöshet. Han menade att man borde införa en gemen-
sam skatt för fattigvården i hela London. Inte fortsätta med att låta fattiga 
boroughs med massor av nödlidande bekosta sin egen fattigvård, alltmedan 
stadsdelar i West End som Belgravia och Mayfair med få utblottade inte be-
hövde lägga ut några större belopp på sin fattighjälp. 

Skatteprotesten innebar att fullmäktige i Poplar vägrade att till Londons 
centrala styre skicka in sina uttaxerade medel för polis och sinnessjukvård och 
vattenförsörjning, verksamheter som sköttes centralt. I stället delade man ut de 
pengarna till Poplars fattiga. 

Snart fick den här sortens lokala aktioner till förmån för behövande namnet 
”poplarism”. Det blev ett begrepp som skrev in sig i Englands politiska historia. 
Och det hör till bilden att Labours dåvarande partiledning under Ramsay 
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MacDonald ingalunda välsignade poplarismen. Han tyckte att handlingssättet 
var oansvarigt och utmanande. Ett hinder för att Labour skulle ses som stats-
mannamässigt och moget att bli ett regeringsparti. 

Lansbury och ett trettiotal andra medlemmar av Poplars fullmäktige 
dömdes i domstol till fängelse för lagtrots. På obestämd tid. Varunder 
provisoriska fullmäktigemöten hölls inne i fängelset, som låg i Brixton i södra 
London. Och utanför byggnaden var det dagliga demonstrationer av arbetslösa 
som unisont sjöng ”Röda fanan”. 

Alltsammans blev pinsamt för David Lloyd Georges liberal-konservativa 
regering – de fängslade frigavs efter sex veckor och en revision av kommunal-
skattelagarna i Lansburys anda genomfördes snart. Och vid de allmänna valen 
1922 återvände Lansbury dessutom efter tio års bortovaro till parlamentet, ånyo 
som MP för Bow and Bromley. 

 
Hellström fick kritik 
Även skatterevolten i Poplar finns med i Kärlek och politik, inklusive full-
mäktiges glättiga marsch med 2 000 sympatisörer mellan Poplars Town Hall och 
domstolen i City, med en liten orkester i täten.7 Också här har Hellström gjort 
ingrepp i den verkliga kronologin. Här kanske dock lite väl djärvt. 
 

 
Protestmarsch längs East India Dock Road, vid skatterevolten i 

Poplar 1921. Ur John Shepherds biografi. 
 
I en i övrigt ganska positiv recension i Svensk Tidskrift 1942 fick författaren 
kritik för sitt tilltag att flytta en välkänd nutidshistorisk händelse ett decennium 
bakåt. Liksom för att ”med giriga händer” ha öst ur Lansburys självbiografi över 
huvud taget. Recensenten var statsvetaren och högerpolitikern Georg Andrén. 
Hellström svarade i en replik att han som romanförfattare hade rätt att hämta 

                                                 
7 Kärlek och politik, s. 229 ff. 
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stoff ”varhelst ifrån det mig lyster”, och att han velat ge illusion av inre och yttre 
verklighet. 

Jämte sin delvis befogade kritik hade Andrén dock faktiskt berömt 
Hellström för hans litterära utformning av Lansbury/Whitehead. Skrivit att han 
lyckats skänka Whitehead ”större åskådlighet och större livfullhet än kanske 
någon annan av romanens gestalter”. Ja, i sitt svar var nog Hellström lite väl 
snarstucken. Han kunde ju ha tagit till sig lovorden för sin Whiteheadfigur 
också. Inte bara irriterats av de kritiska synpunkterna.8 

En annan och likartad tidsförskjutning i romankonceptionen kan man ana 
beträffande Petreus/Hellström själv. Jag tänker på Petreus utforskande av East 
End-miljön, såsom boende en dryg månad på Skandinaviska sjömanshemmet 
vid dockorna och iförd en sjömansmundering som han köpt i en skeppshandel på 
platsen. 

I verkligheten är sannolikt det här fiktion. Den unge Gustaf Hellström 
vandrade säkert runt en hel del i östra London. Den livfulla men rätt ytliga East 
End-skildring som ingår i hans långa kåserande Londonrapsodi i Bonniers 

månadshäften januari 1908 torde basera sig på flitiga strövtåg, men knappast 
mer.9 Han tecknar här typer, inte individer. Den lilla romanen Kuskar – från 
1910 – vittnar om en ökad förtrogenhet med miljö och människor, han ger där 
mer nyanserade beskrivningar från hela London. Fast att Hellström skulle ha 
bott en tid i East End under sin första Londonperiod verkar likafullt mindre 
troligt. 

Men än sen? År 1928 var faktiskt den medelålders Hellström under några 
veckor bosatt på Svenska sjömanshemmet i Whitechapel. Det som förberedelse 
för en ingående, nästan sociologiskt inriktad artikelserie om East End i DN; de 
tre artiklarna togs även med i hans brittiska essäsamling, år 1933. Man får säga 
att detta initiativ att hyra in sig i slummen var ambitiöst av en 46-årig Hellström. 
Och det stärkte också i sinom tid miljöskildringen i Kärlek och politik!10 

Att han 1942 även låter sin ungdoms alter ego Stellan Petreus ”wallraffa” 
likadant kring 1910, alltså flyttar experimentet från 1928 ett par decennier 
tillbaka i tiden, ja, det kan nog läsaren av Kärlek och politik godta. Det finns 
förvisso en inre logik i det författargreppet! 

Inom parentes är det också intressant att Hellström i Från redingot till 

kavajkostym (1933) tycks ha tillfogat ett fjärde, nyskrivet stycke till sina tidigare 
DN-reportage från East End och där presenterar en viss George Orwell. Samt ett 
då alldeles nyutgivet arbete av densamme: Down and out in Paris and London, 
med självupplevda intryck från storstadsslummen. Av samma slag som 
Hellströms från år 1928.  

 

                                                 
8 Svensk Tidskrift 1942, s. 625 ff, samt 1943, s. 73 ff. 
9 Hela texten återfinns i sällskapets medlemsblad, nr 14 och 15. 
10 Se Lennart Leopolds rapport Gustaf Hellströms vistelseorter och litterära miljöer, på 
sällskapets hemsida. Samt essän ”Eastend förr och nu” i Från redingot till kavajkostym. 



 20 

Ja, man har förut noterat att Hellström kanske var 
den förste svensk som uppmärksammade Orwell.11 
Men på sätt och vis var han dessutom själv före 
Orwell med att rapportera om en egen samman-
hängande vistelse i East End. (Även om Orwell för-
stås bodde där längre tid.) 

 
Chefredaktör för Daily Herald 
En beröringspunkt mellan Lansbury och Hellström 
var nog även journalistiken. Lansbury var nämligen 
en av grundarna av Englands första stora 
socialistiska tidning: Daily Herald, nedlagd först 
1964. Med likasinnade startade han tidningen år 
1912 och var dess chefredaktör under större delen av 1910-talet. Då låg Daily 

Herald till vänster om Labours partiledning. Men på grund av ekonomiska 
problem tog fackföreningsrörelsen över tidningen år 1922 och gjorde den till 
partiets officiella organ. I samband därmed lämnade Lansbury redaktörskapet. 

Som chefredaktör för Daily Herald gjorde Lansbury allt för att motarbeta 
Englands krigföring i första världskriget. När kriget bröt ut hade tidningen 
förstasidesrubriken ”Krig är helvete”, och efter att England infört värnplikt 1916 
stödde Lansbury och Daily Herald konsekvent vapenvägrare. Som många av 
den tidens brittiska socialister stod Lansbury för samma slags antikrigslinje som 
den franske socialistledaren Jean Jaurès, vilken blev mördad på ett kafé i Paris 
av en högernationalist vid krigsutbrottet 1914. 

Under 20-talet var Lansbury en framträdande person på Labours 
vänsterflygel. I opposition mot partiledaren MacDonald som sökte sig högerut, 
till en samverkan med liberaler och tories. Åren 1925–1927 gav han ut vecko-
tidningen Lansbury’s Labour Weekly som fick stort inflytande i samband med 
storstrejken 1926 – Winston Churchill var då finansminister i den konservativa 
regeringen. 1927–1928 var Lansbury Labours gruppledare i underhuset.  

 

                                                 
11 På SvD:s kultursida 30 januari 1989 stod en notis med rubriken "Orwell och Hellström". 
Där påpekas att Hellström i sin brittiska essäsamling år 1933 omnämnde Orwells debutbok 
"omedelbart efter publiceringen". 
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Lansbury uttalade också sitt stöd för den nya staten Sovjetunionen, och företog 
två resor dit. Första gången 1920, andra gången 1926. På den senare resan följde 
Bessie med. Under båda besöken skrev Lansbury positiva rapporter i sina tid-
ningar. 

1920 hade Lenin dock under samtalen med Lansbury tagit avstånd från den-
nes pacifism, och från hans åsikt att övergången från kapitalism till socialism 
kunde ske på fredlig väg. Medan Lansbury å sin sida stod fast vid sitt motstånd 
mot våld. Mot en väpnad revolution. 

 

 
Från Georges och Bessies besök i Sovjetunionen 
1926. Överst till höger yngsta dottern Violet, som 

var kommunist och bosatt där. 
Ur Edgar Lansburys biografi över fadern. 
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Plötsligt partiledare 
Då Hellström 1931 intervjuade Lansbury för DN var denne redan över de sjuttio. 
Men hans politiska bana var inte över. Fortfarande var Lansbury en av de mest 
folkkära profilerna i Labour. Och när partiet var i djup kris i början på 30-talet 
blev han plötsligt partiledare, i efterdyningarna av partiets svidande valförlust 
hösten 1931. Lansbury var då en av få av Labours tongivande krafter som 
lyckats försvara sitt mandat. Den sittande partiledaren Arthur Henderson (som 
ersatt MacDonald) blev till exempel utslagen i sin valkrets. 

Men Lansbury segrade återigen i sitt Bow and Bromley – och blev alltså 
snart även partiledare. Kanske delvis som en räddare i nöden. I dagens Stor-
britannien är han tyvärr nästan bortglömd; hade han blivit partiledare tidigare, i 
sin fulla krafts dagar, hade han nog suttit längre på posten och gjort ett starkare 
avtryck i historien. Ja, måhända rent av blivit premiärminister. Nu blev han en 
treårig parentes i Labours långa partiledarrad under i dag över hundra år. Åren 
1932–1935 varade hans korta tid som Labourledare. 

Nå, helt bortglömd kanske han ändå inte är. Några år in på 2000-talet kom 
en uttömmande biografi över Lansbury, skriven av historikern John Shepherd 
vars föräldrar var födda i East End. Undertiteln At the Heart of Old Labour har 
en udd mot Tony Blairs New Labour. 
 
George Lansbury var som förut sagt en in i 
själamärgen övertygad pacifist liksom många 
andra socialister av den gamla stammen. Men 
på 30-talet var pacifismen i otakt med tiden.  

När Hitler 1933 gjort sitt maktövertagande 
utträdde Tyskland ur Nationernas förbund. 
Röster höjdes snart även inom Labour för en 
brittisk upprustning mot fascismens och 
nazismens militarism. Fredsvännen Lansbury 
var trängd också i sitt eget parti. 

 
Stora personliga sorger 
Till detta kom stora personliga sorger för 
honom. Våren 1933 avled Bessie i hemmet vid 
Bow Road, 72 år gammal. Hustrun hade fött 
honom tolv barn, varav tio nådde vuxen ålder. 
Hon hade alltid troget stått vid makens sida i 
hans kamp för att uppnå ett nytt Jerusalem. 39:an vid Bow Road hade varit en 
träffpunkt, hjälpcentral och fyrbåk för hela Poplar i nästan två decennier. Inte 
minst tack vare hennes värme och glöd. Gustaf Hellström skrev i DN, under 
signatur, en varmt känd dödsruna över ”Eastends drottning” (se nedan s. 28).  
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Edgar, Minnie och George Lansbury 1921. 

Ur John Shepherds biografi. 
 
1935 avled också sonen Edgar. Fullkomligt oväntat. I obotlig cancer. Han hade i 
mångt och mycket varit en nära medarbetare till fadern genom åren. Han var 
t.ex. en av de många övriga fullmäktige i Poplar som satt i fängelse med George 
under skatterevolten 1921. Edgars dåvarande fru lärarinnan och suffragetten 
Minnie, som även hon var  fullmäktigeledamot, placerades i ett kvinnofängelse 
tillsammans med några andra kvinnliga ledamöter – och dog i lunginflammation 
kort efter de sex fängelseveckorna. Minnie var född i Stepney och tillhörde den 
på den tiden talrika judiska befolkningsgruppen i den delen av East End.  
Året före sin död skrev Edgar en personligt hållen biografi över sin far: George 

Lansbury, my father.  
 

 
Minnie Lansbury på väg till Holloway Prison under skatterevolten 1921. 

Ur John Shepherds biografi. 
 
Tre år efter Minnies bortgång hade Edgar gift om sig. I det äktenskapet föddes 
1925 den blivande kända skådespelerskan Angela Lansbury. Kring 1980 såg vi 
henne som den excentriska författarinnan Salome Otterbourne i Döden på Nilen. 



 24 

Dråpslag från Bevin  
Vid Labours kongress i Brighton hösten 1935 blev Lansburys ställning som 
partiledare ohållbar, trots hans personliga popularitet. Mussolini hade ställt 
aggressiva krav mot Abessinien, och i Nationernas förbund var det tal om 
sanktioner. Inom Labours ledning fanns en övervikt för den linjen. Men sånt 
ville inte pacifisten Lansbury ställa sig bakom, och försvarade vid kongressen 
sin hållning med hänvisningar till sin kristna tro. Han angreps då genast i 
hånfulla ordalag av fackföreningsledaren Ernest Bevin, som beskyllde honom 
för att ”komma dragande med sitt samvete” i partiets olika organ. Det var ett 
dråpslag. 

Efter diverse turer inom partiet avgick nu Lansbury. Ny partiledare blev 
ändå inte Bevins kandidat. Utan det blev Lansburys närmaste medarbetare 
Clement Attlee, som i Abessinienfrågan dock stödde sanktionslinjen.12 Efter 
kriget skulle Attlee efterträda Churchill som Storbritanniens premiärminister. 
 

 
George Lansbury till vänster och Clement Attlee 

i mitten, vid partikongressen i Bournemouth 1937. 
Ur John Shepherds biografi. 

 
Men Lansbury gav inte upp sin pacifism. Hans tro på freden och människorna 
sviktade inte. Trots Mussolinis och Hitlers hotfulla framfart, trots spanska in-
bördeskriget. Han reste och samtalade med bägge, som representant för den 
världsomspännande kristna fredsrörelsen. Syftet var att anordna en internationell 
fredskonferens, helst med USA:s president Roosevelt som ordförande.  

Lansburys fredsresor ägde rum 1937, ett år före Neville Chamberlains i 
grunden meningslösa överläggningar med Hitler i München. Det är lätt att se 
dessa resor som en åldrande utopists naivitet inför våldsverkare. 

                                                 
12 John Shepherd: George Lansbury. At the Heart of Old Labour, s. 320 ff. 
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Bow Road 39 bombat  
Våren 1940 gick George Lansbury ur tiden, ett drygt halvår efter andra 
världskrigets utbrott. 81 år gammal. Några få månader efter förstördes hans hem 
vid Bow Road 39 av nazibomber. 

På 50-talet uppfördes en kommunal lägenhetslänga på platsen, med namnet 
Lansbury House. En plantering med en minnessten över den outtröttlige kämpen 
för rättvisa och fred kom samtidigt till, efter en insamling bland hans East End-
bor. Inskriften talar om en ”stor folkets tjänare”. Den anger också att George 
Lansbury satt i Poplars fullmäktige i åtskilliga år och även var borgmästare i 
kommunen. 

Tyvärr är både bostadslängan och den lilla parken i erbarmligt skick. I 
synnerhet den senare. På de bägge bänkarna i blåmålat gjutjärn och brunt trä kan 
ingen längre sitta. Ena bänkens sits är utan alla sina spjälor. Vem vet, kanske har 
vanvården att göra med kommunal stordrift. Sedan 1965 styrs ju en stor del av 
East End under namnet Borough of Tower Hamlets. Tre tidigare boroughs – 
Poplar, Stepney och Bethnal Green – är numera en ”storborough”. 
 

Docklandståget till Poplar 
Hur som helst tar jag det tämligen nya lokal-
tåget DLR, Docklands Light Railway, ner till 
själva Poplar. Det finns en station vid Bow 
Church. När jag stiger av i Poplar efter några 
stationer möts jag av en omtumlande bland-
ning av nedslitenhet och Manhattan. Jättelika 
glänsande kontorsskrapor sträcker sig mot 
skyn. Byggenskapen är febril nära DLR:s spår 
som här grenar ut sig åt diverse håll. 

     Poplar Town Hall på 1920-talet.    
                                   Jag letar efter Poplars forna Town Hall, 

byggnaden som den långa protestmarschen sommaren 1921 utgick från. Men 
hittar den inte. I det nybyggda biblioteket i ett annars drygt femtioårigt och 
mycket nergånget centrumkomplex mitt i Poplar får jag oklara uppgifter vid in-
formationsdisken. Förkrigstidens East End tycks väcka föga intresse. George 
Lansbury och Old Labour känns väldigt avlägsna. På nätet kan jag omsider 
googla fram att stadshuset i Poplar blev bombat under kriget och sedan rivet. 

Ändå: I ett gathörn några kvarter söder om East 
India Dock Road, där ”protestormen” ringlade sig 
fram den där julidagen 1921, får jag syn på en 
färgglad skylt på väggen till en ungdomsgård. Där 
står det ”Lansbury ABC”, flankerat av box-
handskar. Anblicken av boxningsklubbens skylt 
piggar upp. Den gamle Labourkämpen och hans 
namn har en smula av stinget kvar, känns det som. 
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Lansburyminne i West End 
Men vänta lite, det finns ett påtagligt minne till av George Lansbury i London. 
Och det i hjärtat av West End! Nu far vi dit… 

 
Det är ett charmigt utekafé vid dammen Serpentine i Hyde Park. Det heter Lido 
och ligger längs dammens västra långsida.  
 

 
Lido i Hyde Park. Foto: Tommy Gustavsson 

 
Från början var det en ordnad badplats. Tänkt mest för vanligt folk, utan bad 
hemma. En anläggning som Lansbury tog initiativet till när han var First 
Commissioner of Works i MacDonalds Labourregering kring 1930, under den 
stora depressionen. Ett trevligt långsträckt hus med skiffertak och ett litet klock-
torn byggdes också, för de badandes omklädning. 

Det huset utgör numera kaféets kök och kassa. Och inne vid kassan kan 
kafégästen plocka till sig ett vykort med ett foto på ett myller av förtjusta 
badare. Fotot är från 1931.  

 



 27 

 
 

Dåtid, nutid – och framtid smälter samman. Den 4 augusti 2012 kommer det 
inledande simningsmomentet i Olympiska spelens triathlon att avgöras i 
Serpentine. Simmarna kommer nog att forsa förbi Lido då. Och tänk, just där – 
nere vid räcket mot vattnet och sjöfåglarna – satt jag i höstas och läste på nytt 
Gustaf Hellströms Kärlek och politik. Utan att först ha en aning om att 
Whitehead/Lansbury i min gamla favoritbok hade något med kaféet att göra. 

Men så tittade jag på baksidan av kortet som jag just tagit vid kassan: Där 
fanns en liten medaljongbild på Lansbury och några ord om att det var han som 
sett till att stället kom till. Som en badplats – som kallades ”The Lansbury 
Lido”.  
 

 
Detta gjorde mig glatt förvånad. Att innehållet i min bok och platsen där jag satt 
och läste den knöts samman på detta oförutsedda vis, det var nästan hisnande. 
 
Just där vaknade min lust att närmare lära känna Good old George. 

På riktigt. 
     

Tommy Gustavsson 
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Eastends drottning död 
 
Häromdagen avled i sitt lilla hem vid 
Bow Road i Eastend det väldiga ”fattig-
kvarterets” helt säkert mest älskade och 
ärade kvinna, vid sjuttitvå års ålder. 
Hennes namn var mrs Elizabeth Jane 
Lansbury, och hennes make var ingen 
annan än den över hela England kände 
och vördade ”Good old George”, med 
andra ord the Right Honorable George 
Lansbury, M.P., minister i MacDonalds 
arbetarregering och nu ledare av Hans 
Majestäts Opposition. 

Gamla Bessie Lansbury, som hon 
allmänt kallades i Eastend, hade vid sin 
död tillryggalagt ett långt, arbetsamt, 
lyckligt och – romantiskt liv, romantiskt och lyckligt trots att hela hennes 
levnad, med undantag av ett år i Queensland, tillbragts i det stora ”fattig-
kvarteret”. Hon var född i Eastend, hade gått i skola där, gifte sig med en 
Eastend-grabb, födde sina barn där och slöt nu till slut sina ögon där. 

Hennes far ägde en liten såg i Eastend. I skolan i Whitechapel mötte hon 
vid femton års ålder den ett år äldre George Lansbury. Fem år senare gifte de sig 
och ha sedan dess aldrig varit skilda åt annat än då uppdrag som resetalare 
tvingade George att lämna hemmet på lördagseftermiddagen efter arbetets slut 
för att återkomma sent på söndagsnatten, då han fann henne sittande uppe med 
tekitteln puttrande på spisen och brödet färdigskuret för rostning. 

I sin självbiografi, Mitt liv, där maken ägnar henne många sidor, säger han 
om henne bland annat: ”Jag är säker på att vårt giftermål var den mest 
välsignade och lyckliga sak som hänt mig i mitt liv.” Deras hem i Bow var en 
fyra rums stuga. I den föddes så småningom tolv barn. Georges inkomster 
sträckte sig till trettio kronor i veckan, och det var honom ett ständigt mysterium 
hur hans hustru kunde föda och kläda dem alla. ”Men”, tillägger han, ”hur det 
nu var förblevo våra hjärtan unga, och världen föreföll oss full av hopp. Dessa 
tidiga år av hårt kroppsarbete och socialistagitation tillhörde de allra lyckligaste 
i vårt lyckliga äktenskap. Vi togo våra promenader om nätterna på Londons 
gator, talade och drömde tillsammans om en framtid i vilken människans värld 
skulle bli en värld av skönhet, kärlek och glädje.”  

Eastend var för dem inte vad den är i Gustaf Ericssons bok, landet som 
dödade, utan landet som var värt att verka i för en bättre framtid, landet där 
hoppet aldrig dog, där kärleken aldrig slocknade och glädjen aldrig tröt. De 
älskade Eastend, som var deras eget hemland, de sågo dess smuts, dess råhet, 
dess brottslighet bättre än någon annan. Men de hoppades, och de arbetade. 
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”Och”, säger Lansbury, ”av de ting vi hoppades på och arbetade för ha många 
blivit verklighet.” 

Mrs Lansbury delade inte endast sin mans idéer; hon arbetade också för 
dem i den mån hennes tid tillät. Under suffragettidens stormigaste dagar har hon 
mer än en gång hyst några av de stridbaraste och smusslat undan dem i någon 
vrå medan polisen snokade i rummen. En tapper kvinna, en modig kvinna och 
en, trots de äreställen som kommit hennes make till del, tillbakadragen kvinna 
gick med henne ur världen. Som en hjältinna i det tysta saluterades hon också av 
oöverskådliga massor Eastendbor då hennes stoft fördes till den sista vilan. 

 
Gustaf Hellström under signaturen ”Maskelyne”, 

Dagens Nyheter den 11 april 1933 

 
 
 

 
 

George och Bessie Lansbury med East End-bor utanför sitt hus vid Bow Road 39 på 
guldbröllopsdagen år 1931. Foto ur John Shepherds biografi över George Lansbury. 
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Utsikt mot Panthéon i Quartier Latin. Foto: Lennart Leopold 

 

Ur nästa nummer av medlemsbladet. Inledningen till 
Gustaf Hellströms kåseri ”Pariskvarter: Quartier Latin” 
 
Klockan half nio kommer hotellgarçonen intassande på mjuka filtsulor i mitt 
lilla studenthotellrum med en kanna varmt vatten. Jag förbannar honom på 
anständig svenska, högt, manligt, ärligt och rent. Han tror det är en vanlig 
morgonhälsning, använd i ett barbariskt land. Jag är trött. Själfva benstommen i 
kroppen är så blytung som den alltid känns hvarje morgon i en miljonstad. 
Benen äro som två långa järntackor. 

– Det är inte varmt idag, monsieur, svarar garçonen. 
Men det vet jag redan. Min nästipp är som en isbit. Hela min varelse, kropp 

och själ och anda, bönfaller om värme och hvila. En student i rummet bredvid 
hvisslar som en morgonfrisk lärka. Jag hatar honom. Men garçonen vet sin plikt. 
Om man inte kan vara Fredrik den store i något annat afseende, kan man i alla 
fall hålla sig med en obönhörlig uppassare. Han går rakt fram till fönstren och 
skrufvar upp luckorna. Höstluft och höstsol strömma in genom de öppna 
fönstren, kyligt och klart. Jag kryper ur sängen som en hund som man drar fram 
ur lakan och filtar och täcken vid halsbandet. 

 
Och så är förvandlingen, pånyttfödelsen där, plötslig, underbar i sitt snabba 
verkligblifvande. All trötthet är borta. Jag hvisslar. Den människa som ej 
hvisslar medan han gör toalett har ett bittert och otacksamt hjärta och älskar ej 
den kommande dagen och dess arbete. Men jag har också anledning att vara 
glad. Ty detta är hvad jag ser från mitt fönster: [---] 
 
Gustaf Hellström i DN den 3 december 1911. 
Den fullständiga texten publiceras i nästa nummer. 
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Disa Lundgren tackar Sverker Oredsson för en 
mångårig och gedigen insats som ordförande. 

 

Hellström-Nytt… 
Vid årsmötet valdes Disa Lundgren till Gustaf Hellström-sällskapets nya ord-
förande efter Sverker Oredsson som önskade sluta. 

Sverker invaldes i styrelsen redan något år efter sällskapets bildande och 
kom snart att efterträda Erik Nordström som ordförande. I Sverker har vi haft en 
viljestark och pådrivande ordförande. Stämningen har varit god på våra möten 
och vi har ofta imponerats av Sverkers kunskaper – och då inte minst hans 
personhistoriska sådana. Vi har också haft mycket stor nytta av Sverkers många 
kontakter, exempelvis i samband med finansieringen av vår Hellströmbok. 

Att Sverker kommit att ägna tid åt Gustaf Hellström hänger förstås samman 
med att han är verksam som historiker i Lund, dit ju också Hellström kan knytas, 
men det finns också en gemensam liberal grundsyn hos dem bägge. Typiskt är 
att Sverker talat och skrivit kring ämnen som ”Gustaf Hellström – utrikes-
korrespondent och ideolog” och ”Liberalen Gustaf Hellström”. 
 
På Kristianstads bokfestival lördagen den 3 september deltar vi med bokbord på 
en av Storgatorna och med ett program – ”Litterärt strövtåg” – i Regionmuseets 
hörsal, kl. 12.00. Undertecknad talar med hjälp av texter, kartor och bilder kring 
centrala karaktärer, händelser och miljöer i Hellströms romaner. 

 
Höstmötet kommer att hållas söndagen den 9 oktober, 15.00, i Gustaf Hellström-
rummet. Disa Lundgren talar kring gymnasistföreningen Athenaeum, där ju 
bland andra Gustaf Hellström och Fredrik Böök var aktiva. 
 
Lennart Leopold 
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