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Intellektuella parförhållanden är en 
beprövad litterär genre. Ett plus ett blir 
tillsammans mer än två. Det är gott om 
föregångare; förutom rena monografier 
finns antologier som Whitney Chad-
wicks och Isabelle de Courtivrons (1993) 
Significant Others och Annika Bergs, 
Christina Florins och Per Wisselgrens 
(2011) Par i vetenskap och politik. Den 
förra behandlar t ex Camille Claudel och 
Auguste Rodin, Clara och André Mal-
raux, Vanessa Bell och Duncan Grant, 
Virginia Woolf och Vita Sackville-West, 
Leonora Carrington och Max Ernst, 
Frida Kahlo och Diego Rivera, Anaïs 
Nin och Henry Miller, Lillian Hellman 
och Dashiell Hammett, Jasper Johns och 
Robert Rauschenberg, och Lee Krasner 
och Jackson Pollock. Den senare redo-
gör bl a för Astrid Cleve och Hans von 
Euler, Ebba och Eli Heckscher, Signe 
och Axel Höjer, Karin Kock och Hugo 
Lindberg och – givetvis – Alva och Gun-
nar Myrdal. 

Historikern Walter Jackson (1990) 
gjorde sig med sin avhandling om Gun-
nar Myrdals (1944) An American Di
lemma ett namn som gedigen forskare. 
Boken är en av de bästa som skrivits om 
Myrdal. Den lyfter på ett föredömligt 
sätt fram tillkomsten av, innehållet i och 
betydelsen av Myrdals bok – en bok som 
bidrog till att förändra den amerikanska 
historien. 

Jacksons första bok om Gunnar 
Myrdal kontrasterar bjärt mot hans 
andra – och sista. Titeln på hans nya, 
postumt publicerade, bok, Alva and 
Gunnar Myrdal in Sweden and America, 
1898–1945: Unsparing Honesty, ligger på 
gränsen till falsk marknadsföring.

Boken består av fyra avdelningar: 

del I, ”Becoming Alva, Becoming Gun-
nar”, behandlar Alvas och Gunnars 
familjemässiga och sociala uppväxtmil-
jöer; del II, ”Alva and Gunnar”, är en 
kommenterad genomgång av Alvas och 
Gunnars brevväxling 1919–20, efter att 
de hade träffats men fortfarande levde 
åtskilda; del III, ”Gunnar in Crisis, 
1941”, är en motsvarande genomgång 
av brevväxlingen 1941, när Gunnar ar-
betade på An American Dilemma medan 
Alva var kvar i Sverige och äktenskapet 
knakade i fogarna; del IV, ”Alva in Cri-
sis, 1944”, avhandlar två dokument från 
1944, skrivna av Alva, en ”själsbiografi” 
och en drömdagbok. 

Den första delen är ambitiöst upp-
lagd och invaggar läsaren i förhoppning-
en att boken kommer att hålla vad titeln 
lovar. I de båda nästföljande delarna stap-
las två brevhögar som kunde fungerat 
som start- och slutpunkt för en vandring 
genom det myrdalska landskapet under 
mellankrigstiden. Vad som erbjuds är 
emellertid snarare två fästen som för-
binds av en smal och bräcklig hängbro  
på 16 sidor – över en gapande avgrund.

Vad som saknas är framför allt en re-
dovisning av den intellektuellt sett mest 
spännande perioden av Myrdalarnas par - 
förhållande: de år som ledde fram till 
publiceringen av Kris i befolkningsfrågan 
1934 (Myrdal och Myrdal 1934), deras 
insatser vid uppbyggnaden av Välfärds-
sverige, genom den sociala ingenjörs-
konst som de båda oupphörligen be-
tonade, och slutligen det år, 1941, som 
bildar näst sista anhalten hos Jackson, 
då boken Kontakt med Amerika (Myrdal 
och Myrdal 1941) utgavs. För detta får 
man gå till Thomas Etzemüllers (2014) 
utmärkta Alva and Gunnar Myrdal:  
Social Engineering in the Modern World. 

Man kan dessutom konstatera att 
Jacksons redogörelse för det myrdalska 
parförhållandet inte utgör någon pion-
järinsats. Det finns sex andra böcker om 
Alva och Gunnar (Hertz 1971; Carlson 
1990; Myrdal och Myrdal 2003; Vinter-
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hed 2003; Hederberg 2004; Etzemüller 
2014) och sju om Alva som i olika ut-
sträckning betonar hennes förhållande 
till Gunnar (Lindskog 1981; Bok 1987; 
Fölster 1992; Nilsson 1994; Åkerman 
1997; Hirdman 2006; Gröning 2006), 
medan de existerande böckerna om 
Gunnar koncentreras på hans veten-
skapliga insatser. Inte minst publicerade 
Yvonne Hirdman 2003 hela Alvas och 
Gunnars korrespondens 1919–20. 

Jackson kan emellertid inte beskyllas 
för att en halvfärdig bok publiceras efter 
hans död. Han gick bort 2015, varför det 
som publicerats är ett antal kapitel i ett 
planerat större verk, där den viktiga ti-
den mellan 1920 och 1941 saknas. Av re-
daktören Grey Osteruds förord framgår 
hur Jacksons efterlämnade manus såg ut. 
En inledande tredjedel (motsvarande 
del I och II i boken) var helt färdig och 
en avslutande tredjedel (del III och IV i 
boken) förelåg som färdigt utkast. Den 
mellersta tredjedelen hade Jackson skis-
serat. För att överbrygga gapet mellan 
de inledande och avslutande delarna tog 
Osterud ett manuskript av Jackson som 
summerar åren 1922 till 1940 och gjorde 
det till ett kapitel. 

Frågan är då vem – Osterud, som sä-
ger sig inte ha tillfogat något till Jacksons 
manus, eller Jackson själv – som avsatt en 
del plumpar i överbryggningskapitlet. 
Här får man nämligen veta att Gunnar 
var den enda professorn i nationaleko-
nomi i Sverige, att Gösta Bagge var stats-
vetare och Nils Wohlin nationalekonom 
[sic!]. Vidare påstås att Gunnar avgick 
”as a governor of the Bank of Sweden” in-
för amerikaresan 1938 (s 227). Han var 
1944–45 medlem av bankofullmäktige 
(The Board of Governors of the Riksbank) 
och 1944 av riksdagens bankoutskott 
(The Standing Committee on Banking and 
Currency),1 men inte under mellankrigs-
tiden. Kapitlet är under alla förhållanden 
otillräckligt. Att publicera boken med 
anspråk på att täcka hela perioden 1898–

1945 är att göra Jackson en björntjänst.
Problemet med boken är nu inte 

bara vad den saknar utan även vad den 
rymmer. Jackson hemfaller tyvärr till 
ett synnerligen närgånget citerande ur 
Alvas och Gunnars korrespondens med 
dess ständiga kast mellan kris och förso-
ning. Gunnar frossar i ömsom självöm-
kan och självförhärligande och Alva får 
med oändligt tålamod tjäna som stöt-
dämpare under sin egocentriske part-
ners framfart. Vissa tankefigurer, pend-
lingen mellan romantik och rationalitet, 
idisslas till leda. 

Man kan också undra om det är 
etiskt försvarbart att hänga ut två döda 
människors självutlämnande brevväx-
ling, med detaljer som besök hos prosti-
tuerade och utomäktenskapliga affärer. 
Jackson (eller Osterud) hade gjort klokt 
i att betänka Etzemüllers (2014, s 25) 
varningsord: ”Private correspondence, 
of course, is a genre that must be treated 
with caution.” Alva var själv tveksam till 
värdet av de tidiga breven. I sitt förord 
till Myrdalarnas brev 1919–20 skriver 
Yvonne Hirdman (Myrdal och Myrdal 
2003, s 7): ”När deras ungdomsbrev 
kom på tal var Alva först tveksam. Bor-
de de inte slängas, det var för privat och 
dessutom var de ju så unga och romantis-
ka?”. Det förefaller inte otroligt att Alva 
skulle ha ställt sig än mer tveksam till 
exponering av de tidigare opublicerade 
breven från 1941. Jacksons långrotande i 
Myrdalarnas känsloliv tillför under alla 
förhållanden alldeles för lite kunskap om 
betydelsen av den komplicerade relatio-
nen dem emellan för deras vetenskapliga 
och politiska arbete för att det ska vara 
motiverat. Man kan undra varför denna 
byk måste tvättas inför hela världen.

Några fynd från tvättkorgen kan 
dock rapporteras. Det mest uppseen-
deväckande är att Gunnar var mano-
depressiv (bipolär), något som tidi-
gare sopats under mattan. Myrdalarna 
förespråkade i Kris i befolkningsfrågan 

1    Översättningarna är hämtade från Gullberg (2000).



recensioner  84

sterilisering av personer med ärftliga 
sjukdomar men tillfogade en brasklapp 
om ett eventuellt undantag för manode-
pressivitet. ”Dessutom anses anlaget så 
ofta vara förenat med värdefulla egen-
skaper, att de sociala skälen för sterilise-
ring sällan komma att synas tillräckligt 
starka”, skrev de (Myrdal och Myrdal 
1934, s 221). Vidare skriver Gunnar i ett 
brev att An American Dilemma ytterst 
handlar om hans eget och Alvas dilem-
ma och makarnas 1940-talskris lär ha 
fått visst genomslag i Alvas (1941) bok 
Nation and Family och i Gunnars jämfö-
relser av svartas och kvinnors situation 
i An American Dilemma. Alvas ”själsbio-
grafi” och drömdagbok är enligt Jackson 
tidigare okända för historikerna.

Jacksons bok handlar inte ens margi-
nellt om Gunnars arbete som national-
ekonom2 eller om Alvas som psykolog 
och sociolog och makarnas gemensam-
ma arbete Kris i befolkningsfrågan av-
handlas på ett par sidor. Den givna frå-
gan blir då: Var det berättigat att ge ut 
boken? Det är knappast brevväxlingen 
mellan en överspänd tjugo-, tjugoettår-
ing och en tonåring som letade efter sig 
själv som är makarna Myrdals bestående 
insats och att äktenskap knakar (det 
skulle fortsätta att göra det efter 1941) 
är knappast någon världsnyhet. Alva och 
Gunnar klarade faktiskt av att leva till-
sammans och fortsätta sin verksamhet 
med inte så lite framgång.
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