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Ledare
av Paul Klein (AC 1985-87)

Nobelbaluns

Den 9 december ordnade
Carl Montan (PC 1992-94)
nobelbaluns i sin dande-

rydsvilla. Uppslutningen var ännu lite
större än förra året. Årgången 1986-88
från Atlantic College stod ut med närva-
ro av mina förstaåringar Åsa Back, Ma-
delene Barboza och Tove Kjellberg.

Nya medlemmar

Vi har nu 80 betalande medlemmar, i
runda slängar en tiodubbling jämfört
med förra året. Och verksamhetsåret
har bara hunnit halvvägs! Om du in-
te betalt ännu, så swisha 200 kronor
till 123-3735453. Känner du någon som
inte betalt på länge som du kan på-
minna? (Och kanske också uppmuntra
att registrera sig på https://uwc.se/

registerhtml/alumni/registreramig.

html.)

Årets ansökningar

Igår, den 20 december, var sista dagen
för att skicka in sin stipendieansökan.
103 personer har registrerat sig som sö-

kande, och 46 har skickat in sina ansök-
ningar.

Första intervjun

Första intervjuomgången äger rum i
Stockholm den 20-21 januari och i Lund
den 27-28 januari. I Lund är vi i akut be-
hov av lokal. Den som har några tips och
idéer (eller helst en lämplig lokal) kan
med fördel höra av sig till Stella Vallgår-
da, ansokan@uwc.se.

Calle Montan var värd även för 2017
års nobelbaluns
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Det här numrets innehåll

Årets julnummer är lite magrare än
vanligt. Uppdraget som ordförande,
även om jag delar det med den formi-
dabla Linnea van Wagenen, har tagit ut
sin rätt. Kanske är det snart dags att
försöka hitta en ny redaktör. Hör gärna
av dig till mig, alumni@uwc.se om du är
intresserad av uppdraget! Men jag är i
alla fall väldigt stolt över att kunna pre-
sentera ett både allvarsamt, lättsamt
och optimistiskt kåseri av vår främsta
levande legend, nämligen Malcolm Dix-
elius.

Då återstår bara för mig att önska trev-
lig läsning, en god helg och ett gott nytt
år.

Kort reflektion om året 2017
av Malcolm Dixelius (AC 1963-65)

Så fantastiskt att årets ord
är en hashtag(g) och att
årets ansikte är alla kvin-
nors. Som många andra är
jag övertygad om att det är

så året 2017 ska kommas ihåg i framti-
den: en vattendelare, ett år med ett ”fö-
re” och ett ”efter”. Nu är vi människor
inte så enkelt konstruerade att vi plöts-
ligt förändras i ett slag och börjar be-
te oss på ett helt nytt sätt på grund av
en enstaka kampanj. Jag tänker i stället
att #metoo är frukten av en mognads-
process i det mänskliga trädets mäktiga
grenverk, en förändring som växt fram
under så lång tid att den för eller senare
skulle bära frukt. Det jag vill hoppas är

att den generation som nu går ut i livet
ska vårda den frukten väl, ta lärdom av
den och sprida ny kunskap och nya at-
tityder i vidare ringar och till framtida
generationer.

Själv går jag snart in i mitt åttonde
decennium, faktiskt som den siste (och
yngste) i årgång 1965 vid Atlantic Col-
lege, den första av alla UWC-skolor.
Glad som jag är över att ha upplevt
2017 års uppvaknande, tänker jag än-
då mer på vad det ska betyda för mi-
na barnbarn. Jag har två. En kille på
femton, Noah, och en tjej på tio, Melina.
Min samvaro med dem regleras av ett li-
tet imaginärt bolag, som heter Grandpa
Travels and Entertainment.

Hittills har det mest handlat om resor.
Det började med att Noah och jag kör-
de Göta Kanal tillsammans när han var
tio. (”Mamma och pappa får inte följa
med,” sa Noah. Och så blev det.) Senast
var han och jag i Manchester och titta-
de på Zlatan. Fast vi gillade faktiskt Li-
verpool lite mer. Väldigt vänlig stad. Vi
gick på Beatles-museet, så att jag kun-
de berätta för honom om det tidiga sex-
tiotalets Storbritannien. Hur det var för
en föga världsvan norrlänning, som inte
ens hade teve hemma, att sitta på lör-
dagarna framför en svartvit teve i ett
dragigt slott i Wales och titta på ”Top
of the Pops”. Vi konstaterar att Ed She-
eran faktiskt vuxit upp i samma mylla
som 60-talets idoler, fast ett halvsekel
senare. Det är nåt märkligt med Mer-
seyside.
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Melina fick ett berg i 10-årspresent. Ett
berg att bestiga. Vi valde Helags, 1798
meter över havet, högst i Sverige sö-
der om polcirkeln. Det gick bra. Hon
har starka ben. Lite matt blev hon av
den branta stigningen, men det varmor-
far som hade det tuffast med balan-
sen när vi skulle ta oss ner igen bland
stenskravlet. Där väntade dock Melinas
största utmaning. I vandrarhemmet där
vi skulle övernatta låg en svart keps
med texten: Make America great again.

Melina kastade sig över mobiltelefonen
för att ringa till mamma: ”Jag ska sova
med en Trump-anhängare!” Min dotter-
dotter har starka åsikter om Mr Trump
och förväntade sig en sömnlös natt i
skräck. Mobilen hade som tur var ing-
en täckning, så det blev min uppgift
att lugna henne. ”Man måste inte va-
ra farlig för att man håller på Trump”.
Kepsens ägare visade sig vara en något
överviktig dam från Washington. Ovan
vandrare, helt utmattad bara av att ta
sig till Helagsstugan. Följaktligen helt
ofarlig. Hon var dessutom sådär ameri-
kanskt hjärtlig mot sin unga sänggran-
ne, som kanske lärde sig något om det
här med att ha förutfattade meningar.
Kepsen? ”I use it selectively”, svarade
hon leende på min insinuanta fråga.

Noah och Melina vet nog inte själva hur
glada de borde vara över att få med sig
år 2017 så tidigt i livet. Med så mycket
liv framför sig får man hoppas att de får
vara med och se det här trädet fortsätta
växa – till gagn för både män och kvin-

nor i hela världen. Det känns som om
luften vi andas blivit lite renare inför
2018.
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