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Påståendet att verkligheten överträffar 
fictionen beläggs inte sällan då det gäl-

ler människor som under sina liv upplevt 
sådant huvuddelen av oss inte kommer i 
närheten av. Ett sådant liv levde Thord Ivar 
Hallström eller Ivor Thord Gray (1878 - 
1965) som var det namn under vilket han 
kom att bli känd. Få är de som hört talas 
om detta sällsynt växlingsrika männis-
koöde. Kanske därför att han levde större 
delen av sitt liv utanför Sverige. Kanske 
för att det, särskilt i vår tid och i vårt land, 
tangerar det icke rumsrena att uppvisa drag 
av äventyrlighet. Ändå fångas vi av dessa 
sällsamma människoliv, attraheras av de-
ras upplevelser, trots att det oftast handlar 
om det slags fåtöljresande och flykt från 
vardagen som läsandet erbjuder.

Att läsa ledamoten Bojeruds biografi 
över Ivor Thord Gray är att förflyttas till 
en annan tid med andra perspektiv och 
annorlunda värderingar än våra egna. För 
att att förstå dessa värderingar är det bety-
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delsefullt att försöka famna samtidens his-
toriska skeende och vilket idéklimat som 
föddes ur detta. Genom att författaren ofta 
låter bokens huvudperson tala genom citat 
ur hans dagbok ges många bra tillfällen 
att få förståelse för hur han tänkte om sina 
upplevelser liksom för hans värderingar. 
Författaren lyckas väl med att teckna de 
historiska ramarna för berättelsen sam-
tidigt som han gör belysande nedslag i 
människors vardagsvillkor. 

Äventyren börjar med en skoltrött stock-
holmspojke som år 1893 väljer en klassisk 
inträdesbiljett till äventyret genom att gå 
till sjöss. Han mönstrar på den legenda-
riska fullriggaren Abraham Rydberg där 
han stundtals får möta en mycket hård 
verklighet. Tvivelsutan blir livet till sjöss 
en slags härdning och förberedelse för 
det efterföljande soldatliv med vilket han 
kom att identifieras och det blev också det 
fundament på vilket den egna självbilden 
kom att vila. Hans mycket ovanliga och 
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samtidigt framgångsrika militära karriär 
gick bland annat via boerkriget och revo-
lutionernas Mexico till skyttegravskriget i 
Frankrike under första världskriget varefter 
han kom i tjänst i Ryssland på de vitas sida 
i samband med revolutionen. Ivor Thord 
Gray tillhör den ytterst lätträknade skara 
som har uppnått generalsgraden i såväl 
Ryssland som USA. För denna bedrift 
svarade en egenartad militär talang. Han 
var orädd och visst uppsökte han faran. 
Samtidigt utgjorde hans personliga egen-
skaper en sällsynt  god grund för ett fram-
gångsrikt ledarskap i fält och under krig. 
Och framgångsrik var Ivor Thord Gray i 
det mesta han företog sig. 

Förutom ett mycket rikt liv som militär 
idkade Gray författarskap, han var veten-
skapsman och också mycket duktig på det 
idrottsliga området där han blev dubbel 
världsmästare i bågskytte. Han förstod 
sig på det pekunjära och lyckades med 
konststycket att från ganska medelmåttiga 
förhållanden skapa en mångmiljonför-
mögenhet. Nu förhöll det sig så att Ivor 
Thord Gray som person var allt annat än 
snål utan tvärtom ytterligt generös och 
blev stordonator till ett antal angelägna 
verksamheter. 

En näst intill obruten framgångssaga 
hade dock sina mörka sidor. Hans privatliv 
ter sig problematiskt. Först i övre medel-
åldern fann han äktenskaplig harmoni och 
någon mönstergill far verkar han inte ha 
varit. Äldste sonen träffade Gray för först 
gången när denne var 45 år och om rela-
tionen till den andre sonen tiger källorna. 
Däremot hade han en bra relation med en 
styvdotter och visade också stor omsorg 
om medlemmar av familjen Hallström 
hemma i Sverige.

Bojerud, har skrivit en till lika delar 
spännande och intressant bok om en person 
som är dussinpersonlighetens diametrala 
kontrast. Stellan Bojeruds stil är med-
ryckande, han har en mycket god förmåga 
att se händelser utgående ifrån ett större 
perspektiv och han kan teckna människors 
karaktärer på ett sätt som engagerar. Det 
är med en känsla av fin läsupplevelse som 
man kan ställa Stellan Bojeruds biografi 
över Ivor Thord Gray i bokhyllan efter det 
att sista bladet i boken vänts.
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