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Festkrönika
Höstens festsäsong inleddes med celebert besök av Åsma-kören från Åbo, som var på
turné i Sverige med ett Nils Ferlin-program. Efter traditionell konsert vidtog det grundliga
festandet, som själve Sibelius ej hade skämts för. Åsma-kören (Åbo Sångarbröder-Musices
Amantes) är en manskör som i likhet med många andra manskörer har problem med
stigande medelålder och bristande nyrekrytering men, som i likhet med andra manskörer,
kör på icke desto mindre. Ingenting varar ju beständigt ändå, så det är lika bra att hålla på.
Den sedvanliga skaldjursövningen på vinden av Viktoriagatan genomfördes med
styvare pregnans än någonsin. Man har ju lärt sig numera att bara hålla sig till vin vid
dessa övningar, vilket ju av naturliga skäl måste resultera i drullesäker succé. Kvällens
överraskning var att gamla vänner ej hade glömt att undertecknad fyllt gubbe (alltså 50)
för två månader sedan, vilket han dock själv för länge sedan glömt och förträngt, vilket
föranledde vissa extra styrketårar.
Vi får ej glömma det omfattande surströmmingskalaset bland sångarbröderna längst
bort i Örgryte. Hela repertoaren avsjöngs i ständigt mindre nyktert tillstånd, då
surströmmingens klassiska aslukt föranledde desto flera snapsar som aldrig tog slut,
varför vi höll på till tretiden på morgonen om inte längre, de som sov över, alltså de flesta
som blev kvar. Vad som hände med alla som försvann på vägen har ingen någon blekaste
aning om.
Den stora högtidsgraden i Christinae kyrka förlöpte som vanligt över all förväntan.
Saker hände i Tobias Wilhelmis stora minnesfestkantat, som de alltid gör, varför den
musiken blir som ny varje gång. Dock saknades denna gång hela slagverksensemblen med
framför allt den obligatoriska vindmaskinen, som ju har ett viktigt solo i början. Vid
gåsmiddagen efteråt fick för första gången någonsin damer deltaga, vilket innebar att
tillställningen blev bättre organiserad och vidlyftig än någonsin. Plötsligt var vemodet och
begravningsstämningen som bortblåsta genom att man fick vackra damer att bry sig om i
stället. Av denna anledning ställde skräddarmästar Linde upp vid sexans gåsmiddag för
första gången någonsin, då hans oförtröttliga ansträngningar för att genomföra denna
kupp nu äntligen krönts med framgång.
Även konserterna i Annedal genomfördes denna säsong med den äran. Domsöndagen
kom åter till heders med återställd orgel (som varit på lagning i två år på grund av
bromsning av kyrkliga myndigheter), och Puccini samt Waldenby framfördes
exceptionellt bra med handplockad virtuoskör samt dito solister och instrumentalister.
Dock menade tillfrågade publikmedlemmar att Waldenby faktiskt överträffade Puccini.
Även Adventstidens alla evenemang genomfördes smärtfritt, om dock Första Advent såg
bara en bas och två tenorer i ett överväldigande hav av bara damstämmor.
Så kom julen med dess promenadkonsertvandrande från fest till fest. Juldagen gjorde
sig extra minnesvärd genom att man mitt i julbordet fick finna sig i att bli nerspydd av den
olyckligt magsjuke mitt emot, som i stället för att genast rusa ut gav sig tid till att varna
omgivningen, varpå det som varnades för naturligtvis ej längre kunde undvikas.
Aptitligare julbord har man varit med om, och man fick finna sig i att stinka för resten av
den dagen - synliga spår kunde elimineras men ej osynliga. Ett bättre julbord erbjöds på
Johanneskyrkan i Stadsmissionens regi, stadens största, med nio sorters lax, all annan
tänkbar mat med bål, frukt och tårtor i beundransvärt god regi och toppenorganisation
och framför allt med den rätta julstämningen. Där satt alla stadens mest intressanta
original, och med fallna professorer, kvalificerade lodisar och högutbildade alkisar fördes
de mest stimulerande konversationer om snille och smak. Det var bättre än Svenska
Akademin, som ju bara äter.
Även nyårsafton hos Göteborgs Skrivarsällskap genomfördes praktfullt med inbjudna
gäster från när och fjärran, bland annat Frankrike och Chile, med diktuppläsningar och
franska chansonger - det kunde inte bli bättre och överträffade kvalitativt rentav julfesten.
Därtill bidrog det fenomenala vädret, årets kallaste natt med gnistrande snötäcke över
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hela staden och med alla grenar i alla träd inhöljda i diamanttäcken, medan fullmånen i
uppsvälld prakt låg på och gav midnattsfyrverkeriernas explosiva skådespel en mer än
bara overklig prägel - det var alltför sagolikt för att vara sant men var därför desto
sannare.
Den årliga Gurdjeffmiddagen den 12 januari (på Jack Londons fördelsedag)
genomfördes även i skuggan av glansen från alla Himalayas vackraste berg och med
erinringar av Tibet, där dock Gurdjeff själv aldrig var, som mest höll sig till Afghanistan,
Khorasan, Uzbekhistan, Turkestan, Turkmenistan, Azerbadjan, Kirgizistan, Tadjikistan
och Kafiristan samt andra närliggande länder där omkring, - vilket föranleder oss att
dryfta ämnet Gurdjeff.
Gurdjeff - skum charlatan eller mystisk mästare?
Denna frågeställning gäller egentligen alla i samma fack, ty alla är de vanligen något
av bådadera. Gurdjeff sammanställs gärna med sådana skumma kolleger till honom som
Madame Blavatsky och svartkonstnären Aleister Crowley men skiljer sig dock från dem i
flera bemärkelser. Liksom Crowley var Gurdjeff även magiker men frångick denna konst
medan Crowley i stället befäste sig i den och utnyttjade den till missbruk i stället för till
nytta. Han kallade sig ”världens styggaste man”, och hans tillhåll på Sicilien blev så illa
beryktat för dess orgiastiska riter att han till slut blev utvisad. Att han var en kvalificerad
konstnär råder det ingen tvekan om, men att han var fullständigt morallös och oetisk
råder det heller ingen som helst tvekan om. Man kan avfärda honom som ett symptom på
den sjuka tiden: under 20-talet ballade ju nästan alla konstnärer ur och gick över till
kubism, atonalitet, funkis och annan renodlad fulhet.
I sin första bok påminner Gurdjeff mycket om Blavatsky - samma obegripliga nonsens
i voluminös massivitet utan motstycke. Ingen har någonsin förstått mer än de allra lösaste
konturerna i Blavatskys hemliga läror, som startade teosofin, och ännu färre har väl
förstått någonting alls i Gurdjeffs ”Beelzebub’s Tales to His Grandson”, som inte bara
betecknats som oläslig, utan Gurdjeff har till och med genom den stämplats som en
inkompetent författare. Lyckligtvis skrev han även andra böcker. ”Meetings With
Remarkable Men” är självbiografisk och berättar öppet och trevligt om alla de mänskor
under hans uppväxttid och resor i Asien som fick betydelse för honom. Den förblir hans
klassiska bok, och man får där det bestående intrycket av honom som en knipslug
levnadskonstnär med god smak för allt livets goda, inte minst Armagnac och Cognac.
Hans far var grek medan hans mor var armeniska. Det sägs, att ingen kan lura en jude,
men det behövs tio judar för att lura en grek och tio greker för att lura en armenier.
Gurdjeff var alltså både grek och armenier. Han växte upp i Kars i Turkiet på gränsen till
Armenien och blev småningom rysk medborgare, när denna del av Turkiet ockuperades
av Ryssland. Dock lärde han sig aldrig ryska lika bra som grekiska och armeniska.
Hans resor omfattade större delen av Centralasien - Persien, Afghanistan, Uzbekhistan
och alla de länderna. Efter sina resor etablerade han sig i Konstantinopel men flyttade
snart till Paris, där han kom på modet efter första världskriget med sitt ”Institut för högre
forskning”. Vad han ville var att väcka folks medvetenhet. Han menade att de flesta gick
och sov sig fram genom livet, varför han såg sig kallad till att väcka dem. Att han var
effektiv som sådan var oförnekligt. Han fick med tiden ett dubiöst rykte om sig som
”pådrivare”, som helt enkelt körde för hårt med folk, även om det var dem till godo. Han
arbetade periodvis även som psykiatriker medan han bestämt tog avstånd från både
Blavatskys och Crowleys taskspelarkonster och manipulationer. Blavatsky blev ibland
tagen på bar gärning när hon fuskade i sina seanser, och Crowley var totalt förkastlig rent
mänskligt och moraliskt, medan Gurdjeff går helt fri från sådana anklagelser, då han
åtminstone var ärlig.
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Colin Wilson har skrivit en liten mycket informativ bok om Gurdjeff som heter
”Kampen mot sömnen” på bara 85 sidor som man lätt läser på en dag eller mindre. Colin
Wilson är som alltid opartisk men intresserad, vilket alltid gör hans böcker intressanta och
läsvärda, vad han än skriver om. Han kan sägas vara en sentida värdig efterträdare till
Gurdjeff i sin gränslösa nyfikenhet på livet i alla dess olika aspekter och inte minst de
mera dubiösa. Andra betydande ryssar som Colin Wilson skrivit böcker om är Ivan den
Förskräcklige och Rasputin.
Man vet inte när Gurdjeff föddes, det varierar mellan 1862 och 1887 och kan ha varit
när som helst där emellan, men man lutar åt 1872. Man vet dock att det var den 13 januari,
och man vet även att han förvisso dog 1949 även om det rådde en viss tvekan om den
saken, då hans lik aldrig riktigt ville kallna…..
Doktor Eriksson in memoriam.
Det har redan skrivits en uttömmande och detaljerad nekrolog av bestående värde i
Göteborgs-Posten, till vilken det knappast finns något att tillägga utom rent instämmande
med acklamation. Den artikeln avslutas med:
”Vissa läkare förunnas det att förbättra det samhälle i vilket de verkar. Erik Kjell
Eriksson var en av dessa.”
Denna unika förmåga menar vi att till stor del måste tillerkännas hans varma
humanism, som var grunden för hela hans livsattityd och för hans livsverk. Han läste i
hela sitt liv, vilket var hans största nöje, som om han var beroende av denna själsliga
näring i form av ständig intellektuell tillförsel av impulser med nya idéer att applicera i
världens mänskligt svåraste arbete: att ta hand om samhällets mest förfördelade. Min
uppfattning av Kjell var inte som läkare utan som humanist: humanisten kom först,
läkaren sedan, och det tunga yrket som psykiatrisk överläkare kunde bara genomföras på
grund av en humanistisk väl genomtänkt ryggrads totala soliditet. Vad menas då med
humanism i detta fall? Det är det som är det intressanta.
I detta fall skulle jag vilja definiera ’humanism’ som en grundsyn på människan
bestående i en total respekt för var enskild människas grundläggande humanitet, det vill
säga bästa mänskliga egenskaper, som alltid finns där, hur djupt de än kan vara begravda.
Kjell såg det som något av en sport att mana fram dem, gräva fram dem, provocera fram
dem och till och med tvinga fram dem. Min respekt för honom var alltid oerhörd på grund
av den humana pondus han utstrålade, och hade vi varit närmare varandra i ålder hade vi
haft stort utbyte med varandra. I stället blev det med hans söner, som jag dock har skäl att
förmoda att skall kunna föra Kjells klara ärlighets humanism vidare med hans speciella
blick för just det grundläggande mänskligt positiva i varje människa - utan att någonsin
blunda för utmaningarna.
Ahasverus, del 17.
Jag vill nu berätta om Herodes yttersta motsats, eller en inkarnation av hans yttersta
motsats. Det var min gode vän läkaren Juda Halevi i Spanien, genom årtusenden Israels
främste skald, dess klarast lysande profet efter Kristus, och såväl Spaniens som det
arabiska språkets ypperste diktare och filosof. Ja, jag vill kalla honom filosof, fastän han
tog parti mot all filosofi; men filosofi betyder ursprungligen "kärlek till visheten", och
ingen tänkare och grubblare har efter Kristus kommit högre i sin kärlek till visheten än
den lille ödmjuke Juda Halevi, en liten kutryggig oansenlig man, som inte just ansåg sig
vara något märkvärdigare än andra. Han behärskade fullkomligt såväl spanska som
hebreiska och arabiska, och även om hans hebreiska dikter, och främst då hans
Sionssånger, är de yppersta som har skrivits på Israels modersmål, så är samtidigt hans
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skrift "Kusari" på arabiska det kanske allra yppersta som har skrivits på Ismaels
modersmål. Till och med Koranen bleknar i jämförelse med Halevis "Kusari", som kanske
bland semitiska diktverk endast finner sin like i Firdausis "Shahnameh", som ju inte ens är
semitiskt utan persiskt. Men detta oerhörda diktverk är en heroisk-episk dikt av världsligt
slag medan Halevis "Kusari" är ingenting annat än ett uttryck för den högsta tänkbara
gudomliga och historiska, religiösa och filosofiska sanning.
Halevi var den förste som vågade angripa Aristoteles i dennes krassa, torra,
andefattiga, tråkiga, inskränkta och materialistiska läror, vars strikta ordning utesluter allt
vackert, andligt och gudomligt i livet. Det var egentligen bara Aristoteles bland filosoferna
han hade någonting emot, ty Platon kunde han uppskatta, åtminstone delvis. Och jag
finner det märkvärdigt att inte fler än Halevi har genomskådat Aristoteles ensidighet och
inskränkthet och vågat utropa inför hela den lärda världen, som det lilla barnet i
Andersens saga: "Men kejsaren har ju ingenting på sig!"
Jag hade äran att känna Halevi. Jag umgicks med honom under hans sista tid i hans
hemstad Córdoba, och jag älskade honom. Han var en saktmodig, mild och god människa,
alltför anspråkslös och blygsam, en stor drömmare, föga praktisk, men med en andlig
blick som genomskådade allting i livet. Han hade inga illusioner, men alla hans
desillusioner tjänade som näring åt hans desto mera storartade visioner. Av alla judiska
lärda, rabbiner och tänkare som jag har haft att göra med inklusive Spinoza var han den
som klarast förstod sin egen religion, dess mening och Guds väsen.
Ännu idag spekulerar man över hans sällsamma beslut att vid framskriden ålder helt
lämna sitt gamla liv bakom sig för att kasta sig ut på en vild och äventyrlig resa till Sions
land. Han hade allting i Córdoba att leva för: en tillgiven familj, en stor och stabil vänkrets,
en säker ställning i samhället och ett rykte som överglänste alla hans samtida utom El Cid.
Och all denna utomordentliga trygghet och härlighet bestämde han sig med ens för att
överge. Och den enda anledningen, sade han till mig, var, att han ville komma åt den
innersta sanningen om Det Heliga Landet och Guds avsikter därmed. Och ett vanskligare
företag i dessa oroliga tider, då påven och Bernard av Clairvaux just predikade det andra
korståget, som om det första inte hade varit illa nog, kunde man inte ge sig ut på. Och
Juda var inte ung längre, hans hälsa var bräcklig, och han var ingen stark man. Vilken
barbar som helst kunde hur lätt som helst genom blott en olyckshändelse ha ihjäl honom.
Men ju innerligare alla försökte övertala honom att inte resa, desto starkare blev han i sin
oerhört vågade föresats.
Jag var kanske den enda som inte försökte övertala honom att låta bli. Jag följde med
honom i stället.
Men även om vi hade försökt föreställa oss alla olyckshändelser och katastrofer som
alls kunde drabba oss under vägen så överträffade resan genast alla våra hemskaste
fantasier. Värst var vädret. Vi råkade ut för sådana infernaliska stormar, att vi förtvivlade
värre än Odysseus. Och när vi äntligen kom fram till Alexandria och där togs om hand
med översvallande vänlighet av den rika församlingen där, så rådde till och med jag Juda
till, när vi hörde om de pågående krigen i det heliga landet, att inte fara längre än till
Egypten. Och jag gjorde honom tveksam.
Vi stannade i flera år i Egypten och var särskilt mycket i Kairo, som Maimonides
senare skulle göra så berömt, men till slut fick Juda nog och bestämde sig för att i alla fall
fortsätta österut. Jag vägrade att följa med. Jag ville inte se det heliga landet, inte ännu, och
jag hade mina skäl. Och jag visste, att jag skulle se Juda för sista gången, om jag skildes
från honom. Men ödet, mitt öde, Israels öde, mänsklighetens öde, har alltid varit och skall
alltid vara obevekligt. Ingenting kunde få mig till Sion, och ingenting kunde hålla honom
därifrån. Han for, och som avsked lämnade han mig alla sina Sionsdikter, som jag sedan
kopierade och småningom distribuerade till värdiga läsare. Och jag hörde aldrig något
mer från Juda.
Men vi hörde en del ögonvittnesskildringar om hans fortsatta resa. Han kom fram till
Tyrus med sitt skepp, och därifrån kom han till Jerusalem. Han kom så långt som till
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Klagomuren. Men när han stod vid sina vägars mål, fått sin längtan uppfylld och
fullbordat sin livsuppgift och stod inför de tvåtusenåriga ruinerna av Salomos tempel, som
efter Jeremias femtiotvå generationer hade begråtit med samma ursinniga hjärtesorg, så
brast hans hjärta. Han föll ihop och var död. Somliga påstår att en arab dräpte honom,
men det är inte sant. Hans hjärta brast inför åsynen av Israels samlade katastrofhistoria.
Men jag tror att han fann vad han sökte. Jag tror att han i Jerusalem förstod Guds
innersta mening med Israels uppgift och öde, och det är bara så gränslöst synd att han inte
lyckades kommunicera till oss sina sista dagars erfarenheter. Men en dag reser jag samma
väg in till Israel via Tyrus och följer hans steg till Sion och Klagomuren, och då skall jag få
inse vad han insåg och kanske liksom han dö därvid.
Men jag vill nu återge de sista ord som han sade till mig. Det var i hamnen i Damiette.
Det var afton, och han skulle just gå ombord på sitt fartyg. Jag frågade honom:
"Min vän, innan vi skiljs, säg mig, vad beror din gränslösa ödmjukhet på? Din totala
anspråkslöshet och blyghet har alltid väckt min stora undran. Kan du förklara den för
mig?"
"Men, min vän, det är ju judendomens innersta väsen. Det är ju det som judendomen
är och ingenting annat: ständigt hänsynstagande till nästan, ständigt underordnande av
sig själv inför de andra, en total respekt för livet, och en ständig självutplåning,
självförnekelse och självuppoffring till förmån för alla andra och hela det universella livet.
Det är det som är meningen med vår tro på Gud. I och med att vi tror på Gud tror vi på en
annan än oss själva, och därmed har vi satt en annan kraft över vår egen kraft, därmed har
vi underordnat oss universum, och därmed har vi ställt oss själva i andra rummet och
utplånat alla våra egna själviska inklinationer. Och därför är vi som vi är. Det är i
judendomens innersta natur att dra sig tillbaka till en underordnad ställning av respekt
och hänsyn för livet, den omgivande världen och medmänniskorna, och därför har
judendomen aldrig och skall den aldrig inta någon ledande ställning i historien eller leda
världens öden eller bli någon världsreligion. Vi håller oss undan och verkar endast i det
tysta och det fördolda, men där verkar vi desto säkrare, och där kan vi verka utan att
någonsin förtröttas. Genom vårt hänsynstagande till världen och genom vårt frivilliga
naturliga ställningstagande i skymundan leder vi världen i stället indirekt. Vi leder andra
med att hjälpa dem, och närhelst någon nation intar en ledande plats i politiken är vi de
som finansierar den och håller den om ryggen, som vi har gjort med araberna, kalifatet i
Bagdad och kalifatet i Kairo och nu håller på med i Spanien och med de tyska kejsarna.
Men vi höjer oss aldrig över dem som vi hjälper och håller om ryggen, och när de faller så
faller vi med dem, såsom vi aldrig har annat än fallit tillsammans med det bysantinska
riket. Vår plats i världen är en andra plats, men den är alltid en andra plats, medan första
platsens innehavare alltid skiftar och uppgår i glans det ena seklet för att störta samman
det följande för att aldrig resa sig mera. Vi kan endast resa oss i glans med att resa andra i
glans, och vi störtar aldrig någon, utan den nation som störtar sig i fördärvet gör det
genom att i första hand försöka störta oss i fördärvet. Judeförföljelser är således alltid
preludier till den pogrombedrivande nationens fall. För att världen skall bestå, för att
världsordningen skall vidmakthållas, ställer vi oss under den och stöttar den, och den
faller inte förrän den självsvåldigt fäller oss. Där har du kärnan av judendomen vad
anbelangar dess förhållande till universum och världen. Och därför är en jude som icke är
ödmjuk, tålmodig, blygsam, anspråkslös, saktmodig, mild och god icke en äkta jude, ty
han hjälper inte världen och mänskligheten på bekostnad av sig själv, som det är var judes
huvuduppgift i livet att göra. Livsbejakelse genom självförnekelse - det är den praktiska
konsekvensen av kärleken till Gud, som är det enda judendomen lär och är."
Vi omfamnades och skildes, och jag såg honom aldrig mera.
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Shakespeare, del 40: Mysteriet, av Laila Roth.
Oxford - den fåfänga översittaren, som skröt med sin fåfänga, som vid behov
omvandlade sitt teatersällskap till ett gäng gatuligister och huliganer, som dräpte sin
förmyndares tjänare för ingenting, förlöjligad men accepterad, och som fick en pension på
1000 pund om året av Hennes Majestät - för vad? För sina sonetter, som bara preludierade
vad som sedan följde, eller för sina förlorade pjäser, som fullbordades av andra? Det
kommer vi aldrig att få veta. Men hans sista 54-e levnadsår såg tillkomsten av Hamlet,
Othello och Kung Lear.
Bacon - snobben, det ambitiösa universalgeniet, Englands Leonardo da Vinci,
vetenskapsman, advokat och politiker, - men pjäsförfattare? Knappast. Han var för fin för
sådant och för upptagen med politiska intriger mot Essex, sin välgörare, den romantiske
jarlen, inkarnationen av alla Shakespeares hjältar och motsatsen till allt vad som var Sir
Francis Bacon.
Derby - den försiktige jarlen med initialerna W.S. och förnamnet Will, föreståndaren
för diverse teatersällskap, kanske även för Lord Chamberlains män, det viktigaste av dem
alla, som iscensatte de flesta av Shakespearepjäserna, galen av svartsjuka över sin vackra
men lättsinniga hustru, härskare över Isle of Man, universalresenären och den perfekte
diplomaten, som inte har lämnat något spår efter sig i historien och vars hem och bibliotek
förstördes av puritanerna - för vad? För att Shakespeares hemlighet aldrig skulle bli känd?
Marlowe - den revolutionäre pionjären, det dramatiska geniet, den dynamiske
effektskaparen, både på scen och bakom, både i samhället och i societeten, som på något
sätt fastnade i problemet med doktor Faustus’ pakt med Djävulen och aldrig själv klarade
sig ur hans klor.
Shakespeare - den ärlige affärsmannen från landet, som visste allt om hur man levererar
och gör affärer av tal, som omvandlade Marlowes försådd till världens vackraste och mest
bestående vinterträdgård, kanske den mest engelska av alla engelsmän, som lämnade efter
sig i arv åt alla tider en outrannsaklig gåta av det mest perfekta pokeransiktet på scen
någonsin.
Webster - den avslutande dramatikern, mest intresserad av rättsfall, som gjorde mycket
väsen av damer på scen, kanske på grund av någon svårighet med deras väsen, lämnande
efter sig det hopplösaste mysteriet av alla - ett till fulländning drivet engelskt drama av
varken tragedi eller komedi utan bara av tvetydighet, gäckande eftervärlden mer än alla
sina föregångare genom att inte lämna efter sig ett enda känt faktum om sitt liv - som om
han aldrig hade funnits.
Vad skall vi tro? Sex gestalter men ett mysterium? Och vad är det mysteriets namn?
Marlowe dog först, om han dog. Oxford dog precis när det engelska dramat kulminerade.
Shakespeare dog innan det började deklinera. Bacon dog vanärad i ensamhet efter att ha
varit Englands mäktigaste man. Vi kommer aldrig att få veta när Webster dog eller om
han dog. Och när Derby dog stängdes alla teatrar i hela England, och det stora
inbördeskriget bröt ut, som förstörde alla bevis om vem som verkligen hade skrivit
Shakespeares verk.
Laila Roth,
(översättning från engelskan.)
Kommentar. Detta är ett av våra intressantaste inlägg i debatten någonsin, genom att Laila i
några få ord lyckas klargöra bilden av det troliga samarbetet mellan alla de sex nämnda
Shakespeare-kandidaterna: alla var på något sätt delaktiga i arbetet, och ingen kan
uteslutas. Att det förelåg ett samband mellan dem går inte att bortse ifrån.
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Operakompositörers fruar.
Alla tycks de ha haft problem med sina fruar - eller var det sig själva de hade problem
med, som de projicerade på sina fruar? Problemet är intrikat och delikat.
När Charles Gounod stod på höjden av sin ryktbarhet och jämställdes med både Verdi
och Wagner, som han var nästan jämnårig med, fanns det ännu ingen kvalificerad
skvallerpress som hittade på att även jämföra dessa tre mästares storhet på det amorösa
planet. Alla tre hade ju nämligen ungefär likartade problem med sina fruar - om det var
det som var problemet.
Gounod framstår dock som den avgjort minst passionerade av dem - även när man
jämför deras olika kärlekspassioner. Gounod synes ha haft större sympati för sin svärmor
än för sin fru, medan han likväl mot båda föredrog den mer dynamiska Mrs Weldon på
säkert avstånd i England, en imposant dam som han i nödfall (och det var ofta) tog sin
tillflykt till, så till den grad, att hon fick sådana hållhakar på honom, att det inte begav sig
bättre än att han fick processer på halsen även med henne utom alla som han redan hade i
Paris. Hela hans mogna liv dominerades nämligen av oändliga processer, som mest
handlade om uppföranderätten till hans operor, ett ämne som han tydligen älskade att
gräla om. När han slutligen tvingades hota med att stämma även den respektabla Mrs
Weldon och göra även henne till sin fiende utom sin fru, svarade hon omsider med, att
visserligen återsända alla hans handskrivna partitur som han haft med sig till henne men
inte utan att stämpla sitt namn på varenda sida av dem, för att han aldrig skulle glömma
henne.
Genom sina två klassiska operor ”Faust” och ”Romeo och Juliette” framstår Gounod
för alla tider som ’den gamle gode Gounod’, dyrkad av sin lärjunge Bizet, omhuldad av
Mendelssohn, uppmuntrad av Berlioz och själv en trogen Rossinientusiast, en pålitlig
klippa inom den klassiska operan som det inte går att stöta sig mot, då hans musik är så
ytterst jämngod alltigenom och välbehagligt klassiskt formfulländad, i motsats till Verdis
militanta ciskusmanègemusik för positivhalare och Wagners outhärdliga och oupphörliga
bombasmer. Ändå hade dessa ungefär likartade problem med sina fruar. Verdis första fru
dog ju efter att båda deras barn först dött, varpå han sammanbodde med den då
framstående sopranen Giuseppina Strepponi, förebilden för ’La Traviata’, vilket de båda
förföljdes för av sina indignerade moraliska landsmän (katoliker) tills de sent omsider
gifte sig, varpå Verdi fann att han inte heller kunde leva utan den då mycket yngre och
mer framstående blonda sopranen Teresa Stolz. Det är ju inte särskilt lämpligt att leva
med två fruar i Italien, särskilt om man bara är gift med den ena, men Giuseppina var klok
nog att kompromissa sig fram, ända tills det gick för långt och hon tog sin make på bar
gärning med den andra (utan vilken han aldrig hade kunnat komponera ’Aida’) in
flagrantia, varpå hon äntligen sade ifrån. Sedan bodde Verdi mest med den andra på hotell
- för att vid behov komma hem till Giuseppina på landet, där hon alltid väntade troget, då
hon visste att han alltid kom tillbaka.
Värre var det ju som alla vet med Wagner, som bara nöjde sig med andras fruar. Hans
första äktenskap glömdes fort bort, förbindelsen med Mathilde Wesendonck (utan vilken
han aldrig kunnat komponera ’Tristan’) blev desto hetare genom att hennes man vägrade
lämna henne ifrån sig, vilken envishet dock visade sig mera seglivad än Wagners egen,
som till slut nöjde sig med Hans von Bülows hustru i stället, Franz Liszts dotter, hon med
den långa halsen och den långa näsan. Hennes största attraktionskraft synes ha varit att
hon var just Wagners bästa vän och favoritdirigent Hans von Bülows enda hustru. Annat
liv i skällan blev det sedan när Wagner till slut lyckades bli gift med henne - sedan släppte
hon honom aldrig utom syhåll, och de hårda tyglar hon höll honom med var en heder för
hennes store kompromisslöse fader.
Det finns dock andra varianter. Richard Strauss, den siste store operakompositören,
han med de odödliga perversiteterna ”Salome” och ”Elektra”, som dock även skapade den
oförlikneliga Mozartpastischen ”Rosenkavaljeren”, en fullkomligt bedårande söt och
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behaglig opera utan några perversiteter, synes mest ha använt sin fru till en sorts piska
och självplågarverktyg - hon synes med åren ha utvecklat allt mer raffinerade metoder för
att plåga honom, även om det bara var muntligt, vilket han bar med tacksamhet. Han
behövde det tydligen för sin konst.
Så har vi slutligen den kanske vettigaste varianten trots allt - kompositören bakom
skräckoperan ”Spader Dam”, där hjälten blir vansinnig och skjuter sig och hjältinnan
dränker sig medan ett perverst gammalt spöke triumferar, och ”Eugen Onegin”, där
hjälten stjäl sin bäste väns fästmö och mördar honom i en duell bara för bota sin spleen, det
överkänsliga stackars nervvraket Tjajkovskij (med tio operor även han liksom Gounod),
som inte hade någon hustru alls. Han nöjde sig med att hålla sin sponsor änkefru von
Meck på behörigt avstånd och såg noga till att de aldrig ens träffades så länge de levde.
Filmkrönika.
Det var med ett visst berättigande som vi förra året utsåg fem stycken filmer till årets
bästa film, naturligtvis i ordning. Så är det även i år.
På femte plats är vi överens om att placera den enkelt underbara ”En plats i våra
hjärtan”, den prisbelönta italienska ”La stanza del figlio”, som bara inte får utelämnas från
en filmvinnarlista.
På fjärde plats skulle vi placera den smäktande romantiska ”Enigma” om Englands
viktigaste spioncentral i andra världskriget, som varje dag på nytt måste knäcka tyskarnas
koder, varigenom ryssarnas Katyn-massaker på polska officerare först blev känd mitt
under kriget, ett mycket känsligt kapitel i Churchills relation med Sovjetunionen, - en
mycket minnesvärd och ytterst välgjord film.
På tredje plats finner vi så den färgsprakande fyrverkeriexplosiva festfilmen ”Moulin
Rouge” av Baz Luhrmann, tidigare mest känd för sin våld-och-sex-version av ”Romeo och
Julia” med Leonardo di Caprio. Lyckligtvis är ”Moulin Rouge” många strån vassare. Den
lider något av samma åkommor och later som rockversionen av ”Romeo och Julia”, det är
för mycket oväsen, disco hör inte ihop med anno 1900, kameran är tröttsamt rörig som i en
dogmafilm, men ändå är filmen en oförglömlig upplevelse genom sina musiknummer,
den underbart gripande historien, de fantastiska skådespelarprestationerna med den
intensiva inlevelsen alltigenom, de överraskande humoristiska inslagen med prisvärda
stänk av Georges Meliès, och de många dubbelbottnarna - i finalen blir spelet verklighet
samtidigt som en pjäs i pjäsen utvecklar sig till en alltför blodig verklighet, så att pjäsen
spårar ur men i stället spånar fram till en helt ny improviserad pjäs, som inte kunde ha
blivit bättre. Höjdpunkten är dock tangoscenen, en plötsligt frambesvuren improvisation
som är filmens konstnärligt mest dramatiska ögonblick. Det är tveklöst en film att
rekommendera till alla.
På andra plats finner vi den genom sin skönhet och teknik imponerande ”Crouching
Tiger Hidden Dragon” från Taiwan, en överraskande originell film genom framför allt sina
överväldigande romantiska inslag mitt i de tekniskt avancerade och ständigt varandra
överträffande bataljscenerna med en kvinna i centrum som den huvudsakliga
slagskämpen. Duellen i trädkronorna är en stridsscen som överträffar till och med Errol
Flynns bästa stunder.
Och vem hittar vi då på första plats om inte självaste Gillian Anderson (från ”Arkiv X”)
i ”The House of Mirth”, årets mest engelska film fastän den var amerikansk med idel
amerikanska skådespelare - men helt engelskt regisserad och inspelad i England, fastän
handlingen utspelar sig i New York vid samma sekelskifte som ”Moulin Rouge”. Senare i
år har vi även läst Edith Whartons bok och noterat vissa avvikande detaljer: filmen har
vissa dramatiska effekter som saknas i romanen, vilket varken gör romanen eller filmen
sämre. Tvärtom: de kompletterar varandra, och på det hela taget har regissören lyckats
förträffligt med en pietetsfull dramatisering av romanen, som framhäver alla romanens
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dominerande element till heder för både Edith Wharton, Gillian Anderson och regissören
Terence Davies själv. Vi recenserade filmen i nr 97.
Bland 27 andra sedda filmer sedan senast bör framhållas ”Un héros très discret”, ”Den
diskrete hjälten”, om fallet Albert Dehousse i andra världskriget, en ung man som fick
stanna hemma i kriget då hans far försvunnit i första världskriget och hans mor inte hade
någon annan. Hon fick ihop det med tyskarna och Pétain i det aktuella kriget, vilket snart
visade sig att inte var så bra, varpå Albert helt enkelt bara gav sig iväg och försvann
spårlöst. I Paris kom han in i äventyrliga kretsar och lärde sig snart ett knep för att ta sig
fram i världen: han utgav sig för att ha tillhört motståndsrörelsen och gjorde karriär på
detta. Filmen är närmast dokumentär till sin prägel och belyser intimt alla Alberts
resonemang och motiveringar, förklarar hur hans spektakulära bedragarkarriär kunde
lyckas, och varför den hastigt tog slut: han ställdes inför nödvändigheten att arkebusera
några desertörer och genomförde detta men hade därmed fått nog av sin karriär - och
försvann på nytt. Sedan upprullades hela hans bedrägeri, och han inledde nya intressanta
bedrägeriverksamheter någon annanstans.
”Citizen Kohn” med James Woods i huvudrollen var någonting liknande: han var
Joseph McCarthys högra hand i kommunistförföljelserna i USA i början på 50-talet och
gick särskilt hårt åt homosexuella - och blev homosexuell själv på köpet. En sann, bitter
och uppskakande historia, virtuost genomförd av detta geni till skådespelare med många
anledningar till eftertanke och självrannsakning på vägen.
Slutligen ”Crazy Horse” av John Irvin från 1996, en annan helt dokumentär historia om
indiankrigaren som besegrade Custer vid Little Big Horn och hela hans tragiska
levnadsöde från vaggan till graven med tyngdpunkt på de vitas ständiga upprepade och
brottsliga svek mot indianerna med ständigt återkommande massakrer på dem helt i
onödan. Denna folkutrotning, 1800-talets mest omfattande etniska rensning, är extra
aktuell idag när kineserna studerar amerikanernas metodiska utrotning av indianerna i sin
egen etniska rensning av icke önskvärda element i Kina såsom turkestanierna i ÖstTurkestan (’Sinkiang’, på kinesiska ’den nya provinsen’) och tibetanerna i Tibet (som på
kinesiska kallas för ’skattkistan’) i avsikt att i stället befolka dessa ockuperade länder med
mer lojala kineser, vare sig dessa trivs med ökenomgivningen i Turkestan och den tunna
luften i Tibet eller inte. Men betalt får de för att de flyttar dit och tränger bort
ursprungsbefolkningen och blundar inför folkmordet, och en kines gör gärna vad han får
betalt för och tiger om saken, vad det än är.
Kalender, februari 2002.
Vi missade tyvärr Marlene Dietrichs 100-årsdag den 27 december 2001, då denna enligt
våra uppgifter skulle ha infallit först samma datum år 2004 - i likhet med många artister
körde hon med olika födelseuppgifter.
1
Renata Tebaldi 80 år, en av 1900-talets bästa operasångerskor.
Pompidou Centre i Paris 25 år.
2
James Joyce 120 år.
4
Charles Lindberg 100 år.
5
Charlotte Rampling 55 år.
6
Eva Braun och François Truffaut skulle ha fyllt 90 år.
Drottning Elisabeth II firar 50-årsjubileum på tronen.
8
John Williams 70 år, filmkompositör.
12
90 år sedan Kina blev demokratisk republik - tyvärr bara tillfälligt.
15
60 år sedan Japan erövrade Singapore från engelsmännen.
18
Milos Forman 70 år.
19
50 år sedan Knut Hamsun dog.
20
Sydney Poitier 75 år.
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21
22
23
24
25
26
27

150 år sedan Nikolaj Gogol dog.
Senator Edward Kennedy 70 år.
60 år sedan Stefan Zweig begick självmord i Brasilien med sin andra hustru.
Michel Legrand fyller 70 år.
Tom Courtenay fyller 65.
Victor Hugo 200 år.
Johnny Cash 70 år.
John Steinbeck 100 år.
Lawrence Durrell 90 år.
Elizabeth Taylor 70 år.
Hälsoresan, del 4

Det var en mycket egendomlig känsla att befinna sig mitt på stora torget vid Kungliga
Palatset i Sofia när sirenerna började tjuta klockan 12 och alla människor stelnade till som
fastfrusna för att stå blickstilla i en hel minut så länge sirenerna betonade den tysta
minuten till åminnelse av alla de oskyldiga offren i Twin Towers med omgivande
byggnader i New York samt Pentagon. Diana berättade att en sådan sirenljudande tyst
minut senast hade förstenat hela Sofia stads befolkning 1953 när Stalin dog.
Fyra vanliga inrikes passagerarplan i USA hade kapats samtidigt av i Amerika
utbildade piloter av arabiskt ursprung. Det var plan från Boston till New York, från
Boston till Los Angeles, från New York till San Francisco och från New York till Los
Angeles. Kapningen utfördes bara med knivar. Två av planen kraschade in i Twin Towers
i New York, ett i Pentagon och ett i Pennsylvania - man misstänkte att det var avsett för
Vita Huset, men någon ombord lyckade avstyra detta. Hela katastrofen var fullbordad
inom två timmar. Det hade säkert tagit månader att förbereda den.
Denna fredag den 14 september var en sorgdag för hela världen. Kondoleanser
strömmade över Internet från hela världen till det stackars drabbade Amerika medan
president Bush lovade hämnas, fullkomligt omedveten och ignorant om att hämnd är det
fulaste och lägsta och simplaste som finns i hela mänsklighetens historia. Den
dominerande tonen i etern från vanligt folk var dock en maning till metodiska lagliga
åtgärder: förnuftet överröstade president Bush och hans retoriska patriotism.
På kvällen visades i bulgarisk television Tennessee Williams’ självbiografiska pjäs
”Glasmenageriet” i utmärkt iscensättning med Joanne Woodward som den vedervärdiga
tjatiga fjantiga mamman, Karen Allen som den invalidiserade dottern och John Malkovich
som Tom i en alltigenom förstklassig uppsättning, men vilken utomordentligt trist pjäs!
Var det en korrekt bild av Amerika? Bara småskurna karaktärer av idel billighet? Ett
sådant Amerika mådde man förvisso bättre utan. Men visst är det synd om Amerika.
Historien om hur jag kom i kontakt med mina bulgariska vänner kan vara värd att
berättas. Det började 1983 med en internationell konferens i Helsingfors. Dianas mor Jotka,
som var gift med den berömde pedagogen Naiden Chakharov, ville gärna ut och resa och
såg konferensen som sin möjlighet att åtminstone få komma till Helsingfors. Staten
betalade.
Men Jotka och Naiden hade inte råd att bekosta någon hotellvistelse, men närvarande
vid konferensen var även min mor Gun Lanciai. Konferensen skulle sedan få en
fortsättning i Stockholm, men där skulle gratis kost och logi inte ingå. Men lyckligtvis
träffade de min mor vid konferensen i Helsingfors, som inbjöd dem att bo hos henne i
Stockholm under konferensens fortsättning där. Sedan skulle konferensen få en
fortsättning i Oslo, och min mor gav paret Jotka och Naiden adressen till en god kontakt i
Oslo.
När de så sökte efter denna adress i Oslo hamnade de framför en norsk systembutik,
varifrån det just då kom ut en gammal dam som undrade vad de letade efter. De berättade
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då att de sökte en viss adress, varvid damen bad dem komma och bo hos henne i stället.
Hon hade ju åtminstone sprit. Det hade de ingenting emot.
Sålunda var deras skandinaviska konferensresa en fullständig succé, och de hade
funnit vänner för livet både i Stockholm och Oslo, som de när som helst kunde bo hos.
Givetvis bjöd de dessa vänner till Bulgarien.
Den norska damen gjorde genast slag i saken, ty hon hade bestämt sig för att tillbringa
vintern i Athen i skuggan av Akropolis, som hon aldrig hade sett, och då tänkte hon att
hon kunde passera Sofia på vägen.
Så plötsligt en sen kväll i sena november stannade det en taxi utanför Jotkas och
Naidens hyreshus. Taxichauffören kom upp till dem och berättade, att en excentrisk dam
(som druckit mycket på flyget) från Norge satt i hans taxi och hade insisterat på att han
körde henne till deras adress. Han hade bara lytt order. Damen hade inte förvarnat dem
om sin ankomst eller ringt eller någonting. Hon bara var där. Men då (1984) var det ännu
förbjudet för bulgarer att härbärgera utlänningar. Besöket försatte dem alltså i knipa.
Hon fick dock bo hos dem den natten i brist på andra möjligheter, men till nästa natt
lyckades de fixa rum åt henne i Sofia Hotel. Där råkade just då samtidigt bo den store
bulgariske bassångaren Boris Christoff. Han och den norska damen fann varandra, i
synnerhet när hon i fyllan och villan på väg upp från baren bröt benet i trappan, och han
blev den som i egenskap av eskortör från baren gav första hjälpen. Hon blev naturligtvis
kär i Boris Christoff.
Men benbrottet föranledde sjukhusvistelse. En bulgarisk sjukhusvistelse vägrade hon
blankt att finna sig i. Vad som helst men inte det. Det blev då Jotka som ordnade så att hon
i trots mot alla regler fick ta hand om den strandade lätt alkoholiserade damen från det
fjärran sägenomspunna vikingariket Norge.
Hon stannade hos dem i en månad. Varje morgon gav hon Diana rikligt med dollars
för att Diana skulle skaffa henne gin och/eller cognac, en flaska minst, som var hennes
reguljära morgonmedicin. Utan den kom hon aldrig ur sängen. Diana tjänade bra på
affären, då hon kunde få både cognac och gin för ingenting genom sitt jobb, och damen
var helt nöjd, och de blev bästa vänner.
I en månad stannade den gamla norskan i Sofia. Sedan kom hon äntligen iväg till
Grekland och besökte Athen under en dag, varunder hon äntligen fick se Akropolis,
varefter hon genast åkte hem till Norge. Hon var mycket nöjd med sin grekiska vinterresa
med den enda dagen i Athen.
Därefter var Diana alltid välkommen till henne i Norge, och Diana utnyttjade
möjligheten ända in på 90-talet. Hon besökte Stockholm, bodde hos mina föräldrar och
besökte 1987 även mig i Göteborg. Sedan dess har vi hållit kontakt.
90-talet kom med förändringar, och det blev svårare för Diana att resa till
Skandinavien. Naiden Chakharov avled 1990, och från 1993 har Diana aldrig mer kunnat
komma till ”sin norska mor” utom en enda undantagsgång. Desto oftare har jag i stället
kommit till Bulgarien.
Så allt började vid en konferens i Helsingfors 1984, där min mor fick syn på ett par
vilsna bulgarer utan någonstans att ta vägen. Resten är historia.
(forts. i nästa nummer.)
Festresan, del 9: Grekiskt trauma.
Med min trogne och trygge värd på vandrarhemmet hade jag en ingående diskussion
om den sociala situationen i Grekland. Han inbillade sig att den var bättre i länder som
Finland. Jag försäkrade honom om att den var lika dålig i hela EU: hög arbetslöshet,
tilltagande kriminalitet, ständigt mera droger i omlopp som ständigt blir lättare att
komma över, ständigt fler utslagna och uteliggare, och en allmän amerikaniserad
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vulgärkultur dominerad av skränig rockmusik och sex- och våldspornografi, allt det i
samhället som jag själv tog avstånd ifrån vid 16 års ålder när jag avbröt min
konventionella skolgång. Bara i Sverige var möjligen situationen något bättre, där
regeringen tog hand om de arbetslösa i någon mån och där en fängelsevistelse för
kriminella snarare var en angenäm lyxsemester än något kännbart straff. Han höll
fullständigt med mig om att bovarna i samhället och skulden till dess ökande kriminalitet
och drogmissbruk var rockmusiken samt det allestädes närvarande massmediala utbudet
av sex- och våldspornografi.
Men den sociala situationen i Athen var skakande. Min värd hade själv bittert fått
erfara att hans egna gäster blivit bestulna av andra gäster i samma rum. Skandinaver var
inget problem, sade han, men amerikaner var det i allmänhet.
Det bistra klimatet med nordanvind och dystert beklämmande väder, mot vilket
uteliggarna förgäves försökte skydda sig med att krypa djupare in i gathörnen, ej sällan
gamla kvinnor, ledde till att jag som vanligt i Athen överfölls av en överväldigande
hemlängtan. Ändå hade jag bara fullgjort 12 dagar av resan och hade 17 dagar kvar. Min
aptit slocknade, och min arbetsiver gick ner. Ändå hade jag absolut ingenting att klaga på.
Tvärtom. Resan hade hittills varit en fullfjädrad succé utan några incidenter. Men den
ökande sociala misären i ett EU-land som Grekland chockerade mig och var som ett
plötsligt överraskande trauma.
Men det var inte det som var mitt problem. Den verkliga orsaken till misstämningen
visade sig snart i en gigantisk king size diarré. Tydligen hade något kommit fel i kanalerna.
Vädret förblev ruskigt och regnigt och kallt, men sikten var klar. Ölandskapet ut över
fjärden bortom Salamis mot Aegina och Peloponnesos erbjöd en dramatisk dyster
havsscen av blygråa rusande skyar över ett förbjudande hotfullt hav med stark vind rakt
mot land från öster. Tvärtom var det i Korintiska Viken, där hela havet tycktes rusa ut mot
väster i ursinnig fart. De djupröda vallmorna blommade som verkningsfullast, den säkert
vackraste av alla vallmoarter, den som kommer närmast den mörkt blodröda färgen.
Ginsten blommade även generöst överallt liksom Bougainvillean naturligtvis, den
blommar ju alltid, och bergen både ovanför Athen, norr om Korintiska Viken och över
Peloponnesos var alla snöklädda denna den första april. Stämningen var god på tåget, det
var ju söndag, och massor av grekiska exkursionsivriga söndagsfirare var ute och åkte. I
Diakofto nedanför den smalspåriga järnvägen upp till Kalavrita invaderades tåget av ett
helt stormigt scoutsällskap med påkar och vandringsstavar och flygande fanor utom den
mest överdrivna tänkbara skrymmande utrustning, som nästan konkurrerade ut alla
andra passagerares och alla andra passagerare själva.
Trots de blygråblåa stormiga dramatiska skyarna var tågresan längs Korintiska Viken
som vanligt fortfarande den vackraste i världen, och alla apelsin- och citronträd bågnade
av sina färgglada färdiga frukter. Man kom fram till Patras precis till klockan åtta då det
började skymma. Min båt hade som vanligt just gått, den brukar ju alltid avgå precis en
halvtimme innan jag hinner fram, men detta var jag nu van vid efter tre års upprepande
av samma missöde. Det var bara att knalla iväg bort till det gamla vandrarhemmet bortom
staden, där jag genast hälsades välkommen tillbaka som pålitlig strandad stormgäst.
Därefter var det bara att förgylla kvällen med resans första tallrik spaghetti på det
gamla stamstället, en enkel middag som genast överträffade allt i Athen. Patras är ju ett
kulinariskt centrum och pålitligt som sådant, varför det alltid lönar sig att bli strandad där
med eller mot sin vilja.
En ljuvlig natts välförtjänta sömn följde och en ny strålande dag. Snön låg ännu
gnistrande kvar på Peloponnesos, och först på eftermiddagen började temperaturen bli
dräglig uppåt 15 grader och började den grekiska våren likna någonting i stil med en sen
finländsk augustidag efter den första frosten. Det var ännu långt kvar till någon riktig
medelhavsvår, ehuru naturen började vakna och lystra till ljusets och värmens signaler.
Vi satt på terassen till det gamla vandrarhemmet med dess underbart förvildade
trädgård, Charlie och jag, och förtalade hela världen. Charlie var som en yngre upplaga av
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doktor Sandy, skotte liksom han och avhoppad på livstid från det engelska samhället och
allt etablissemang, men målare i stället för doktor. Han hade bott i och prövat på nästan
alla länder i Europa, till och med Malta, ett av de angenämaste, om man bortsåg från
bristen på grönska. Han hade även bott i Danmark men ställt sig helt främmande för den
nordiska mentaliteten: ”De arbetar som slavar hela veckan och är fullständigt
deprimerade, för att så fort det blir veckoslut helt slå sig lösa och vilda och dricka sig fulla
och festa som galningar, för att så fort det blir måndag igen bli fullständigt depressiva.”
Han trivdes bra i Grekland och såg fram emot minst ett år till, men han var helt emot
hela EU. Han menade att principen var god, ”Amerika behövde ett motstånd och en
medtävlare, en stark politisk och ekonomisk konkurrent,” men i och med EMU hade EU
spårat ur, vilket endast England, Sverige och Danmark hade förstått. ”Det går inte,” sade
han. ”Samma valuta i Tyskland och i Grekland, som tyska bankdirektörer skall få
bestämma över och ställa villkor för, som folken i Grekland och Portugal skall förväntas
anpassa sig efter, som om de sydliga europeiska folken, latinare och greker, skulle kunna
förväntas fungera enligt den tyska mentaliteten? Lägg av. Det är dödfött. Möjligen kan
man ha Euron jämsides vid den gamla nationalvalutan, men om Grekland skrotar
drakman har Grekland förlorat mer än vad det någonsin kan vinna på Euron. Det gäller
även Italien, Spanien, Portugal och till och med Frankrike. Om EMU genomförs
konsekvent i alla EU-länder kommer det bara att leda till större sociala klyftor, större
utslagning, större sociala motsättningar inom samhället, större fattigdom och till och med
större arbetslöshet. Det är bara tyska bankdirektörer och deras lakejer som kan tjäna på
affären. Alla vanliga mänskor blir alienerade från samhället, all naturlighet och
ursprunglighet blir obehörig, hårdindustrierna får fortsätta med sin sterilisering och
förökning av samhället, och dess fångar blir bara ensammare och sjukare, helt fastnade i
materialismens återvändsgränd och dödsfälla. Det går inte. Det väcker bara ont blod,
upprorskänslor, vrede och revolter, som Atacrörelsen, som bara kommer att växa sig
starkare hela tiden så länge de tyska bankdirektörerna får härja fritt. Engelsmännen har
varit kloka nog att välja att behålla pundet. På samma sätt borde hela Europa fatta det
vettiga i att behålla sina egna pengar och inte försaka dem i onödan för en absurd utopi
uttänkt av en inskränkt oligarki bara för att behaga bankerna och råkapitalismen. Nej,
stackars vilseförda Europa, den gubben går inte.”
(forts. i nästa nummer.)
Den definitiva Ladakhresan, del 5: Den 2-a augusti.
Dagen hade inte kunnat börja sämre. Natten med de båda extravaganta holländskorna
(Marisa och Miranda) i samma säng hade varit tämligen sömnlös, och gårdagens middag
med kryddstarka grönsaker och Chang hade satt sina spår. Redan på vägen till Likir gav
sig tarmproblem till känna, och morgonbesöket i klostret missfärgades av detta
missförhållande.
Likirklostrets historia går tillbaka ända till 1065, då Ladakhs femte kung förlänade
landet till buddhistiska munkar, som alltså byggde det första tibetanska klostret i Ladakh.
Det är ett suveränt majestätiskt kloster som dominerar hela dalen och har en lysande
gyllene Buddhastaty utanför, som illumineras till kvällen. Högst upp i klostret hade därtill
dagen till ära en livslevande Mandala (i färgad sand) förfärdigats med åtföljande
ceremonier en vecka framåt. Likirklostrets förvaltning ansvarar också för det ännu mer
berömda Alchiklostret nere vid Indus.
På hotellet förekom även en älskvärd österrikiska som var hur sympatisk som helst
men tyvärr ganska vimsig. Hon hade en tysk guidebok över Ladakh som var bättre än
någon engelskspråkig. Vår mycket sympatiske värd, en buddhistisk målare, hade stort
överseende med henne.
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Efter pinsamt toalettbesök startade jag vandringen mot Yangthang klockan 10 på
morgonen. Solen var redan fullständigt stekande, och jag saknade hatt: förgäves hade jag
försökt få tag på någon på hotellet. Efter det första svåra passet direkt efter den djupa och
besvärliga flodravinen var man hänvisad till ett fullkomligt sterilt ökenlandskap. Och vem
dyker upp där mitt i öknen om inte den vimsiga österrikiskan?
Hon hade vandrat omkring i tre timmar och gått vilse. Det enda jag kunde göra var att
råda henne att återvända till Likir. Hon var definitivt inte i form för en ökenvandring
under stekande sol från en klar himmel.
Och öknen tog aldrig slut. Så visade sig äntligen en oas. Det var byn Sumdo. Denna by
bestod av ett enda hus. På goda grunder trodde jag att jag kommit fel, så jag rådfrågade ett
par festliga nomader på vägen i ett tält, som ville bjuda mig på lunch, men jag ville bara
veta om jag var på rätt väg. Det var jag, och de gav mig utförliga instruktioner.
Så jag tog mig över floden och dess enda bro och tog mig upp till byns enda hus och
knackade på. Där var en effektiv ung bondkvinna och massor med barn. Hon ville bjuda
mig på lunch, men jag tackade nej och mottog bara te och aprikoser. Det var en fullödig
lunch för mig med min trasiga mage. Klockan ett var jag utvilad och förfriskad därifrån
och redo att bestiga Passet.
Detta var en prövning. Det fanns inget solskydd någonstans i denna stekande
ökenterräng, där solen frossade i 100-procentig generositet med sin obarmhärtighet. Till
slut fann jag en större sten som hjälpligt kunde ge mig skugga till en del. Där ville man
bara stanna och vila för evigt. Sedan fortsatte man stigningen uppför.
Till slut nådde man passet, och en ljuvlig grön dal bredde ut sig på andra sidan. I
dess mitt låg Yangthang, en by med något fler hus än Sumdo. Resten var lätt, ty det var
bara en enkel vandring nedför om dock på ett antal kilometer.
14.20 var man framme vid Norbu Guest House, där jag genast fick hotellets finaste
rum. ”Kommer det bara en?” frågade värdfolket uppgivet. Jag kunde lugna dem med att
både ett par holländska och ett par engelska flickor var på väg. Jag förplägades med te, det
enda jag behövde, som jag spädde ut med ännu mer välbehövlig whisky. Det var den jag
hade glömt i Leh under besöket i Nubradalen, där den hade behövts så väl, vilket jag lärt
mig något av. Vandra aldrig i Himalaya utan riktig skotsk whisky!
Klockan 3 var jag redo för den fortsatta vandringen. Jag begav mig ner genom dalen
mot klostret Rizong, men vägen dit tog 100 minuter, och när jag nådde fram var varje steg
i riktning uppåt en ny överansträngningskris. Ändå kom man upp och fick se allt vad
detta unika kloster hade att bjuda på. Det tillhör Gelugpaorden, som anses vara den
strängaste; men detta kloster anses vara det strängaste av alla. Man kan övernatta här,
men ett par måste då separera, då män bara får sova bland munkarna och damer bara
bland nunnorna i deras kloster.
Vägen tillbaka tog 115 minuter. Vandringen längs dalen var alltigenom angenäm och
vacker, medan den enda besvärliga biten är den mycket korta närmaste slänten nedanför
Yangthang, som är nästan lodrät. Det gällde att ta sats innan med mycket vatten och vila
innan man vågade den fasansfulla uppklättringen, som dock mot alla odds lyckades.
Därmed hade man vandrat 8 timmar under stekande sol med alltför tung packning
över höga pass och upp för djupa dalar. Det hade varit rena självplågeriet, och att fortsätta
så till Themisgam (8 timmar till) var uteslutet. I stället beslöt jag att lägga om programmet,
på fredag fortsätta ner genom dalen förbi Rizong och över floden till Mangyu, följande
dag lifta eller ta buss till Lamayuru, där ägna en dag åt Wanla och sedan ta bussen till
Hubli för att därifrån vandra upp till Themisgam. Det skulle bli en mycket förnuftigare
och skonsammare uppläggning.
Jag hade varit ensam på hotell Norbu i Yangthang när jag kommit, men när jag kom
tillbaka en kvart före sju var stället proppfullt. Precis samtidigt kom mina extravaganta
holländska damer (Marina och Miranda) äntligen fram från Likir, ett annat ungt
holländskt par hade också kommit plus en danska, mina båda engelskor var på plats, och
vi beslöt att slå följe nästa dag då de skulle ner till Rizong, och dessutom kryllade stället av
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israeler. Alla dessa fick inte plats på lilla hotell Norbu i Yangthang (som även saknade
elektricitet), så mina holländska damer och israelerna fick söka sig någon annanstans.
Kvällen var utomordentligt trivsam efter denna mitt livs hittills fysiskt mest ansträngande
dag (mot vilken vandringen runt Kailas ’97 var ingenting,) med god mat och bästa
tänkbara sällskap. Det var bara att njuta och koppla av och se fram emot en lång natt av
ljuvlig vila från 9 till 6.
(forts. i nästa nummer.)
Kloster och kluster i Ladakh, del 13: Fester i Leh.
Lördag var jag bjuden på lunch hos Ali Rahi. Han har ett underbart hus alldeles under
slottet i gamla staden. Han bjöd på den läckraste tänkbara ladakhiska mat (”skew”) och
förhörde mig noga om matvanorna på mitt hotell. Min värdinna Dolma Tsering lagar den
underbaraste mat, som man sannerligen kommer att sakna när man far härifrån. Men Ali
Rahi förkastade hennes kök såsom europeiserat och oladakhianskt. Naturligtvis var hans
mat bättre, den var verkligen typiskt ladakhisk, men det behövdes mycket vatten till för
att släcka branden i munnen efter blåslampsförrättningen, och de oändliga mängderna
saltat smörte kunde ha fått vilken europé som helst att storkna.
Han är en man i sin bästa ålder, 42 år, och är något av den idealiske guiden för
Ladakh. Han är fullständigt pålitlig och därtill skärpt och intelligent. Han arbetar snabbt
och effektivt, och om man skulle ge sig ut på den svåraste tänkbara trekkingtur i Ladakh
vore han rätt man att anlita. Även hans sociala liv är perfekt: han har fyra döttrar och två
söner, alla i skolåldern.
Han visste allt om incidenten i Rangdum i Zanskar, där de tre munkarna blivit
mördade av militanter. En tysk ensamvandrare i Zanskar hade fått lift med en truck, och
därpå hade samma truck stoppats av tre militanter, som tvingat sig till lift under
vapenhot. När trucken kommit fram till klostret Rangdum hade fyra munkar kommit ner
från klostret för att välkomna trucken, som de trodde kom med förnödenheter. Då hade
militanterna öppnat eld, tre av munkarna sköts till döds, men den fjärde lyckades
undkomma genom att kasta sig i floden. I denna villervalla hade tysken satt i väg och
rymt uppåt bergen, och de tre militanterna satte efter honom, medan truckföraren satte
gasen i botten och körde därifrån. Han arresterades senare av polisen på vägen till Kargil.
Omsider hittades tysken död med ett antal kulhål genom kroppen. Militanterna hade
alltså hunnit i fatt honom och mördat honom lika kallblodigt som de mördat munkarna.
Följden blev utegångsförbud i Leh, så att hela staden förvandlades till en spökstad.
Leh hade aldrig belagts med utegångsförbud tidigare.
Offren för massakern vid Amarnathgrottan var nu över 100. Uppgifterna varierade.
Nick och Tara skulle nu flyga till Delhi, och deras flygplan skulle på vägen landa i
Srinagar och plocka upp ett antal av liken och de allvarligt sårade. Det var bara att önska
Nick och Tara en trevlig resa.
De skulle ha en avskedsfest till kvällen. Då Rebecca kände en av volontärerna till
farmprojektet bjöd jag henne och hennes väninna till festen. Strax efteråt träffade jag den
tredje av oss från Lamayuru, min ryske israel David, av en ren händelse. Jag kom mig inte
för att bjuda honom också, då Nick och Tara hade räknat med 15 gäster, medan 15 extra
sedan hade bjudit sig själva. Senare träffade jag Rebecca och Tina på nytt, och Rebecca
avslöjade då att David skulle besöka dem klockan sex, när festen började. De sade att de
skulle komma senare.
Halv 5 gick jag och såg Helena Norberg-Hodges film ”Ancient Futures” om Ladakh.
Min avsikt var att efteråt passera Rebecca och underrätta henne om att David naturligtvis
också var välkommen till festen. Filmen var sevärd och ett bra komplement till Helenas
bok, men efteråt höll Graham seminarium med diskussion, som drog ut på tiden. Somliga
menade att filmen framställde hela västvärlden som något dåligt, medan jag hävdade att
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filmens budskap i själva verket var åskådliggörandet av konsumtionssamhällets vansinne.
Helena gav mig sedermera rätt.
Rebecca och Tina kom till festen men utan David. Rebecca hade försökt få honom med
sig, men han hade inte känt att han kunnat komma då han inte varit bjuden. Tyvärr hade
diskussionen efter filmen dragit ut på tiden till kvart före sju, så jag hade omöjligt kunna
passera Rebecca efter det. Festen var ännu i sin linda när Rebecca och Tina kom fram till
mig och sade att de skulle söka rätt på David och komma tillbaka senare. Om de inte kom
tillbaka ville Rebecca se mig på middag följande dag på Summer Harvest Restaurant. Jag
förstod att de varken skulle finna David eller komma tillbaka senare. Det hela var ganska
penibelt.
Senare kom Helena till festen. Snart blev vi sittande bredvid varandra. Det var tredje
gången jag mötte henne, och vi hade mycket att tala om. Hon avrådde mig bestämt från att
resa till Srinagar, fastän Ali Rahi sagt att det var säkraste vägen av dem som var möjliga.
Man kunde ge sig ut på Manalivägen på egen risk, men då fick man själv ta sig över den
två mil långa bit av vägen som fattades. Det kunde även komma nya oväder när som helst,
särskilt uppe i bergen. Alltså var Srinagarvägen förbi alla terrorister och pilgrimsmördare i
bakhåll för väl förberedda gatlopp säkrare.
Festen kom småningom i gång på allvar och blev ännu mer lyckad än den förra. Nick
och Tara avfirades ordentligt, och den musikaliska underhållningen blev tämligen
vidlyftig. Nick sjöng sina fantastiska sånger på gitarr, Tara sjöng a cappella, många andra
uppträdde med eller utan självkritik, och jag fick nöjet att sjunga ”Kristallen den fina” för
Helena, vilket hon tydligen uppskattade. Många andra kärleksvisor sjöngs både på
holländska, franska, finska och israeliska utom engelska, och stämningen upphörde aldrig
att stiga. Det var bara Rebecca som fattades.
(forts. i nästa nummer.)
Hårda bandage i Himalaya, del 12: Pemayangtse.
I Pelling satt det ett helt gäng infrusna och inregnade och huttrade i väntan på bättre
väder. Somliga hade väntat i nästan en vecka. Alla lokala experter var eniga om att det
dåliga vädret var helt oegentligt och alldeles absurt. Det skulle vara vackert så här års, och
Kanjenjunga skulle vara som mest till sin fördel. I stället var det bara drypande dimma
och regn. En konstnär bland västerlänningarna skisserade en tavla: ”Minne från Pelling”.
Ett träd kunde med svårighet urskiljas. Resten var bara blyertsgrått.
Vi var femton stycken från England, Frankrike, Belgien och Sydafrika utom jag. Vi
fyllde hela restauranten och satt där och pratade och frös hela dagen medan ingen ens
gitte titta ut genom det tröstlösa fönstret.
På eftermiddagen gick jag upp till Pemayangtse, väl rustad med riktiga skor och
strumpor (för första gången) och paraply. Jag hade ju en viktig mission att uppfylla där
uppe vid klostret. Håkan Hjelmström, som jag träffade här med hans Bettina förra gången
jag var här för två år sedan i betydligt bättre väder, hade bett mig underrätta en av
lamorna vid klostret om hans återkomst till sommaren. Denne lama var ingen mindre än
Gyalpo Yongda, ryktbar genom sina mycket aktiva sociala insatser i Sikkim. Från början
hade han tjänstgjort i Sikkims kungliga armé, men när Sikkim förlorade sin självständighet
1975 sadlade han om och gick in i politiken i stället. Denna fann han otillräcklig för sina
syften, så han blev buddhistisk munk i stället och startade 1980 sitt hem och skola för
Sikkims föräldralösa och medellösa barn. Han ger därigenom möjlighet till utbildning och
utveckling åt barn som annars bara skulle bli tiggare. De får bo och hjälpa till i skolan, där
de får utbildning i alla viktiga ämnen och inte minst buddhism och tibetanska språket, och
hela skolan och rörelsen är självförsörjande. Han får inga bidrag från staten utan måste
göra och bekosta det mesta själv. Han är därigenom som en Don Bosco av Sikkim, och han
17

inbjuder unga västerlänningar att komma och hjälpa till vid hans skola. De får mat och
husrum gratis mot att de undervisar i exempelvis engelska eller datorkunskap. Håkan är
datorexpert, och Bettina är sjuksköterska, vilket är två alldeles utmärkta kvalifikationer för
att kunna göra stor nytta vid Denjong Padma Choeling Academy i Pemayangtse. För
närvarande erbjuder hans rörelse mat, husrum och utbildning åt 223 barn.
Han ville gärna att jag skulle stanna och bo där på klostret, och jag förlängde genast
min vistelse i Pelling med en dag. Vi hade mycket att tala om, vi kom genast in på Sikkims
politik och Rumteksituationen, och han hade mycket att berätta om bådadera. Han var ju
både veteran i Sikkims politiska historia och expert på tibetansk-buddhistiska problem.
Problemen i Rumtek är inte så mycket beroende på Karmapas flykt från Tibet som på
vad som har hänt där tidigare. Några munkar i Rumtek har publicerat en bok som täcker
hela tragedin, vilken han gav mig att läsa. Den är bara på 80 sidor och heter ”The Siege of
Rumtek”. Den avslöjar i svart på vitt vissa skurkar i buddhistiska munkkläder och alla
deras oegentliga förehavanden. Det hela är en politisk fars men en buddhistisk tragedi.
När den 16-e Karmapa dog 1981 försökte några mäktiga munkar tillsätta en ny
Karmapa genom en kupp och i samförstånd med Pekingregimen. Genom helt oegentliga
metoder som även inbegrep förfalskning av urkunder etablerades så Karmapa i Tsurphu
och erkändes av både Kina och Dalai Lama, medan en av den 16-e Karmapas närmaste
män, den så kallade Sharmapa, fann en annan Karmapa, som etablerades i Rumtek 1992.
För att få denna Karmapa i Sikkim åsidosatt och avlägsnad genomförde Situ Rimpoche,
den kinesiskt orienterade munken som etablerat Karmapa i Tsurphu, en kupp i Rumtek
och fördrev de munkar som var Sikkim-Karmapa och Sharmapa trogna. Denne Situ
Rimpoche blev senare utvisad från Indien på grund av sina lömska och våldsamma
metoder.
I januari i år komplicerade situationen genom Tsurphu-Karmapas flykt från Tibet till
Dharamsala. Han gav alltså kineserna på båten och räckte lång näsa åt Peking genom det
mest praktfulla förräderi han hade kunnat begå. Den Karmapa som alltså etablerats
genom bedrägerier och kinesiska manipulationer genom falska munkar kom hela systemet
på skam genom att fly till exilregeringen.
Har han därför någon rätt till sin ordens huvudsäte i Rumtek? Det verkar inte så. Dalai
Lama har begått politiska misstag förut, och hans ställningstagande för Tsurphu-Karmapa
mot Rumtek-Karmapa kan varken betecknas som rättvist eller klokt. Han har inte ens
mandat till ett sådant ställningstagande, då Dalai Lama aldrig tidigare haft rätt att
bestämma Karmapa-successionen. Dalai Lama och Karmapa är egentligen varandras
jämlikar, då de båda inte är mer än överhuvuden för två olika men lika viktiga
klosterordnar.
Hur ska detta sluta? Det är bara att hoppas att den indiska regeringen inte ger
Tsurphu-Karmapa tillåtelse att resa till Sikkim. För om det blir bråk mellan de båda
etablerade Karmapa är det inte bra för någon och allra minst för den tibetanska
buddhismen.
Av en helt annan mening var min gode värdshusvärd, och även han hade rätt på sitt
sätt. Det är inte bra för den tibetanska buddhismen att det uppstår splittring. Därför bör
alla tibetaner sluta upp bakom Dalai Lama. Faktum är, att Dalai Lama erkände TsurphuKarmapa innan den andre blev aktuell. Man kan inte ta tillbaka ett dylikt erkännande.
Dessutom försökte Sharmapa först hävda att Karmapa inte mer skulle reinkarnera, då
tecken saknades, sedan försökte han etablera en bhutanesisk kandidat av Bhutans
konungahus, som bara försvann, varefter han etablerade sin Rumtek-Karmapa. Men
genom att definitivt sparka kineserna i häcken och våga och lyckas att fly till Dharamsala
har Tsurphu-Karmapa visat sig som den mer tydlige Karmapa. Majoriteten av tibetaner i
Indien och Sikkim har accepterat honom och vill ta emot honom i Rumtek.
Om han kommer, vad kommer då att hända med Rumtek-Karmapa, nu i Delhi eller
Kalimpong? Han kommer alltid att förbli en munk. Han har då inte förlorat något utom
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allt bråk i Rumtek, de korrumperande klosterrikedomarna därstädes och all fåfängan
kring titeln och maktbördan av att vara Karmapa av Rumtek.
Båda sidorna har häcklat den andra för korruption och maktmissbruk, oegentligheter
och mutor. Antagligen har båda sidorna rätt. Det blir svårt för Karmapa att höja sig över
dessa världsliga problem.
Lama Yongda menade, att Tsurphu-Karmapa gjorde bäst i att återvända till Tsurphu i
Tibet och utnyttja sin situation av att vara erkänd av både Kina och Dalai Lama till att
bearbeta och omvända kineserna.
Han kom ner till byn från klostret nästa dag med anledning av Nehrus födelsedag,
som är Barnens Dag i Indien och en festdag. Han bjöd sina lärjungar på mat och mig på öl,
och över var sitt ölglas skålade vi för Nehru och bildade här och nu ”The Sweden-SikkimFriendship Society”, på svenska ”Vänskapsföreningen Sverige-Sikkim”. Detta positiva
embryo kan utvecklas till vad som helst och till att börja med alltid intensifiera
kontakterna mellan Sverige och Sikkim.
Maurizio dök plötsligt upp mitt på dagen, och vi fyllde hela hotellet och hela byn med
vår italienska konversation till allas förtjusning.
Jag blev mycket god vän med det sydafrikanska paret. Mannen Ian var mångprövad
och hade regelbundet besökt Kina två gånger årligen 1989-1995. Naturligtvis kom vi att
diskutera Tibet. Han kunde inte för sitt liv begripa hur någon kunde tro att Tibet någonsin
skulle kunna bli självständigt från Kina. Med sina gedigna erfarenheter av Sydafrikas
omvandling och som mångårig resenär i hela världen var det oerhört givande att
diskutera med honom. Han var mycket lugn och säker och visste vad han talade om, men
det visade sig att han ingenting visste om den tibetanska mentaliteten. På den punkten var
han precis lika nollställd som en vanlig materialistisk kines.
Under natten regnade det, så att luften rensades, och tidigt nästa morgon framträdde
Kanjenjunga i hela sin härlighet. Det heliga berget har fortfarande aldrig bestigits, då det
är förbjudet att gå närmare toppen än två meter. Det var första gången sedan Joshimath
(för två veckor sedan) som vi alls kunnat se bergen. Det kändes skönt och rätt att nu sakta
börja retirera och inleda återresan hemåt tillbaka till Darjeeling, sedan Pokhara i Nepal och
därefter Kathmandu, för att där organisera hemresan.
(forts. i nästa nummer.)
Tibet-nytt.
Som resultat av den fortgående kinesiska exploateringen av Tibet med framför allt
kalhuggning av betydande skogsområden, fruktar experterna att hela monsunsystemet
kan sättas ur spel. Om åtgärder inte genast vidtages för att reparera de skador som
åsamkats de stora floderna i deras övre lopp, såsom Indus, Brahmaputra, Sutlej, Salween,
Mekong, Yangtse-Kiang och Huang-Ho kan skadorna snart bli bestående.
Sedan Kinas invasion av Tibet 1950 har 1,2 miljoner tibetaners liv offrats (en femtedel
av hela befolkningen) för ockupationen. Många dog av svält, andra dog då de gjorde
motstånd, många dog till följd av Maos vanvettiga och ensidigt destruktiva
kulturrevolution, och ett okänt antal dog under försök att ta sig över bergen till Indien.
Ännu idag har tibetaner ingenting annat att vänta som lön för protester och fredliga
demonstrationer än fängelse, tortyr och avrättning.
De kinesiska ockupationsstyrkorna har även plundrat och förstört mer än 6000 antika
tempel och kloster i Tibet. Många historiska byggnader och hem har jämnats med marken
utan anledning. Det tibetanska språket (som skrivs med bokstäver från vänster till höger
och är helt olikt kinesiskan) har tidvis varit förbjudet, det officiella språket är kinesiska,
och det görs krampaktiga ansträngningar för att sinofiera alla aspekter av tibetanskt liv
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och kultur. Tibetansk historia skrivs om för att med hjärntvätt inpränta hos alla att Tibet
alltid har varit en del av Kina.
Men vad tibetanerna fruktar mest är kinesernas demografiska aggression. Varje dag
flyttar fler och fler kineser in i Tibet. Nya vägar, järnvägslinjer och oljeledningar är
ingenting annat än led i den pågående etniska rensningen, som går ut på att på lång sikt
ersätta den tibetanska befolkningen med en renodlat kinesisk. Kina har förvandlat Tibet
till ett enda stort militärområde med mer än 500,000 soldater och till ett
dumpningsområde för kärnavfall och kemiska slaggprodukter. Dessa dumpas godtyckligt
i lämpliga gruvhål utan att den risken beaktas att Tibet hör till en av världens främsta
jordbävningszoner.
”Jag har hört att det är svårt numera att i Tibet finna pålitliga vänner. Varannan
person kan vara en betald spion eller angivare åt kineserna. De smusslar undan
frihetskämpar i nattens mörker medan deras döda kroppar sedan dyker upp utanför
staden utan att någon kan förklara hur. Men alla vet. Det har pågått i decennier.
Tibetanerna har förvandlats till en minoritet i sitt eget land. Tibet dukar långsamt
under för trycket av oavlåtlig terror och ständigt ökande förtryck.
Frihetens och kärlekens längtan.
Älska Indien. Älska Tibet,
men jag är trött.
Jag är trött på att fira den 10 mars
Skrikande från Dharamsalas kullar
Jag är trött på att sälja tröjor från vägkanten,
Väntande i 40 år i smutsen under spott och spe.
Jag är trött på att äta ris och linser
Och på att valla mina kor i Karnatakas djungler.
Jag är trött på att slåss för ett land som jag aldrig har fått se.”
-

Tenzin Tsundue.

Göteborg den 23.1.2002.
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