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Beethovens sista svåra period
Detta är stötestenen med Beethoven, då han under sin sista period, vilket redan hans
egna samtida i Wien noterade, inte alltid lät så bra, vilket var desto tydligare då han alltid
låtit så exceptionellt bra förut.
Det är i pianosonaterna man tydligast märker skillnaden mellan ”före” och ”efter”. I
regel utgjorde hans pianosonater aldrig något beställningsverk, utan de var hans
spontanaste improvisationer, där han experimenterade vilt och djärvt med form och
harmonier, och efter den 27-e sonaten, den sista ”normala” och kanske hans allra
vackraste, definitivt den sista han kunde höra själv, blir detta experimenterande
fullständigt hänsynslöst. Det är som om han utnyttjar förlusten av hörseln till att
äntligen få ta sig vilka friheter som helst, vilket är vad han gör.
Ett av symptomen för denna sista svåra period är, att han esomoftast i sina finaler
bryter ut i fullständigt halsbrytande fugor och i dessa når ett sådant mästerskap och
sådan komplexitet att självaste Johann Sebastian Bach hade baxnat. Det största eller
värsta exemplet är den stora slutfugan i Hammarklaversonaten nr 29, som är mer
ospelbar än de flesta av hans ospelbara verk, och som till och med en så avancerad
kontrapunktiker som Max Reger betecknade som ”ett monstrum”.
Det är alltså inget fel på kompositionstekniken i denna sista svåra period, tvärtom,
den är mera avancerad och högre utvecklad än någonsin, utan problemet ligger i hur det
låter. Man kan faktiskt höra att Beethoven inte kunde höra denna musik själv. Den är för
abstrakt, den är nästan på gränsen till det omusikaliska, och dess mest kännetecknande
symptom är att den aldrig mer är melodiskt sångbar, utom i mycket korta sällsynta
ögonblick.
Hela denna sista svåra period kan alltså beskrivas som ingenting annat än ett
halsbrytande experimenterande, ett dövt musikaliskt proffs förtvivlade kamp för den
musik som inte längre kunde höras, ett titaniskt och unikt exempel på viljestyrkans seger
över omöjlighetens alla odds.
Och faktum är, att hur illa denna musik än låter ibland, det värsta exemplet är väl de
mest förryckta partierna i ”Die grosse Fuge” opus 133, så är den ändå alltid musikaliskt
korrekt – det är ingen tolvtonsmusik, den är aldrig atonal, tvärtom, den håller sig
striktare än någonsin till tonalitetens stränga begränsningar; hur djärvt experimenterande
den än är så bryter den aldrig mot de harmoniska lagarna, hur ytterst på den vassa
rakknivseggens gränser den än vågar sig ut; och det förunderliga är, att när väl denna
period är över, och Beethoven lagt alla de värsta fugorna bakom sig, så återgår han till
mera rent klassiskt komponerande än någonsin – i den sista stråkkvartettens sista sats
finns det inte längre något spår av den hänsynslösa abstrakta extremismen, eller av hans
dövhet, som om denna aldrig funnits.
I regel är den första reaktionen hos folk som hör den sista periodens musik för första
gången, att ”detta är ju modern musik”. Det är just vad den är, och den förblir modern,
hur gammal den än är. Det mesta av 1900-talets ”moderna” musik kan avfärdas utan
vidare som musik som man aldrig vill höra igen, men Beethovens ”moderniteter”
återvänder man ändå alltid till, för att försöka förstå dem, för att ge dem en andra chans,
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för att komma närmare deras ouppnåelighet; för hur utmanande de än är mot hörseln så
kan man ändå inte förneka att det är musik och intressant som sådan, det är metodik i
galenskapen, hur förryckt det än låter, och framför allt är det medryckande. Under den
sista perioden kastar sig Beethoven ut på sina mest halsbrytande rytmiska eskapader,
besinningslösa marscher, krumsprång in absurdum och annat sådant, som han aldrig
vågat sig på tidigare, och som ändå gör ett glatt och friskt intryck, precis som Stravinskij
i sina bästa ögonblick. Även Stravinskij låter ju för jävlig för det mesta, men ibland är
han faktiskt både frisk, positiv och medryckande, även om han aldrig dirigerade eller
komponerade annat än gravt alkohol- och nikotinpåverkad…
Därmed är vi inne på Beethovens sista periods betydelse för 1900-talets ledande
kompositörer. Alla dyrkar honom. Även Schönberg var ständigt påverkad, han var
kedjerökare utom mycket annat och slutade aldrig, men alla dessa till ikoner upphöjda
modernister kommer inte ens i närheten av Beethovens virtuositet och trots allt
musikaliska briljans. Både Stravinskij, Schönberg, Bartok och Hindemith gjorde för det
mesta musik som är ännu mera ohörbar än ospelbar, och därmed undviker vi konsekvent
att säga ett ord mera om den övriga horden av värdelösa atonalister.
Vi återkommer till det, att när Beethoven väl experimenterat färdigt och utnyttjat sin
dövhet till att ta sig musikhistoriens mest extrema friheter med musiken, så återgick han
till absolut klassicism, där inte en ton faller utanför den harmoniska, njutbara och
melodiska ramen, som om han kommit fram till, att detta ändå är den mest hållbara
sortens musik, outslitlig i sin renhet, outtömligt njutbar och, helt enkelt, som mest
musikalisk.
”Kanske att Beethovens dövhet befriade musiken. Man kunde inte bara hålla på med
Mozart hela tiden. En döv man behövdes för att få oss att öppna öronen ordentligt.”
– Julien Green 1964.

John Fields skiftesrika saga (1782-1837)
John Field var irländare från Dublin och föddes i en musikerfamilj, varför det föll sig
naturligt att hans eget liv nästan bara skulle bestå av musik. Hans farfar, en annan John
Field, var organist, och hans far var violinist. Han debuterade den 24 mars 1793 som
nioåring i en väl dokumenterad och mycket uppskattad konsert i Dublin. Därmed var
hans bana utstakad. Hans verksamhet kom att omfatta större delen av Europa där han
gjorde sig allmänt omtyckt överallt som lärare, pianist och kompositör. När hans familj
flyttade till London blev hans huvudlärare ingen mindre än den lysande pianopedagogen
Muzio Clementi, som förstod att rätt frambringa John Fields talanger. Det var under
Clementis ledning som han slog igenom och etablerade sig som en eftersökt
konsertpianist. När Haydn besökte London bevistade denne en konsert med John Field
där han framförde en pianokonsert av Dussek, vilket behagade Haydn väl och
resulterade i ampla lovord. I London lärde sig John även till violinist.
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Tillsammans turnerade mästaren och hans lärjunge i Paris, Wien och Sankt
Petersburg, och Ryssland utövade en sådan fascination och lockelse för irländaren, att
han beslöt sig för att stanna kvar där när hans lärare for vidare. Från 1804 var han
huvudsakligen verksam i Ryssland, och det var där han odlade fram sitt eget betagande
bidrag till musikhistorien: nocturnen som pianostycke, som kom att bli av utomordentlig
betydelse för framför allt Chopin, som utvecklade genren till maximum, men även för
Schumann, Franz Liszt och Brahms.
Hans ryska tid utmärks av en utomordentligt hög grad av kreativitet och ett
brinnande intresse för den ryska musiken. 1810 gifte han sig med en fransk pianist, som
varit hans elev. De fick en son Adrien, som också blev pianist, men han hade också en
utomäktenskaplig son, Leon Charpentier eller senare Leon Leonov, som gjorde karriär
som tenor. Hans fru var dock honom obrottsligt trogen ända fram till 1822, då de för
sista gången konserterade tillsammans. Hon tog sin son med sig och försökte sig på en
solokarriär som dock inte slog väl ut.

Samma år träffade John Field Johann Nepomuk Hummel, vilket resulterade i ett
intressant samarbete.
Emellertid blev John Field tämligen bortskämd av sin framgångsrika karriär i
Ryssland, att han föll för svagheten att hänge sig åt vällevnad, precis som Rossini. Han
var förmögen och kunde ta ut vilka svängar som helst, vilket han gjorde, vilket hämnade

4

sig genom att hälsan inte tyckte om det. Från slutet av 1820-talet blir hans hälsoproblem
en ständigt återkommande och alltmer bekymmersam följetong. Det var tarmarna som
gjorde uppror. Han fortsatte dock att konsertera, men hans konserter fick mer och mer
blandat mottagande. 1834-35 måste han tillbringa nio månader på sjukhus i Neapel för
bland annat försök till operationer, från vilken pärs hans ryska anförvanter kom och
räddade honom, så att han hämtades tillbaka till Ryssland av sin son Adrien. 1836 gav
han sin sista konsert i Moskva och dog ett år därefter – av lunginflammation.
Han vann sin publik genom sitt mycket sensitiva och melodiösa spel med en suverän
pedalhantering. Man tror att hans första nocturner kom till 1807, när han var 25 år, vilka
blev hans särmärke och signatur för musikhistorien. Han hade hittat nyckeln till att
skapa en intim musikalisk stämning utan att behöva applicera en bestämd musikalisk
form – han är den förste som skippat sonatformen men utan att ett ögonblick förlora
greppet om det musikaliska, vilket ju var Liszts stora och ständiga missgrepp att tappa
bort. Hans nocturner är lika många som Chopins till antalet, men därtill komponerade
han också sju (!) pianokonserter, andra pianostycken, sånger och variationsverk utom
fyra pianosonater och en pianokvintett. Inalles omfattar hans produktion omkring 70
verk.

Världens ondaste bok
När Victor Marsden arbetade på översättningen till engelska av verket fann han det
så extremt motbjudande, att han omöjligt kunde komma igenom mer än en sida om
dagen. Det var så tungt, så ont, så genomsyrat av massiv illvilja, att det var med största
nöd han kunde få arbetet avslutat: ”Det var omöjligt att arbeta med det mer än en timme
åt gången där jag satt och översatte det på British Museum, då dess diaboliska anda helt
enkelt gjorde mig sjuk.” Och det är inte långsökt att påstå, att arbetet tog hans liv, ty
efter att ha gjort en rekreationsresa för att återvinna hälsan efter arbetet, dog han bara
några dagar efter att ha återkommit hem.
Att arbetet är tungt och svårläst för att inte rent ut sagt säga outhärdligt som läsning
har många senare även kommit fram till, och det är väl omöjligt att inte bli illa berörd av
dess innehåll. Så starka var reaktionerna mot det från början, när det först publicerades i
Ryssland 1903, att det direkt ledde till de omfattande pogromer som satte facklan till
revolutionsrörelserna 1905 med framför allt ohyggligheterna i Odessa som följd
(”Pansarkryssaren Potemkin”). Att denna revolutionsvåg bara var fröet till vad som
skulle komma 1917 var en självklarhet.
Det har inte hjälpt hur mycket man än har försökt bortförklara dokumentet, stämpla
det som en skamlös förfalskning, påpekat hur författarna efterapat andra, och så vidare.
Kvar står dess ohyggliga historiska betydelse. Det spelar ingen roll vem som har skrivit
det eller vad avsikterna bakom det kan ha varit, om det är äkta eller falskt; problemet
kvarstår, att dokumentet finns där med det innehåll som i sin svarta profetiska betydelse
utan tvivel haft till följd alla 1900-talets värsta mänskliga katastrofer med den ryska
revolutionen och nazismen som huvudpunkter.
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Dess innehåll påstås i mycket vara ett plagiat på främst Eugene Sue, författare till
mycket gotiska romaner under romantiken som ”Paris mysterier”, ”Den vandrande
juden” och ”De sju dödssynderna”, men man får främst associationer till Macchiavellis
”Fursten”, som man kan säga att det utgör en dynamisk uppförstoring av, och till
Dostojevskijs roman ”Onda andar”, där mycket mycket av Peter Verchovenskijs
omänskligt cyniska resonemang går igen i protokollen.
Enligt de flesta teorier skulle ”Sions vises protokoll” ha fabricerats av den ryska
hemliga polisen för att ge en ideologisk förevändning för genomförandet av pogromer i
massiv skala, men ingenting är säkert. Lika många påstår än idag att protokollen är äkta
och skrevs på fullt allvar som de som tvärsäkert hävdar att det är en infernalisk
förfalskning. Problemet kvarstår, att det är omöjligt att utröna den verkliga författaren
eller författarna.
Protokollen klargör fullständigt oförblommerat hur en världsrevolution skall
genomföras med omänskliga medel genom att manipulera media och bankväsendet
genom en total underminering av den politiska världsordningen för påtvingandet av en
elitistisk diktatur som världsregering. Man känner också igen en hel del av Karl Marx
resonemang i dessa konspirationer, en annan konsekvent diktaturförespråkare.
Människovärdet reduceras till noll, slaveriet blir universellt, och terrorn blir medlet.
Det kusligt oförnekliga är, att den ryska revolutionen genomfördes exakt så som
”Sions vises protokoll” förespråkar, utan att Lenin och hans kamrater använde skriften
som instruktionsbok. Därmed framstår protokollen som rent profetiska, och den ryska
revolutionen blev deras manifestation i verkligheten.
All Hitlers antisemitism börjar med hans läsning av protokollen. Han blev så
upprörd av att ta del av dem, att han fick den bestämda uppfattningen, att det bara var
judar som låg bakom den ryska revolutionen och att därför judarna utgjorde den största
faran för världen. Därmed inledde han sitt privata korståg mot judarna, som kom att
störta hela världen in i det andra världskriget. Därmed kan den ryska revolutionen,
nazismens uppkomst, andra världskriget och förintelsen härledas till det infamt
profetiska ”Sions vises protokoll” som ursprunget till fyrtio års världstragedier.
Dess värre har dokumentet betydelse än idag. Framför allt Iran använder det som
antiisraelisk propaganda, och det trycks i ständigt nya upplagor och sprids överallt i
arabvärlden. Det är antisemitismens och antisionismens huvudmotivering, då de som vill
kan peka på detta dokument och indignerat anföra det som bevis på den judiska
världskonspirationens verklighet.
Dock är det bara fanatiker som kan ta det på allvar, och det är fanatikerna vi har att
se upp med. Dokumentet finns och har sin historiska betydelse, men det är inte att
betrakta som mer än bara ett historiskt dokument. Vem som skrivit det och varför är
irrelevant, dess roll är slutspelad, och det var illa nog att det alls från början blev taget av
någon på allvar.
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Ahasverus minnen, del 117: Den äkta charlatanen.
Det är något visst med charlataner. De har alltid intresserat mig och fascinerat mig,
då de alltid är så olika och därför alltid tar mig med överraskning. Det går inte att dela in
dem i olika fack. Somliga är helt medvetna om hur de bluffar och ser det som en sport
eller som ett spel som går så länge det går, tills de till slut går för långt och som
Cagliostro slutar i fängelse, misär och elände; andra går ännu längre och tror till slut på
de absurditeter de gjort till sin livsuppgift att pådyvla världen – och lyckas ibland så
långt att deras hugskott blir etablerade världsreligioner på gott och ont, vanligen på mera
ont än gott. Mellan dessa båda ytterligheter finns ett helt regnbågsspektrum av
variationer.
En som helt skilde sig från mängden var Edward Alexander Crowley, senare känd
som Aleister Crowley, som aldrig påstod något annat än att han var världens värsta
charlatan. Han var fullständigt skamlös som sådan men samtidigt ändå så originell och
företagsam, att han prövade på det mesta och det med sådan framgång, att han blev en
banbrytande pionjär för ockultismen. Det var framför allt hans sicilianska experiment,
som slutade med att han kastades ut från Sicilien med hot om dödsstraff om han vågade
visa sig där mera, som ådrog sig min uppmärksamhet och intresse. Sicilien var trots allt
de nejder i Europa (efter Transsylvanien) där man säkrast kunde tolereras för och
komma undan med vad som helst.
Vad hade då Crowley gjort som var så förskräckligt? Svaret är: allt. Det var ingenting
han inte hade gjort. Han gick så långt, att han skröt med att vara världens ondaste
människa och gjorde sitt bästa för att bevisa detta i praktiken, medan det var självklart
att ingen vettig människa kunde ta honom på allvar. Ondska är något annat. Det är
ingenting man skryter med och spektaklar med, utan den fungerar egentligen bara i
största hemlighet och lönndom. Stalin är det bästa exemplet, som gjorde allt smygvägen
och bakifrån i utstuderad och ständigt mer förstulen lömskhet, kom undan med allt och
verkligen var världens ondaste människa.
Efter att han hade slängts ut från Sicilien och var hemma i England igen och där
intresserade sig för den nya tyska ockultismen så som den fått ny fart genom den
oroväckande nazismen, sökte jag upp honom för att ta honom på pulsen. Han var i sina
allra bästa dagar då med ett rikt liv av groteska erfarenheter bakom sig som äventyrare,
häxmästare, mänsklig experimentator, bergsklättrare, fritänkare och framför allt libertin
och det i kubik. Det är det han blivit mest berömd för. Enligt hans nya religion skulle
det bara finnas en enda lag, och det var att allt var tillåtet. Därmed anknöt han direkt till
Rysslands store bisarre profet Dostojevskij 50 år tidigare.
Han kom från en tillräckligt förmögen familj och behövde aldrig lida nöd och kunde
därför göra genom hela livet precis vad han ville, och ändå lyckades han göra bankrutt.
Det var väl i Cambridge som hans libertinism såg sin gryning, där han faktiskt studerade
seriöst och kunde ha blivit en framstående diktare, men han förvillade sig tidigt ut i de
sexuella träskmarkerna. Han prövade på allt i både sexväg och drogväg och menade, att
alla erfarenheter bara kunde vara till godo. Han fuskade också i alkemi, klättrade både i
Alperna på Matterhorn och i Himalaya på Kanjenjunga men bedömdes av erfarna
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bergsbestigare som ganska velig. Han klättrade också på Popocatepetl i Mexico och hade
en morbid förkärlek för vulkaner, som om han till varje pris någon gång ville nå upp till
en krater och kasta sig ner för den just som den skulle till att eruptera. Det hade varit den
idealiska Crowley-sortin.
Han tyckte mycket om San Francisco men blev i Asien för första gången på riktigt
religiöst intresserad, och det var då i buddhismen. Det var där i Indien han till och med
försökte sig på K2, men det slutade illa i både snöblindhet och malaria. Det var då han
beslöt att börja ta det lite lugnare, han var ju nästan redan 30, så han gifte sig för
konvenansens skull, men det äktenskapet blev det aldrig något av, då han var alltför
orolig för att kunna hålla sig hemma och genast kastade sig ut på nya metafysiska
äventyr i framför allt Egypten.
Ett andra besök i Indien, då han attackerade Kanjenjunga, slutade återigen illa, då han
måste lämna landet efter att i panik ha skjutit ihjäl en coolie som försökt råna honom.
Hela hans séjour i Indien markerades av ständiga kontroverser. Under hela Kanjenjungaexpeditionen bara grälade han med sina medvandrare, som till slut gjorde myteri mot
honom och vandrade sina egna vägar, varvid ett antal förolyckades medan han klarade
sig som stannat kvar. Om han var velig som bergsbestigare var det dock inget fel på hans
instinkter och intuition.
Han fortsatte sina irrfärder in i Kina och blev där så småningom klar med sitt första
utkast till sin lära om ”Thelema”, sin nya världsreligion, vars enda lag var att allting var
tillåtet. Under tiden dog hans dotter av tyfus i Rangoon medan hans hustru hade blivit
alkoholist. Så mycket för hans familjeliv. Efter ett tillfälligt hembesök bar det av till
Algeriet där han kom i luven med Somerset Maugham, som han ansåg att plagierade
honom. Somerset Maugham var ju en aktningsvärd och sällsynt klarsynt psykolog, och
vilken som helst med de förutsättningarna hade aldrig kunnat lämna ett material som
Aleister Crowley i fred: det måste helt enkelt studeras och behandlas, vilket Somerset
Maugham följaktligen gjorde. Han kunde ju inte göra något annat med ett sådant ämne.
Aleister Crowley förlät honom aldrig.
Under första världskriget var han i USA och hade sina första kontakter med den
brittiska underrättelsetjänsten, som ju senare (genom Ian Fleming) ville använda hans
ockulta kunskaper mot nazismen. Det kom aldrig så långt då krigets utbrott gjorde att
det behövdes skarpare åtgärder mot nazismen än bara ockulta kunskaper.
Efter världskriget omsatte han sina Thelemaläror i praktiken genom kollektivet
utanför Palermo på Sicilien, där det praktiserades allsköns experimentell magi. Vad de
egentligen sysslade med där har egentligen aldrig klargjorts, men skumt var det, allt var
som sagt tillåtet, alla sexuella friheter togs ut till maximum och längre, svart magi
utvecklades, och snart beskylldes han av rädda lokala invånare av det enklare slaget för
satanistiska riter varvid spädbarn skulle ha slaktats, det samma som judar beskyllts för
sedan urminnes tider utan att någonting någonsin bevisats. Thelemiterna helt enkelt
levde och praktiserade sina övningar på sådant sätt att mystiken över det hela måste
väcka misstänksamhet och fasa genom den blotta totala ovissheten och obegripligheten,
ett öde som drabbat alla filosofer och fritänkare i alla tider. Också Leonardo da Vinci
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blev ju beskylld för trolldom för att han fuskade med modellflygplan, och Arkimedes
blev rentav mördad för att han ritade cirklar i sanden.
I Paris blev han god vän med psykiaterpionjären Gurdjeff, som han beundrade
kolossalt, och i Lissabon blev han god vän med den mycket bisarre poeten Fernando
Pessoa, som var helt i Crowleys stil. När han skildes från Pessoa kom de överens om att
genomföra tidernas största practical joke. De skulle genomföra Aleister Crowleys
fingerade död och lyckades med detta så bra, att när Crowley därefter besökte Berlin för
en utställning fick han där det utomordentliga nöjet att i tidningarna få läsa om sin egen
död.
Det var efter det som bankrutten ansatte honom. Denna kom sig av, att han stämde
en viss dam vid namn Nina Hammett, en konstnärinna, för att hon kallat honom för en
’svart magiker’. Aleister Crowley förlät aldrig någon något och drog det till domstol i ett
mål, som han förlorade och fick betala dyrt för. Därmed var det juridiskt fastställt att
han verkligen var en svartkonstnär eller rent ut sagt trollkarl, vilket domaren lät honom
veta i rätten med besked, som för alla tider stämplade honom som ”världens mest
fördärvliga människa”.
Jag kunde inte låta bli att besöka honom efter detta. Han tog vänligt emot mig, ty han
var ensam och krossad och behövde något annat att tänka på än sina frustrationer, som
vid det laget – han var 60 år – vuxit honom över huvudet. Han hade fuskat i allt,
misslyckats med allt, mött motstånd i allt och kommit tomhänt ut på andra sidan efter
ett långt skandalöst liv av bara fiaskon. Ändå var han långt ifrån slagen.
”Vad vill ni åstadkomma med er lära egentligen? Menar ni att världen behöver frälsas
eller motsatsen?”
Han log förnumstigt. ”Bra fråga. Svaret är: motsatsen. Den är ihjälfrälst av alla falska
läror och vetenskaper, och vad den behöver är att komma ifrån dem och
deprogrammeras. Det är det jag kan göra genom Thelema. Det är min livsuppgift, men
det får andra göra efter mig, för jag börjar bli trött nu.”
”Ni menar alltså att effekten av er lära är avsedd att utgöra motsatsen mot alla
frälsningsläror och uppbyggelsefilosofier?”
”Jag har den största respekt för alla filosofier, i synnerhet buddhismen och
hinduismen, men monoteismen är åt helvete. Det är världens största bedrägeri. Jag
kommer inte med något alternativ utan motsatsen. Den judiska monoteismen må ha fyllt
sin funktion när det gällde för Moses att få ut sitt folk från slaveriet i Egypten, och
kristendomen må ha haft en funktion att fylla i undermineringen av romarriket och dess
militärdiktatur, men idag är monoteismen fullständigt förfelad. Den är ute. Den är död.
Genom Thelema vill jag få folk att nyktra till och inse detta, ty det paradoxala är, att
denna lära om Thelema, som drar ett streck över alla läror och upphäver dem, är i all sin
omoral och doktrinlöshet mycket bättre än alla tidigare läror. Folk kan leva efter den.
Det kan de inte längre efter islam, judendomen och kristendomen, som bara är patetiska
rester av mumifierade vidskepelser, som mantran som inte längre fungerar och aldrig har
gjort det.”
”Ni har ju också varit i Tyskland och hälsat på de nya ockultisterna där, som också
vill ersätta kristendomen med ett slags nyhedendom.”
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”De är klåpare allihop. De famlar i mörkret och vet inte vad det handlar om. De
försöker hantera det ohanterliga och tror sig vara ofelbara experter bara för att de
försöker, som barn som prövar på att röka första gången och inte har en aning om hur
man drar halsbloss. De kommer att storkna i hostanfall, förförda av Wagners
storhetsvansinnesföreställningar om valkyrior och teutoniska asgudar som de är, vilket
fördunklat deras sinnen så pass, att de blandar ihop tibetansk tantrisk buddhism med
vidskeplig övertro och kvasivetenskap om rashygien, de är så fullständigt förvirrade av
sina egna vanföreställningar att de tror på dem, och framför allt har de en sjuklig fixering
vid judendomen. De inbillar sig, att om de lyckas avsluta judendomen så skall de själva i
stället bli ’det utvalda folket’. Det är bäddat för det totala fiaskot. Det kan bara sluta
riktigt illa, för dem själva och för alla, som har något med dem att göra.”
Jag kunde inte vara mera instämmande. Vi var båda belåtna med samtalet, och han
bjöd mig att gärna komma tillbaka för att fortsätta vid ett senare tillfälle, vilket jag gärna
ville göra.

Till minnet av Jon van Leuven
(Denna minnesruna publicerades i Göteborgs-Posten av hans vänner.
Vi återger den även här för vidmakthållandet av hans minne,
då den även på ett värdefullt sätt kompletterar förra numrets minnesnotis.)
”Jon van Leuven var författare, essäist, poet, översättare, editor, arkeolog samt
musiker och sångare. Han startade Galleri Hybris 1982, på bland annat Nordhemsgatan
68. Hybris var en viktig mötesplats med stort svängrum, öppen scen, musik, poesi,
teater, kabaréer, konstutställningar, modellteater och tjeckisk dockteater, samt
danskvällar då och då – en sjudande plats med många frivilliga i personalgruppen, litet
som Vispråmen Storken i Stockholm.
Hela världens musik hördes där, alltifrån tsimbalonspelare från Rumänien och
Athinas grekiska musik, till Dan Andersson, Lasse Lucidor och ryska smäktande
ballader.
Vi har Jon van Leuven att tacka för så mycket. Vi var många som fick spela och
utvecklas tillsammans och samarbeta med hundratals människor och uppleva härliga
musikkvällar. Det blev oerhört tomt när Galleri Hybris stängde, och då kunde vi känna
hur oerhört viktig denna scen hade varit för oss alla.
Jon var en sann freelancer men arbetade även flera år på Nordboks bokförlag. Han
lärde sig svenska den vägen och kunde i princip tala felfri svenska, trots att han aldrig
studerat språket här. Ett organisationssnille och språkgeni (han talade även grekiska och
tyska). Man möter ibland i sitt liv sådana människor som kan allt, som har en talang över
hela spektrumet. Några kallade honom för ”multitalented”. Det var verkligen Jon.
Han blev sjuk för ungefär två år sedan och kunde ändå åka ner till sin grekiska by ett
par gånger med familjen och en vän.
Vi hoppas att Jons själ finns vid hans hus i bergen vid Gournitsa nu, där örnen svävar
fram över dalen och det doftar av oregano, salvia, rosmarin och timjan.”
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Musik- och teatervännerna, poeterna på Galleri Hybris, Pia Gillberg, Eina
Holmberg, Ylva von Beetzen, Bengt Lofter, Marie Blomkvist, Janne Khouback, Björn de
Verdier, Ulla och Clas Kristiansson.
Till dessa bör även fogas vännerna och arvtagarna inom Göteborgs Skrivarsällskap,
samt vännerna och bröderna i The Royal Gurdjeff Society, en sjumannagrupp som nu
svårligen kommer att halta utan det sjunde benet.

Norbu Stenzing in memoriam
Han var vår bästa vän i Ladakh, den som alltid välkomnade oss tillbaka och fick oss
att känna oss mer än hemma i Lung Snon Guest House, där han var vår värd och
trygghetsfaktor nummer ett. Under tolv år sedan år 2000 var han alltid den första som
tog emot oss och den sista som sade farväl till oss. Att Lung Snon blev till ett definitivt
hem i Leh för oss var huvudsakligen hans förtjänst.
Redan förra året hade han tacklat av betänkligt och kunde inte längre gå ut på staden
och delta i Ladakhfestivalen den första veckan i september. Hur illa ställt det var med
honom var omöjligt att uppfatta, då han inte alls var särskilt gammal, men man blir inte
särskilt gammal i Ladakh.
Jag siktar ändå på att återvända dit nu i augusti, och det blir en sällsam omställning
att finna sitt gamla hem utan sin viktigaste personlighet, men det är bara att fortsätta
ändå, och tillsammans med resten av hans familj har man ändå minnena gemensamt.
Under maj-juni har fem mångåriga vänner gått bort, vilket naturligtvis både är svårt
att smälta och att acceptera, vilket kommer att ta tid. Utan dem är det delvis en ny värld
man går till mötes, som man dock måste bekanta sig med och leva med, och på något sätt
finns ändå de gamla vännerna med i den men från en annan dimension, bekantskapen
med vilken faktiskt berikar livet på ett nytt och annat sätt.

Sommarens filmer i urval
Snowwhite and the Huntsman blev en positiv överraskning, då den helt skiljer sig
från alla tidigare Snövitfilmer. Här finns ingenting av Disneys barnsliga älsklighet med
skönsång och romantiska prinsar, medan den rysliga skräcken i Sigourney Weavers och
Sam Neills svarta saga är förbytt till spektakulär fantasy med inslag av science fiction –
denna film påminner mera om Avatar än om någon annan sagofilm. Naturligtvis tar
dock dvärgarna priset som vanligt. Så gjorde de redan i bröderna Grimms originalsaga,
Disney gjorde dem till karaktärer, och den traditionen har utvecklats för varje ny
Snövitfilm. För första gången är dock den elaka drottningen här en blondin – och desto
grymmare och mera häxa för det. De tekniska effekterna tornar tyvärr upp sig och blir
litet väl massiva i längden, medan dock fantasin i ren fantasyriktning skördar desto mera
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poäng. Filmen är inte minst en stor naturupplevelse – scenografin är överväldigande i sin
skönhet och uppfinningsrikedom, och filmen är sevärd bara för den.
Långt ifrån barnens sagovärld rörde sig filmen om Enid Blyton, fem-böckernas
författare, helt på det realistiska planet, och det var ingen smickrande bild man fick av
den världsberömda författarinnan, världens näst mest lästa efter Agatha Christie. Hon
skrev omkring 750 böcker, och alla skrevs verkligen av henne själv, fastän många fann
det otroligt och ville göra det gällande, att hon fick hjälp av sina båda män. Om de
bidrog var det bara med inspiration, och åtminstone den första av dem kom verkligen till
korta även på det området, då hon formligen skrotade honom.
Historien om deras äktenskap är en grym sannsaga. Han var hennes första förläggare
och den som hjälpte henne till framgång, men när hon väl kommit i smöret och hade sin
karriär serverad för sig med idel växande framgångar, behandlade hon sin man mer och
mer som en lakej, med den påföljd att han började dricka. Hon helt enkelt utnyttjade
honom, och när hon inte längre behövde honom för sina karriäristiska syften blev han
värdelös för henne och lät hon honom förstå det. Till slut gick hon så långt att hon
bedrog honom med en annan, som redan var gift, varpå hon hade den fräckheten att
kräva skilsmässa av sin man på det villkoret att han gick med på att det var han som
bedragit henne. Han gick med på det villkoret på villkor att han fick fortsätta träffa sina
döttrar utan förbehåll. Hon gick med på detta, skilsmässan genomfördes, men han fick
aldrig mera träffa sina döttrar.
Även döttrarna tog avstånd från henne, vilket var fullkomligt naturligt, då hon så fort
de inte längre var småbarn satte dem på internatskola, så att hon slapp se dem mera.
Även sina bröder struntade hon fullkomligt i. När den ena av dem uppsökte henne efter
tjugo års kontaktlöshet för att berätta att deras mor hade dött, kom hon inte längre ihåg
vad han hette. Officiellt hade hon alltid hävdat att hennes mor varit död sedan tjugo år,
efter att hon övergivit familjen någon tid efter att deras far övergivit familjen.
Sådana inblickar fick man i världens mest populära ungdomsboksförfattare. Femböckerna läses fortfarande över hela världen jämte fyrklöver-böckerna, Noddieböckerna, mysterieböckerna och en hel rad andra serieböcker, som alla handlar om exakt
samma sak enligt samma mönster: en liten grupp barn som har äventyr och ständigt har
kalas mellan varven. Helena Bonham-Carter gjorde den svåra och extremt osympatiska
rollen med sedvanlig bravur.
Lika osympatisk om dock mera extrem var Peter Greenaways ”Kocken, tjuven, hans
fru och hennes älskare”, en makaber tillställning som tilldrar sig helt och hållet på en
restaurang, där den äkta mannen (tjuven) är något av det mest odrägliga man någonsin
fått uppleva på bioduken men är det virtuost. Genom hela filmen skrävlar och
misshandlar han sin omgivning, sin fru framför allt (Helen Mirren), som händelsevis
råkar finna sig en älskare på den restaurang maken våldgästar dagligen, varpå de sätter i
system att träffas och ha sina stunder på toaletten. Filmen börjar som en svart komedi
och väcker faktiskt emellanåt munterhet och glada stunder åt situationskomiken, men
den blir svartare och svartare, och ganska snart sätter man skrattet i halsen. Ju mindre
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sagt om fortsättningen, desto bättre, men Helen Mirren klarar sig och får sin gruvliga
hämnd på sin groteska make (Michael Gambon, oförliknelig i sin rollprestation,) vilket
tyvärr kostar henne hennes älskare, som bara var bokhandlare. Filmens grymmaste
ingrediens är dock den sjungande kockpojkens öde, den enda helt oskyldiga och den
orättvisast drabbade.
En annan sådan grotesk film var den betänkliga science fiction-historien The
Happening om naturens hämnd på mänskligheten. Filmen är en ren spekulation men
tänkvärd som sådan, och effekterna är i all sin enkelhet mycket suggestiva. Här finns
ingenting av alla katastroffilmernas överdrifter med nya istider och världens totala
undergång, utan sätter naturen bara i gång lokalt och angriper människan
undermedvetet, så att hon utan logisk anledning drivs till självmord av en instinkt som
hon inte kan behärska. Detta drabbar hela nordöstra USA, så att hela östkusten måste
evakueras, medan ändå många stryker med på vägen, då ”viruset” tenderar att hinna i
kapp dem. Emellertid är epidemin övergående och försvinner igen lika spårlöst som den
uppkom, för att dock senare göra en come-back i Europa…
Filmen är lika tankeväckande som Renny Harlins hajfilm om manipulationer av
naturen och dess förödande oöverskådliga konsekvenser och försöker väcka människans
kollektiva för att inte säga universella samvete om hur hon egentligen handskas med
naturen, som hon dock är beroende av. Mera om detta i detta nummers slutartikel.
Fantasy och science fiction i all ära, och sådana filmer tycks bli allt vanligare, i
synnerhet i kombination och placerad i ett historiskt perspektiv. En sådan film var
Solomon Kane som tilldrar sig år 1600 i England, där en ärrad legoknekt, som haft otäcka
erfarenheter av svart magi i barbareskstaterna, kommer hem och finner sitt hem
beslagtaget av ond magi. Det hela är en saga men nog så realistiskt återgivet, hur
hysteriskt överdriven trolldomen än är. Det hela är mera barbariskt grymt än
övertygande, och även om han segrar till slut och är beredd att ta upp kampen med all
annan ondska i resten av världen med segervittring på förhand, så är man inte riktigt
beredd att följa honom på vidare upptåg.
Realism är ändå det som håller bäst på film, vilket bekräftades i en rad andra filmer.
Direkt guldkantad var Paul Verhoevens holländska film om den holländska
motståndsrörelsen mot slutet i andra världskriget, ”Den svarta boken”, byggd på
verkliga händelser. Huvudpersonen är en judinna som av motståndsrörelsen får i
uppdrag att spionera på den lokala Gestapochefen genom att nästla sig in hos honom.
Hon gör det så bra, att motståndsrörelsen får den uppfattningen att hon övergått till
tyskarna. Den verkliga förrädaren i dramat är dock den man minst av alla hade kunnat
ana, och jag har aldrig tidigare på film sett en läkare avslöjad som skurk. Det enda
undantaget är professor Moriarty. Verhoevens film är dock trollbindande genom sitt
skarpa tempo och spikraka realism alltigenom och är en film man aldrig glömmer. Till
dess realistiska poänger hör att försonande drag hos tyskarna framträder med lika klar
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och övertygande skärpa som oegentligheter i de egna leden. Realismen är beundransvärt
konsekvent och rättvis.
The Recruit var en annan sådan film, där CIA skildras inifrån. Al Pacino är värvaren
som rekryterar Colin Farrell. Båda gör sina roller med imponerande bravur. Filmen har
fått ganska blandad kritik, och tendensen har varit att antingen fullständigt sänka den
eller att ge den högsta betyg. Vi instämmer med de senare. Filmen försöker skildra hur
de blivande CIA-agenterna i första hand måste bekanta sig med dubbelspel i alla dess
former, ”ingenting är som det verkar” är en fras som återkommer ständigt genom hela
filmen och är egentligen dess röda tråd. Den stackars rekryten kastas ständigt mellan
ytterligheter, från högsta vitsord till skrotning och upp igen och tillbaka ner i gyttjan
igen, när allt bara varit på låtsas för utbildningens skull. När han slutligen får uppdraget
att avslöja en spion inom CIA utsätts han för maximala påfrestningar rent psykiskt och
känslomässigt, varvid det visar sig, att även det yttersta allvaret bara var ännu ett yttersta
bedrägeri… Filmen är intelligent och lärorik, men man behöver inte se den två gånger.
Notes on a Scandal var en annan sådan nervfilm, där allting tilldrar sig på en skola
mellan lärare och framför allt kvinnliga sådana. Judi Dench är den stabila veteranläraren
som fullständigt behärskar sin skola och eleverna och kan läsa varje själ som en öppen
bok och hantera vad som helst, medan Cate Blanchett är den nya unga vackra läraren,
som genast blir populär men i alltför hög grad, så att hon trasslar in sig i ett förhållande
med en elev. Hon är ändå gift och har flera barn. Judi Dench tar sig an henne men visar
då sin andra betänkliga sida: hon har anlag för svartsjuka och har tidigare tagit sig an
yngre kvinnliga lärare med katastrofer som resultat. Dramat stegras obönhörligt och
oavbrutet tills skandalen blir ett faktum och alla blir offer. Det märks nästan övertydligt
precis var Judi Dench begår sitt fel, som gör den onödiga tragedin ofrånkomlig, och det
är hon, den exemplariska läraren, som begår felet, inte den unga vackra Cate Blanchett,
fastän hon bryter mot lagen genom ren mänsklig svaghet. Detta är det intressanta med
filmen. Cate Blanchett straffas enligt lag medan Judi Dench går fri, men ingen i publiken
kan annat än fördöma henne och frikänna Cate Blanchett.
Cate Blanchett gjorde också huvudrollen i Kieslowskis postuma film Heaven, som
kanske är hans bästa film, fastän han inte fick göra den själv. Han skrev bara historien,
men denna är så aktningsvärt intressant i sin komplicerade problematik och lösning, att
han ändå måste framstå som huvudman bakom filmen. Cate Blanchett är engelsklärare i
Milano där hon tar upp kampen med heroinmaffian efter att hennes man blivit dess offer
och hon bara stött på likgiltighet inför fallet. Hon tvingas ta lagen i sina egna händer,
vilket olyckligtvis slår fel, men en ung polisaspirant har förståelse för hennes fall och
hjälper henne mot lagen. Det hela är som en sedelärande fabel där varje detalj bidrar till
den komplexa problematiken, som hela tiden utvecklas mot nya svindlande höjder men
utan att någonsin förlora greppet om logiken. Finalen är överväldigande i sin befrielse
som nästan är som en inledning till en ny film – ”fortsättning torde följa” står skrivet
mellan raderna i sluttexterna.
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En annan sådan svindlande mänskligt jordnära film var den tyska Auf der andere
Seite, på svenska ”Vid himlens utkant”. Det handlar om tysk-turkiska förbindelser.
Hanna Schygulla gör rollen av modern vars dotter tar hand om en turkisk flykting och
har ett lesbiskt förhållande med henne. Hon engagerar sig så djupt i sin turkiska
väninnas fall att hon beger sig till Turkiet för att hjälpa henne där och råkar illa ut.
Denna film påminner mycket om den spansk-internationella ”Babel”, som också
skildrade ödets outrannsakliga mekanismer genom slumpen och hur enkla människors
liv därav avgjordes och styrdes i helt andra riktningar än de själva valt. Det samma
inträffar här men med bättre resultat. Det hela blir som en omfattande rebus, där olika
turkiska och tyska öden knyts samman genom osynliga trådar, som dras åt och slutligen
utmynnar i fullständigt mirakulösa och otroliga resultat, där ändå logiken stämmer med
oavvislig perfektion. Detta är en film man gärna ser igen, då den är så sällsamt mänskligt
lärorik. Även här lämnas avslutningen åt publikens egna spekulationer, men rebusen är
dock löst på ett sätt som är underbart i sin mänsklighet.
En annan sådan intrikat rebus var Red Road från Glasgow om fullständigt enkla
människor. Den kvinnliga huvudpersonen har som jobb att följa med
övervakningskameror över storstadens ödsligaste kvarter med bara betongbunkrar till
höghus. I denna miljö får hon en dag se en person som väcker hennes intresse. Vi vet
ingenting om förhistorien eller vem han är, men småningom får man antydningar om vad
det hela rör sig om. Hennes familj har sorg, där finns ouppklarade trauman av något slag,
och denne man, som snart identifieras som nyligen frisläppt kåkfarare, har en
oidentifierad nyckelroll i det hela.
Man släpps bara gradvis in i historien, pusselbit efter pusselbit läggs till, och slutligen
står man inför den förkrossande upplösningen. Hela historien handlar om förlåtelse och
försoning, om hur trauman måste få sin utlösning om de någonsin skall släppa, om det
mest komplicerade som finns i denna världen nämligen mänskliga relationer, och hur
bara kommunikation kan hjälpa, men hur det är det som hjälper allt. Man glömmer
aldrig denna enkla och oerhört mänskliga film, som hela tiden rör sig på bottenplanet av
existentiell fundamentalism.
Slutligen har vi den hysteriskt dråpliga brittiska farsen Hot Fuzz om en alltför nitisk
och duktig polis i London som skickas ut till en enklare befattning ute på landsbygden,
för att han ska lära sig vara mindre nitisk där. Han sätter genast fast klottrare,
minderåriga rökare, bilförare som druckit någon öl och andra harmlösa personer för
ingenting, vilket man som publik då väntar sig att skall vända hela staden emot honom.
Emellertid inträffar motsatsen, alla blir bara desto vänligare och mera hjälpsamma mot
honom, han drunknar i tolerans, tills det första mordet inträffar. Därmed börjar farsen.
Timothy Dalton är suverän som ortens köpmannapamp med köpcenter på programmet
och tydligen stadens mest respekterade medborgare, men när morden börjar avlösa
varandra och bli allt tätare måste misstankarna riktas mot Timothy Dalton. Vår polis har
fått en komplott på halsen, och han tar i tu med att hantera den som sig bör och ämnar
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aldrig ge sig. Komediturerna accelererar oavbrutet, det inträffar ständiga halsbrytande
kovändningar i förvecklingarna, och snart utvecklas det hela till den totala parodin på allt
vad kriminalfilmer heter, med hysteriska biljakter, maskingevärsdueller och massakrer,
allt blir så hejdlöst besinningslöst i sina tokroliga överdrifter och drifter med allt vad
amerikansk gangsterfilm heter, att man bara tjuter av skratt, ty vår polis tar ändå allt på
djupaste allvar. Slutuppgörelsen i miniatyrstaden, där rådhuset och slottet och alla
kulturbyggnaderna av papier maché blir pappersmassa är en värdig avslutning på denna
utomordentligt roliga kalastillställning.

Milstenar, augusti 2012
2 Peter O’Toole 80 år.
3 Rupert Brooke 125 år.
4 Percy Bysshe Shelley 220 år.
Raoul Wallenberg 100 år.
5 50-årsminnet av Marilyn Monroe.
Även 50 år sedan Nelson Mandela tilldömdes livstids fängelse för att ha kastat bomber på folk.
6 Jamaica firar 50 år av självständighet.
8 Dustin Hoffman 75 år.
13 100-årsminnet av Jules Massenet.
15 Wendy Hiller 100 år.
17 V.S.Naipaul 80 år.
18 Patrick Swayze 60 år (avliden).
19 350 år sedan matematikgeniet Blaise Pascal avled.
20 30-årsminnet av Ulla Jacobsson.
22 Claude Debussy 150 år.
90 år sedan mordet på Michael Collins.
23 Gene Kelly 100 år.
24 440 år sedan Bartolomeinatten i Paris.
27 Antonia Fraser 80 år.
29 Maurice Maeterlinck 150 år.
Rebecca de Mornay 50 år.
30-årsminnet av Ingrid Bergman.
31 Caligula fyller 2000 år.

Påskresorna, del 4: Bröllopet.
Vi fick tur med vädret. Regnet uteblev, och bröllopet gick av stapeln utan missöden, sånär
som på några detaljer. Jag höll på att missa hela bröllopet. För att röra på benen innan man måste
sitta stilla hela dagen tog jag en promenad på morgonen väl medveten om att jag måste vara
tillbaka före 10. Bröllopet skulle gå av stapeln klockan 11, så jag trodde inte det skulle vara någon
brådska och beräknade ha tio minuter på mig när jag kom tillbaka att klä om. Tydligen blev jag
försenad eller råkade ut för missvisande klockor. När jag kom tillbaka var alla resklara och satt i
Paolos bil och väntade bara på mig. Klockan var tydligen 10 redan. Paolo gav mig fem minuter,
under vilka jag måste rafsa ihop allt vad jag behövde inklusive bröllopskostymen. Det blev
naturligtvis kaotiskt, och under stress inträffar alltid missar. Jag fick med mig kostym, kamera
och strumpor men glömde brudgummens present och missade slipsen. Jag hade trott att jag lagt
den i kavajfickan, men när denna undersöktes låg den inte där. Det blev att klä om i bilen under
hoppet att det inte skulle dra till sig nyfikna åskådare.
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Vi kom fram alldeles för tidigt, så dessa fadäser var helt onödiga. Paolo hade mycket väl
kunnat ge mig tio minuter, men de hade nu bestämt sig för att fara iväg prick 10.
Kyrkan var iskall. Det förekom ingen värme. Alla frös under hela vigselakten, som var lång,
då den var så rigorös, att den omfattade utom själva vigselceremonielet även hela dopliturgin, en
hel mässa och alla juridiska formaliteter. Det var väl 15 grader i kyrkan, och flera var redan
förkylda.
Firandet gick sedan av stapeln i San Martino i Soavedistriktet, och där fattades ingenting. Vi
satt sex timmar till bords under en trerätters middag med idealiska viner från Soave och
Valpolicella till utom inledningsskumpat och avslutningsdessertvinet, som naturligtvis var
Recioto. Jag satt bredvid Cristina, och hon berättade för mig allt om de senaste turerna i familjen.
Idas lårbensbrott förra året kom sig av att hon i sin sons och sonhustrus närvaro rest sig ur
köksstolen, halkat med foten och fallit med stolen baklänges så illa att lårbenet gick av. Vid 87 år
är detta ingen baggis, och hon gavs sämsta möjliga prognos. Ändå klarade hon sig och blev bra
igen under behjärtansvärd vård och uppmärksamhet hela vägen från sin son och Cristina. Nu
verkade hon helt normal.
Alberto betecknade dem som alltför gamla, men det märktes inte på Achille, som ändå ska
fylla 92.
Vi kom hem klockan 8 efter en tio timmars arbetsdag för att överleva ett ordentligt bröllop.
Ida och Achille var trötta. För mig gällde det nu att få tag i Paola för planering av morgondagen.
(forts. i nästa nummer.)

Den strålande fiaskoresan, del 10: Lamayuruturer
De bussturer som följde visade sig bli omfattande. Att det inte förekom någon statlig
morgonbuss västerut från Leh mot Lamayuru och Kargil var bekymmersamt och hänvisade en
till ett olustigt alternativ. Enda bussen som gick västerut gick klockan 5 på morgonen från
polofältet, och för att få biljett måste man gå dit och köpa ombord på bussen av konduktören,
om han var där. Han var där.
När jag köpte biljetten för Halvar och mig skrevs biljetten ut ända till Kargil för 300 rupier.
Jag protesterade och sade att vi bara skulle till Lamayuru, som var halva vägen. Han ändrade
biljetten till Lamayuru, men vi måste ändå betala 300. Det stämde inte. Det var något lurt med
det hela.
Jag sökte upp min agent Skarma för att få veta vad som pågick, varför det inte längre fanns en
statlig morgonbuss och varför den enda morgonbuss som fanns därför idkade utpressning.
Tyvärr var Skarma sjuk denna dag. Jag besökte hans kontor åtskilliga gånger, varje gång hette det
att han skulle komma om en timme, men han kom aldrig. Av hans kompanjon fick jag dock veta,
att detta privata bussbolag var muslimskt.
Tyvärr är mina generella praktiska erfarenheter av muslimer den, att de föraktar dig för att
du inte är muslim och gör vad som helst för att lura dig, en erfarenhet som ständigt har
bekräftats av andra, i synnerhet damer, som tagit risken att resa på egen hand i muslimska länder.
Det kan man inte göra som dam, då den muslimska kvinnosynen är omänsklig: mänskliga
rättigheter är inte för kvinnor.
Vid ett senare besök på centrala busstationen fick jag det bekräftat, att biljettpriset var
oegentligt. Det borde ha varit 150 rupier, som det var halva sträckan till Kargil.
Till vår angenäma överraskning anmälde sig Bertil entusiastiskt till att få följa med. Det blev
ett nytt besök hos de sura muslimerna i Kargilbussen med ännu ett bidrag till ockrarna.
Busstationen hade visserligen bekräftat att deras pris var oskäligt och rent bedrägeri men kunde
ingenting göra. Så är det med privatisering.
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Vi diskuterade detta en dag med Janne och Halvar. Janne berättade, att bruket av ordet
’solidaritet’ enligt en undersökning hade minskat med 65% under de senaste 25 åren (sedan 1986,
då Palme sköts,) medan ordet ’ego’ under samma tid hade ökat med 68%.
I vårt land kan privatiseringarna av företag som posten, elverket, Statens Järnvägar och andra
allmännyttiga företag, som alla behöver, med skäl ifrågasättas, då dessa privatiseringar medfört
kännbara för att inte säga extraordinära prisstegringar för alla, samtidigt som de nya privata
bolagen inom dessa områden frambringat en djungel av komplikationer som ingen begriper
något av, medan deras då och då avsatta direktörer kommer undan med astronomiska
fallskärmar och miljonpensioner. Hoppas inte Indien går samma omänskliga väg.
För Bertils skull, som fortfarande var ganska svag och gått ner mycket i vikt, bokade vi en
taxi till Kargilbussen på polofältet till måndagsmorgonen klockan 4.15. När det kom till kritan
och vi steg upp klockan 4 var Bertil för svag för att kunna följa med. Han avstod frivilligt.
Sålunda blev det ändå tyvärr bara Halvar och jag som for iväg.
Även vädret vållade bekymmer. Det ösregnade i Leh under natten, och vi vet alla vad regn i
Ladakh kan betyda, där det inte skall regna. Den som känner Ladakh och varit med om vad
vanliga regn åstadkommit hör ljudet av regndroppar med fasa – jag har lidit av regnskräck ända
sedan mitt första omfattande Ladakhbesök år 2000. Regnet återkom även efter Khaltse på väg
upp till Lamayuru, så den hisnande utsikten förmörkades och fördystrades totalt. Lamayuru är
det torraste stället i Ladakh, och om det regnar där kan det tyda på universella översvämningar i
resten av landet. Luften rensas, blommor andas, grönskan blir grönare, men vägar och broar samt
byar kan spolas bort.
Bussen stannade vid Khaltse naturligtvis vid ett muslimskt kafé, varför vi gick till ett annat
och fick en förträfflig frukostomelett med jättegott te. Gästerna på det muslimska kaféet verkade
inte lika nöjda.
Färden upp till Lamayuru genom regnet blev en skräckfärd genom att busskonduktören
behagade sätta på den skrälligaste varianten av dålig skräpmusik, samtidigt som några gubbar
bakom oss spelade ännu sämre musik på sina telefoner bakom oss. Vi satt mitt i korselden.
Mönstret var det samma: ingen låt fick spela färdigt, utan varje låt avbröts hela tiden för att följas
av en ännu sämre. Lyckligtvis hade jag denna gång mina öronproppar till hands, som
distansierade mardrömmen en aning.
Så kom man fram till Lamayuru och kunde lämna den eländiga muslimska bussen och möttes
av en omvänd hand. Vi tog skydd i kaféet vid vägen för regnet och hamnade i rena
välkomstkommittén bestående av kanadensare, ett argentinskt par från Buenos Aires i
grannskapet av vårt hem 1952-55 i San Isidro, och, hast du mir gesehen, en vacker ung
finlandssvenska från Esbo. Hon hade inte fått tala svenska på ett halvår. Givetvis hade vi mycket
att tala om men fick tala desto mindre, då hon färdades med en väninna som liftare i en truck,
som omgående måste fortsätta mot Kargil.
Kanadensarna från Montreal hade två sjuka kamrater i bronkit och magsjuka men hoppades
ändå senare kunna promenera upp till Atitsaklostret. Vi skulle antagligen på nytt möta honom
där.
Halvar fick välja mellan mina gamla stamhotell Dragon och Shangri La och valde Shangri La,
där vi välkomnades med öppna armar och omfamningar och återfick mitt gamla rum från förra
året, där jag då legat som patient. Han sträckte genast ut sig, fann sig med välbehag till rätta och
gick in för att ta igen den förlorade morgonen. Jag gick ner till the Dragon och återfann min
gamla lilla värdinna i lika strålande form som alltid.
Regnet drog förbi, solen tittade fram, klockan var bara 10 på morgonen, så vi hade
fortfarande hela dagen på oss. Det var bara att njuta och därtill ha gott om tid för det. Man var
äntligen än en gång hemma igen.
(forts. i nästa nummer)
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Bonusresan, del 8: Stålbadet
På stationen i Kathgodam inför den långa väntan på min Bagh-express österut klockan 10 på
kvällen hamnade Brian vid mitt bord i stationsrestaurangen, en angloindier som bodde i
Thailand, Bangkok, och var på jakt efter en skola åt sin son, som till hälften var av thailändskt
blod. Han talade varmt om England, då hans far hade hört till dem som byggde Indien med dess
skola, järnvägar, infrastruktur och egentligen allt det som fortfarande höll. Han hade tvekat
mellan att sätta sin son i skola i England, Schweiz, Canada och andra länder men slutligen
bestämt sig för Naini Tal, Indien, där skolorna var i samma klass som nämnda länder men
kostade en tiondel och saknade de västerländska problemen med droger, sex, våld och
kriminalitet, då den indiska kulturen och mentaliteten inte lider av sådant. Han var lärare till
yrket, och det var mycket intressant att höra på honom. Även han hade i Naini Tal drabbats av
det kraftiga temperaturfallet med regn och rusk och mördarkyla. Vi utbytte givetvis mailadresser
och lovade hålla kontakten.
Vi pratade naturligtvis mycket om katastroferna i Thailand, särskilt tsunamin 2004, den
största svenska katastrofen i modern tid, då så många svenska strukit med, vilket ledde till
arvskattens avskaffande i Sverige. För närvarande hade översvämningarna i Bangkok sjunkit
undan. Brian hörde inte till de drabbade, men inte långt ifrån honom stod vattnet fortfarande 70
cm över marken, så det var inte slut än efter en dryg månad.
Även min vidare resa skulle bli något av ett stålbad. Natten som kom medan tåget ilade
söderut var gastkramande kall, och man fick oavbrutet klä på sig mer och mer tröjor, sockor,
handskar och annat. Det var dessutom den ökända Bagh-expressen, som kan bli hur mycket
försenad som helst och blev det även denna gång. När vi nådde Muzaffarpur i bortre ändan av
Bihar var vi mer än två timmar försenade, och det blev mer, med den påföljd att när jag äntligen
nådde Barauni möttes jag av det beskedet att mitt vidare tåg hade gått. Stinsen satte mig på ett
lokaltåg till Katihar, varifrån jag ombads ta mig vidare till New Jaipalguri.
Detta lokaltåg till Katihar var sprängfullt, och det rasade in mer och mer folk hela tiden.
Resan blev absurd. Jag satt inklämd och kunde inte röra mig, och skulle jag försöka gå på
toaletten skulle jag omedelbart förlora platsen, så det var bara att sitta kvar och hålla sig. Man
visste inte heller var man var eller när Kahitar skulle komma, så man var helt prisgiven åt ödet.
Emellertid visade sig Katihar vara ändhållplatsen, det kunde stinsen ha talat om gör mig, så
att jag sluppit kolla varje station vi passerade med den fruktan att jag redan missat den rätta, och
där i Katihar gällde det sedan att hitta ett tåg till New Jaipalguri. En äldre herre menade att jag
fick vänta 3-4 timmar på ett sådant.
Natten hade varit fullständigt sömnlös, då man först vakat för att komma av vid rätt station
och sedan råkat ut för det fulla tåget, där alla väsnades hela tiden, så man var ganska trött när
man stapplade fram till frågedisken vid Katihar, men det visade sig stå ett lämpligt tåg just nu vid
perrong ett. Det var ett tåg från Chandigarh på väg till fjärran Assam någonstans, och jag lade
detta tåg på minnet som något man kunde använda i framtiden. Med detta tåg kom jag fram till
New Jaipalguri klockan 14.14, bara två timmar och fjorton minuter försenat. Men alla jeepar till
Darjeeling hade gått för dagen.
Efter mycket köpslående mellan två olika jeepar, som båda var ute för att skinna mig, fick jag
till slut plats tillsammans med åtta andra och åkte iväg klockan 3. Halv sju kom vi fram till
Darjeeling i mörker, regn, rusk och kyla.
Jag fick dock omedelbart min gamla säng i Tower Views gästhus dormitorium och var
därmed parkerad, men det var inte mycket kvar av mig, och vädret behagade skämta. Darjeeling
var mörklagt i strömavbrott, det blir det alltid när det regnar, och de flesta ställen var stängda
och mörka. Jag kunde inte få någon middag på mitt favoritställe Kunga. Det var kolsvart.
Det var nästan som att vara tillbaka i Darjeeling för första gången igen: strömavbrott, ingen
ficklampa, man trampar ner sig i pölar, hittar inte restauranger, går fel i mörkret och ser med fasa
an mot natten.
(forts. i nästa nummer)
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Inför nästa resa
Inför årets Ladakhresa med siktet inställt på det avlägsna klostret Lingshed i Zanskar har
dock orosmolnen redan skockat sig, och det är bara att vara beredd på det värsta. Klimatkrisen
har inte gått över och ännu mindre minskat, och årets regnkatastrofer hittills i Asien, främst i
Assam och i Kina, är de värsta någonsin. Samtidigt har visumproblemen i år även ställt till med
komplikationer och förseningar, då asiatiska länder mer och mer tycks gå in för att avskräcka oss
från att resa dit. Liknande rapporter om groteska visumproblem har sports från Kina och
Thailand. I skrivande stund har vi ännu inte fått ut något visum, så det är ännu ovisst om resan
alls blir av. Troligen blir den dock det, och det lutar åt en välbehövlig ’meditationsresa’ med så
litet internetuppkoppling som möjligt. Biljetten är bokad från 9.8 till 9.9.

Orientering i människans situation
Kalla fakta:
För 200 år sedan var vi en miljard. Nu är vi 7 miljarder.
Varje dag förbrukar vi 85 miljoner fat olja. Vid år 2015 kommer det att vara 96
miljoner, om det fortsätter som hittills, och 113 miljoner år 2020.
Under de senaste 40 åren har konsumtionen av papper gått upp 400%. Fyra miljarder
träd huggs ner årligen bara för tillverkningen av papper. Ett träd motsvarar två backar
dagstidningar.
Under de senaste 60 åren har vi människor orsakat tre fjärdedelar av den ökade
koldioxidhalten i atmosfären.
Redan 1972 använde mänskligheten 85% av biosfärens självförnyelsekapacitet. Idag
använder vi 150%, och det ökar.
Växthusgaser avges dubbelt snabbare än vad oceaner och skogar kan absorbera dem.
Halten av dem är nu högre än den varit på en miljon år.
Oceanerna försuras snabbare än på 300 miljoner år. En del matfiskarter har utfiskats
till 90%. Och det är inte bara fiskar. Vi förlorar en ny livsart var tjugonde minut. Det är
23,000 per år.
Ett av fem däggdjur är utrotningshotade. Ett av tre groddjur är utrotningshotade. En
av åtta fågelarter är utrotningshotade. Och en av tre sötvattensfiskarter är
utrotningshotade. Med nuvarande takt kommer år 2100 var tionde livsart att vara
utrotad.
Massutrotning inträffar när 75% av alla arter dör. Senast det hände var för 65
miljoner år sedan.
År 2050, om ingenting händer, kommer människorna att vara 9 miljarder medan
övriga livsarter fortsätter att minska.
Alla är delaktiga i problematiken.
Detta var bara toppen av isberget.

Göteborg 29 juli 2012
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