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Lyckad Valborg igen
Vädret ställde till det för Valborg i år. I nästan två veckor bjöd april på strålande vårväder
som nästan en hel försommar, men precis lagom till Valborg blev det helt andra signaler från
ovan. Plötsligt drog det in iskalla vindar över hela Norden, och omgående förvandlades halva
landet till ett vinterlandskap – på sina ställen blev det två decimeter snö. På landets sydligare
breddgrader fick man nöja sig med regn, som ändå var en tillräckligt våt filt för att kyla ner
hela Valborg och hota med ovälkomna depressioner och tillflykter inomhus. Detta skulle ha
varit katastrofalt för oss, som alltid inleder Valborgsfirandet med en liten konsert ute på
gården, och i år hade dessutom Janne gjort reklam för denna med lappar runt hela kvarteret.
Ett annat problem var att så många Valborgsgäster hade svårt för att komma till rätta.
Repetition var utlyst till klockan 5, och klockan 5 hade endast en infunnit sig, medan alla de
andra snurrade runt någonstans i sina bilar och skulle hämtas eller föras till någon okänd
destination, som tydligen ingen riktigt visste vägarna till, varför Janne i kalsonger och
frackskjorta måste dirigera det hela genom sin mobiltelefon. Ibland prisar man sin lyckliga
stjärna för att man lyckats undgå denna den moderna tidens värsta stressfaktor – blotta
signaltrudelutten är nog för att ge somliga både spatt och spader.
Icke desto mindre löste sig det hela, som det alltid på något oförklarligt sätt brukar göra, så
att alla kom till rätta med eller utan kläder och det ändå kunde bli en liten repetition före den
stora gårdskonserten, till vilken det mycket lämpligt precis upphörde att regna. Publiken
därstädes var större än någonsin, och till dess ära utökade vi den lilla manskörskonserten med
ytterligare en visa som aldrig funnits på denna förrepertoar tidigare, nämligen en serenad till
gårdens alla damer, som vid detta tillfälle inte var mindre än tio till antalet.
Därefter vidtog festen i vanlig ordning, och i år var vi 18 till bordet, ett precis jämnt antal
damer och herrar. Bertil skötte som vanligt konferencierskapet med den äran och med för året
nya rim och verser till varenda snaps, medan Janne höll ett lyriskt välkomsttal som markerade
kvällens karaktär av en viss innerlighet. Ullas värdinnetal liknade inget hon hållit tidigare, utan
för första gången lämnades realismen därhän för att i stället ge utrymme åt personliga
reflektioner inför det oundvikliga faktum att man inte bara blir äldre utan dessutom får fler och
fler nya generationer att överblicka med helt nya problematiker i släptåg kanske mer
svårkontrollerbara än några man råkat ut för tidigare.
Den lyriska tonen fortsattes genom vårtalet av Sven, medan vältaligheten till slut kröntes
av Lasses fantastiska tacktal till hallonet. För första gången var Lasse och Tanja i Varberg
hemma hos Janne, så detta var något av en debut för dem av aktningsvärda proportioner helt i
stil med deras pågående projekt att lämna Sverige för att småningom debutera som bofasta i
Florens.
Vältaligheten och ordkonstnärskapet präglade alltså samtliga tal i högre grad än någonsin,
och på denna punkt går det inte att ta fel: vi blir faktiskt fortfarande bättre varje år, då den
tilltagande medelåldern snarare tycks bidra till detta med mognad och övertänkthet än att på
något sätt avtrubba kvaliteten.
Med sången måste det av rent naturliga skäl förhålla sig något annorlunda. Även där heter
det att vi fortfarande låter bättre för varje år, men så brukar det heta om alla körer hur gamla
de än är, vilket Gunnar helt riktigt konstaterade genom sin erfarenhet av 22 år i Konserthuskören. Man kan inte begära att så skall vara fallet i all oändlighet, i synnerhet inte om vissa
tenorer av nödtvång måste finnas sig i att bli reducerade till basar och en annan råkar ut för en
svår förkylning och måste kurera denna på två dagar med hästkurer av olika slag som genom
Kan-Jang och genom att gurgla med Jägermeister och annat inför oundvikliga konserter i rad
före Valborg, men man måste ändå ge oss det erkännandet att vi klarade oss bra. Det var inget
fel på tempot, på repertoarens mångfald med både snapsvisor, Bellman, vinvisor och serenader
(medan endast ’Stå stark’ i år uteblev), vilket även bekräftas av att vi höll på betydligt längre
än till exempel förra året, då man kom i säng halv 3. I år kom man i säng halv 4.
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Till denna lyftning av hela festspektaklet kom dessutom det ovanliga nyhetsbeskedet att
kostnaderna numera bara sjunker i stället för att stiga, och det trots obegränsade kvantiteter
OCH kvaliteter sprit, vin, sill, lax, potatis och vad mera
I Ullas tal ingick poängterandet att vi inte kan ta någonting för givet. Under vår 53-åriga
verksamhet med samma gäng i gång oavbrutet med Valborgsfirandet år efter år har vi dock
förlorat fem vänner på vägen, och risken att det blir fler måste tyvärr bli oundviklig. Likväl
kvarstår huvudstöttepelarna i orubbad ställning, som var med från början, utom Ulla, Bertil
som vår evige toastmaster och allt-i-allo, Gunnar som trygg dirigent och Janne som värd. Det
är bara att fortsätta så länge det går.

Ahasverus minnen, del 133: Journalisten
Lennart Hyland var en utmärkt underhållare och sportreferent, men när han inbjöd sina
gäster till sin TV-hörna var det egentligen inte alls för att komma åt dem utan mest bara för att
visa upp dem och få dem att bidra till underhållningen. När en ordentligt världserfaren
journalist fick äran att ställa upp vid hans sida i underhållningen hade han sin stora chans att få
ett äss att spela ut i sin kortlek, som han tappade bort med att i vanlig ordning ständigt avbryta
sina gäster, aldrig låta dem få tala till punkt och dränka dem i sin egen dominans. Då var Lasse
Holmqvist tusen gånger bättre på att få fram sina gästers personligheter och göra dem rättvisa.
Dock väckte denna journalist med sin ukrainska och internationella bakgrund ett synnerligt
intresse hos mig att få veta mera. Som är fallet med de flesta journalister led hans skrifter av en
ytlighetsbriljans som aldrig gick på djupet och som bara uppvisade den ljugande fasaden av
verkligheten, vilket är realismens nackdel. Realismen missar alltid själen, då verkligheten alltid
bara bedrar oss. Det var på denna punkt jag önskade pressa honom, då ändå det lilla han
uppvisat i TV vittnat om en verklighetskännedom bortom verkligheten.
Jag fick mitt tillfälle ett år senare 1967, då en ny sorts revolution verkade omskaka världen
som både han och jag visade ett starkt intresse för. Det var faktiskt vid deltagandet i en
demonstration vi möttes, och det visade sig att han deltog i den av samma anledning som jag:
ren nyfikenhet som observatör. Vi fann varandra i demonstrationståget och fortsatte vårt
gemensamma upptåg efteråt på ett kafé.
”Med er oerhörda världsvana verkar ni ändå tämligen oberörd av allt vad ni fått uppleva,
som om allt vatten ni fått på er bara runnit av er som på en gås.”
”Det är det som är journalistik. Man får aldrig gå i affekt. Man måste ständigt engagera sig
till maximum men aldrig bli besatt av sitt engagemang. Man måste klart skärskåda och belysa
alla sidor men aldrig välja sida själv. Den konsekventa neutraliteten är ett måste. Man får aldrig
bli jävig.”
”Är det därför också ni aldrig åkt fast för något fruntimmer?”
”Vad menar ni?”
”Ni har ju ändå haft intressanta kontakter med några av vår tids mest spektakulära damer,
som till exempel Isadora Duncan, den där kinesiska sjörövardrottningen och Lady Jaguar.”
Han log. ”Ni har tydligen läst på. Isadora Duncan kom jag aldrig nära, medan jag i stället
kom alltför nära hennes manager, vilket jag bittert fick ångra, då han var den förste som
förstörde mitt liv. Sedan hände det alltför ofta igen, men då var det vanligen mitt eget fel
genom egna självförvållade experiment. Men det är genom riktiga skeppsbrott man lär sig stå
på egna ben och gå på vattnet. Jag har aldrig ångrat mina misstag utan tvärtom njutit av deras
fördelar genom de lärdomar de alltid inneburit. Det samma gäller mina damer. Jag har älskat
dem alla men aktat mig noga för att på något sätt utnyttja dem eller dra någon annan fördel av
dem annat än rent upplevelsemässigt.”
”Betyder det att det sexuella blivit av sekundär betydelse?”
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Lady Jaguar, journalistens eget fotografi från tidigt 50-tal.
I början av Fritänkarens verksamhet klagades det på att den inte bjöd på några utvikningsflickor.
Det här är väl det närmaste vi vågar komma.
”Det sexuella är en privatsak. Det finns bara ett propert sätt att sköta det sexuella livet,
och det är att hålla det privat och hemligt. Men du har rätt. För mig har det inte bara varit
sekundärt utan närmast oviktigt. Sex är egentligen bara i vägen för bestående relationer.
Vänskapen är grunden och den enda grund som håller. Allt annat är oviktigt. För att slå vakt
om vänskapen har jag i regel bortsett från det andra. Upplevelsen av relationens odling genom
harmonisk kontakt under ömsesidig respekt är det som ger någonting. Min bror Harry var
likadan. Därför var vi så goda vänner och passade vi varandra så bra och inspirerade varandra
till ömsesidiga stordåd.”
”Ni blev båda framstående affärsmän, men blev inte konsten lidande av det? Jag menar,
han var ju egentligen bara konstnär men fastnade i affärsvärldens karusell som gjorde honom
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till fånge i sin egen karriär, och du tvingades mest skriva för pengar vad andra krävde att du
skulle skriva om.”
”Det är riktigt. Han drevs av karriären till att arbeta ihjäl sig, och jag blev inte fri till att
skriva vad jag ville förrän jag blev pensionerad. Men det var lika bra det. Det är först över de
60 man blir mogen om ens då. Jag talar av egen erfarenhet. Det blev inte roligt att skriva
förrän man var över pensioneringens tröskel och kunde se tillbaka på det vilda liv man levt med
alla dess krumsprång och saltomortaler ofta med benbrott och långa rehabiliteringar som
resultat med distans och kunna genomskåda sig själv med ett skratt. Det var väl också därför
jag aldrig blev någon familjeman. Egot är bara i vägen om man skaffar sig ett sådant. Om man
skaffar sig familj måste man stå för den och för sitt ansvar för den och tvingas då till ett
ställningstagande som familjefar som man aldrig slipper och som för alltid måste göra en jävig
för familjen. Jag var född för fri för att kunna gå på en sådan fälla. Samtidigt som äventyret för
mig alltid var en flykt till verkligheten var det en flykt från verkligheten som hela tiden
tvingade mig vidare och längre ut på mina resor för min kärleks skull till verkligheten.
Därigenom fastnade jag aldrig i den.”
”Finns det något som du ångrat?”
”Nej. Jag har varit för mycket i farten för att kunna hinna ångra något som jag inte har
gjort.”
”Du växte upp som ett ensamt barn med handikappade föräldrar. Kan det ha haft betydelse
för din passionerade fallenhet för att ge dig i kast med äventyret?”
”Det var därför min mor skaffade mig en lillebror. Den familjen var på obestånd genom
deras fars förtidiga död, och han hade bara två små syskon, den yngsta mer än tio år yngre.
Den äldre systern kunde inte ta hand om dem alla, så min mor såg till att kusin Harry hamnade
hos oss och blev min lillebror. Jag hade aldrig kunnat få någon bättre äkta broder. Vi var som
skapta för varandra. När han rymde från skolan och försvann upp till Lappland för att leva ett
vilt liv i vildmarken svor jag att göra det samma en dag, och när jag gjorde det blev det min
första karriär. Den blev så fatal, hur lysande mina djuraffärer med Carl Hagenbeck i Hamburg
än var, att min faster skickade mig i exil till Amerika. Där blev jag sedan tills jag blev fri som
pensionär.”
”Hur ser du på Amerika?”
”Europas straffkoloni. Under 1800-talet var Australien den brittiska straffkolonin, vart alla
oönskade och obotligt kriminella element skickades, och så var det med Amerika för hela
Europa från 1500-talet framåt. Alla de värsta spanjorerna besatte Sydamerika, och alla
Englands värstingar lade beslag på Nordamerika och inbjöd alla Europas värstingar att komma
över, vilket de gjorde. De har aldrig upphört att slåss och bråka med varandra, och om de inte
alla bär en pistol i hölstret har de den gömd inom räckhåll eller åtminstone hemma. De är inte
kloka, har aldrig varit det och kan aldrig bli det. De är allesammans rovgiriga kapitalistsvin,
men det är i alla fall bättre än att vara kommunistsvin eller något annat svin åt diktaturer.”
”Är du då anarkist?”
”Nej, liberalist. Friheten framför allt. Därför har jag alltid hyllat alla som eftersträvat
friheten med vilka medel som helst, och för dem som gjort det med olagliga medel har det i
regel varit i undvikande av förtryck och social orättvisa. Det har jag fullständig sympati för
och respekterar jag.”
”Är det därför du visat ett så stort intresse för pirater, smugglare, bordellverksamhet, bioch transsexualitet, och så vidare?”
”De två damer du redan nämnt var de två mest respektabla damer jag någonsin känt. Den
ena var piratdrottning i sydkinesiska sjön med många liv på sitt samvete, men mot Kina, vilken
regering landet än har, och det har bara haft förtryckarregimer sedan den förste kejsaren med
självdöende slavarbetskraft byggde den kinesiska muren och brände alla kinesiska böcker, är
det alltid fullkomligt berättigat att sätta sig till motvärn med vilka medel som helst. Den andra
gick redan i tidigt 50-tal i bräschen för kvinnors frigörelse från manligt förtryck och det i den
muslimska världen med att starta en rörelse för utbildning av bordellmammor för hela världen.
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Vad är mer berättigat än att med vilka medel som helst bjuda islam med dess kvinnoförtryck
spetsen?”
”Men dina smugglare har mest smugglat vapen och narkotika. Är det berättigat?”
”Skulden ligger hos efterfrågan och de som konsumerar narkotika och vapen. Inget ont om
narkotika, som läkemedel är det oundgängligt, och det är bara missbruket som är betänkligt.
Att kriminalisera all narkotika för att somliga missbrukar det är vansinnigt. Missbruket är en
sjukdom och bör som sådan tas under behandling bäst genom terapi. Att nyttja narkotika som
tillfälligt avstressningsmedel är enbart hälsosamt och betydligt mindre farligt än att nyttja
alkohol och nikotin. Därför intresserar denna nya hippierörelse mig, som du också visat intresse
för, som med uppbackning genom narkotiska medel vill göra en hälsosam världsrevolution mot
allt vad krig, våld och förtryck heter. Jag sympatiserar med den fullständigt. Då kommer vi in
på vapenfrågan. Där är problemet. Det är världens största affär. Så länge vapen efterfrågas blir
det aldrig fred i världen, och då ser jag narkotikarörelsen främst genom cannabis och LSD samt
kärleksindustrin genom sunt utbildade bordellmammor som genom Lady Jaguars försorg som i
alla fall ett behjärtansvärt försök till att motverka mänsklighetens våldsfixering.”
”Har du aldrig saknat att du inte haft familj?”
”Jag är en man av världen, och min familj är världen. Kan man ha en större familj?”
”Saknar du din bror Harry?”
”Naturligtvis, och mer än en bror, fastän han egentligen bara var en avlägsen släkting. Men
jag har fortfarande god kontakt med hans syster Ingeborg. Hennes man Carl är en annan
själsfrände, en eldsjäl som ställde upp i inbördeskriget och råkade få sin kusin Gadolin mördad
när det borde ha varit han, och de har i sin tur en god familj bestående av lika självsvåldiga
oförbätterligheter som jag själv och Harry. Även om vi självförnekande livsdyrkare, som offrar
förnuftet och privata intressen för blotta livsbejakandet, inte bemödar oss och belastar oss med
att skaffa egna barn finns det alltid efterföljare.”
”Tack, Aleko Lilius. Ett nöje att göra er bekantskap.”
”Jag hoppas vi träffas igen. För resten, ni måste vara journalist. Vilken tidning arbetar ni
för?”
--Aleko Lilius, som växte upp med tre modersmål: svenska, ryska och finska, blev omsider
journalist i Amerika med omöjliga uppdrag som specialitet. Han förekom i Hylands hörna
1966. Harry Röneholm ägnar i sin självbiografiska bok Maailman markkinoilta (”Från
världsmarknaden”) 19 sidor åt sin delvisa uppväxttid med Aleko, som ägnar nästan lika mycket
åt Harry i sin självbiografi ”Ett herrans liv”. Harry Röneholm var min mormor Ingeborg
Westerbergs fyra år äldre bror. Aleko Lilius blev 87 år gammal, och mina morföräldrar sörjde
honom djupt och gick båda bort strax efter honom.
Hans 17 böcker är i regel festläsning från början till slut, både intressanta och spännande,
rörande och dundrande roliga.

Filmplocket
Charlton Hestons första film heter Dark City (1950) och är en typisk film noir som rör sig
i de skumma kretsarna av lurendrejande pokerspelare, vilkas hela verksamhet bara beror av
pokerspelet och konsten att snärja spelberoende offer, som de först låter vinna så att de blir
entusiastiska, varpå de luras av på alla sina pengar. Heston gör redan här sin typiska karaktär av
den stora sällsyntheten i sammanhanget nämligen en hederlig människa, vars besvärliga väg ut
ur träsket av skuldbelastade komplikationer i form av självmord och oskyldigt drabbade
minsann inte är lätt. Viveca Lindfors gör här en viktig biroll i en alltför bortglömd och
underskattad film.
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Samma sorts intrigmättade miljöbeskrivning förekommer i den mycket originella Road
House (1948), på svenska känd som ”Jeftys bar”, då huvudpersonen Jefty (Richard Widmark)
förestår en bar vid landsvägen någonstans, vars huvudattraktion för kunderna brukar vara
någon nattklubbssångerska, och filmen inleds med att han just lyckats engagera Ida Lupino för
denna uppgift. Det är hon som gör hela filmen. Det märkliga är att hon inte kan sjunga alls,
hon har ingen röst, och ändå är hennes sångnummer fullständigt trollbindande i vad som inte
kan betecknas som något annat än magi. Man kan aldrig ana vad för sorts drama som kommer
att utvecklas ur detta banala utgångsläge, och man utsätts ständigt för överraskningar genom
Richard Widmark-Jeftys märkliga personlighetsomkastningar, från hjärtlig och generös värd
och kompis med alla till den mest oberäkneliga, grymma och monstruösa psykopat. Det blir ett
triangeldrama naturligtvis, då Ida får ihop det med Widmarks närmaste medarbetare spelad av
Cornel Wilde, en sympatisk men kuschad hedersman som är van vid att göra det bästa av saken
i ett ständigt underläge – Widmark har alltid varit hans överman. Celeste Holm gör en viktig
biroll, men det är den lilla Ida Lupino som gör filmen – hon är makalös.
Mera dokumentär och strikt realistisk var den fascinerande ”Huset på den 92-a gatan” från
strax efter kriget om den verkliga affären ”Christopher”, en spionverksamhet bedriven från
hjärtat av New York av nazister för att smuggla ut information om Manhattanprojektet, som
är på vippen att lyckas. Filmen är gjord som en dokumentär över FBI:s sätt att arbeta, och hela
denna skildring är ytterst intressant, då det är verkliga FBI-agenter som medverkar. Signe
Hasso av alla människor spelar huvudrollen, och frågan är hur kriget egentligen hade avlöpt
om inte den hemlighetsfulle ”Christopher” till slut hade kunnat avslöjas och den verksamheten
avbrytas innan det var för sent.
En liknande dokumentär på en verklig händelse var den märkliga The Great Saint Louis
Bank Robbery om ett bankrån i sagda stad. Ligan består av professionella bankrånare, och
filmen startar med att en ny novis upptas i gänget. Några i ligan har sina tvivel, men man
beslutar att ta med honom, då han är en ypperlig chaufför, vilket är vad de behöver. Han har
emellertid en före detta flickvän som han fortfarande har kontakt med, och ligans regel
nummer ett är att aldrig släppa in kvinnor. Man kan från början ana att just denna detalj
kommer att leda till komplikationer för bankrånarna, och det är just vad det gör, men hur det
går till är en snärjig och sällsam historia. Kontakten med den f.d. fästmön leder till att novisen
slutligen avhänds chaufförsuppdraget, och det är på den punkten sedan allting klickar. Det är
en fantastisk historia om hur ett väl planerat och omfattande bankrån går fullständigt fel redan
från början och sedan bara fortsätter att gå mera fel hela tiden med en förödande kedjereaktion
av tragiska katastrofer. Detta var Steve McQueens första stora roll som den ärlige novisen
1958, och han skulle med åren bli en av Hollywoods mest framstående och intressanta
skådespelare tills han dog bara 50 år gammal av cancer till följd av en asbestförgiftning som
han kan ha ådragit sig redan under sin tjänstgöring som ung man i andra världskriget.
Den tidigare omtalade Ida Lupino var också Hollywoods första kvinnliga regissör, och en
av hennes intressantaste filmer är den likaledes dokumentära ”Liftaren” 1953, som drygt 35 år
senare gjordes om med Rutger Hauer i en mycket överdriven och våldsamt utbyggd version,
medan Ida Lupinos version håller sig strikt till sanningen. Det är två alldeles alldagliga män på
väg för att göra en fiskeutflykt som råkar ta upp denne liftare, som redan har avverkat ett antal
tidigare vänliga upplockare. Thrillern är konsekvent realistisk, och varje nyans i de båda
stackars männens tilltagande nervositet inför en alltmer kritisk situation av det mest oönskade
tänkbara slag skildras med intagande noggrannhet, från inledande munter optimism till den
första insikten om liftarens eventuella natur till stigande desperation, förtvivlan, ständigt
förvärrade krisutbrott och den slutliga uppgörelsen. Om man inte vet det kan man aldrig ana
att en kvinna gjort denna film – naturligtvis förekommer det inga kvinnor i filmen.
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En liknande situation uppstår i Anatole Litvaks udda 60-talsfilm Five Miles to Midnight,
där det är Anthony Perkins som ställer till det. Hans flicka Sophia Loren vill göra slut, och de
gör faktiskt slut, Anthony ska flyga till Marocko, men planet störtar på vägen. Inga lik kan
bärgas, och efter att Anthony Perkins begravts i sin frånvaro dyker han upp mörbultad men
levande och ser sitt livs chans i att få ut en fet livförsäkring, men han behöver Sophia Lorens
hjälp för att klara av det, då det är hon i egenskap av hans före detta som måste gå igenom alla
formaliteterna, som inte är någon lätt lek. Det är hon som gör filmen i sin ytterst obehagliga
situation att aldrig kunna bli av med sin fästman fastän han är formellt död, varvid hon slits
sönder mellan sin lojalitet mot mannen med dess konsekvenser av ett ständigt alltmer kriminellt
bedrägeri, och sitt förnuft och självbevarelseinstinkt, som drar henne åt motsatt håll, men hon
kan inte förråda honom. Mardrömsthrillern förtätas hela tiden fram till den avgörande krisen,
vars tragiska utgång inte ens Gig Young som hennes läkare och hjälpande hand sedan mera kan
hjälpa henne ut ur. Detta är inte en av Anatole Litvaks bästa filmer men väl värd att ses ändå.
Den verkliga skräckthrillern var dock John Frankenheimers tämligen okända mästerverk
Seconds, på svenska känd som ”Död man lever”, en skickligt filmad vardags-science fiction om
en situation som är alltför vanlig men som väl ingen i regel kan förverkliga. En vanlig
banktjänsteman med hustru och villa och allt på det torra får chansen att förverkliga sitt livs
dröm, att få släppa allt och börja ett nytt liv och få göra det han verkligen vill. En firma
tjänstgör med fullständig ansiktsoperation, ny identitet, nya fingertoppar och tänder och en ny
karriär: Som den målare han alltid velat bli får han en egen villa vid havet i Kalifornien med
studio, hans nya namn är redan etablerat, han får hela det liv han önskat sig serverat på
silverfat, medan den tidigare identiteten omkommit i en hotellrumsbrand ombesörjd av firman.
Allt är perfekt, och det verkar verkligen gå vägen, tills han får en önskan att återanknyta till
sitt tidigare liv, till hustrun, sin dotter, sin bankfirma, och där börjar komplikationerna.
Denna virtuost dramatiska mardrömsthriller utvecklar sig till en svidande satir över hela det
amerikanska samhället, dess medborgarmentalitet och det amerikanska sättet att leva.
Avrättningen är fruktansvärd. Lyckligtvis är man hela tiden medveten om att det är science
fiction, men det är så realistiskt gjort, precis som i den lika hårresande realistiska The
Manchurian Candidate, att man aldrig kan glömma denna extremt obehagliga förfärlighet.
Rock Hudson gör huvudrollen med den äran, det är ingen lätt roll men han gör den bra och är
väl hans bästa, och den stora bacchanalscenen är formidabel som filmens höjdpunkt – det är
där, när han äntligen börjar leva ordentligt i sitt nya liv, som han genom naturligtvis den
vanliga ofrånkomliga mänskliga faktorn oavsiktligt men ohjälpligt inleder sin egen undergång.
Diabolique är namnet på den kanske mest klassiska av alla franska thrillers, och diabolisk är
den så det förslår. Paret Boileau-Narcejac (som också skrev förlagan till Hitchcocks Vertigo)
har fått sin thriller senare filmad om på nytt hur många gånger som helst, senast med Sharon
Stone, om jag inte minns fel, men naturligtvis har den första versionen aldrig överträffats. Det
är den alltför intagande realistiska skolmiljön som gör hela thrillern till en trots allt charmig
historia, och det är just charmen och humorn i det hela som saknas i alla de senare versionerna.
Simone Signoret och Vera Clouzot (regissörens hustru, som också förekom i den lika berömda
”Fruktans lön”) är lärare på skolan, Vera Clouzot gift med rektorn, känslig och ömtålig,
medan rektorn är den totala knölen, så kvinnorna slår ihop sig för att göra sig av med den
vedervärdige rektorn. Mordet genomförs, men den stackars unga vackra hustrun pallar inte
riktigt för det. När sedan rektorn börjar spöka med allt mera realistiska suggestiva
framträdanden blir det för mycket för Vera som har ett känsligt hjärta. Detta är bara
inledningen, medan barnen räddar filmen från att förfalla till en studie i grymhet – barnen och
kommissarien, Charles Vanel, som även han körde nitroglycerinlastbil i ”Fruktans lön”
tillsammans med Yves Montand.
Yves Montand var även sångare och framstående som sådan, vilket han kunde demonstrera
till fullo ännu så sent som 1970 i filmen On a Clear Day You Can See Forever som den
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besvärade psykologen som får den pinsamma uppgiften att ta hand om den veliga Barbra
Streisand, som lider av synskhet – hon kan inte bara se in i framtiden utan dessutom minnas
tidigare liv, det senare dock endast under hypnos. Detta låter knepigt, men detta är i själva
verket en mycket underhållande, spirituell och underfundig musikal, där Barbra Streisand med
sin lustighet firar triumfer hela tiden oavbrutet, medan den stackars Yves Montand nästan i
koppel får följa med på åtskilliga tidsresor, från början motvilligt men sedan mer och mer
oemotståndligt. Nelson Riddle står för musiken, ett namn som jag aldrig hört tidigare, och den
är suverän allt igenom med underbara melodier helt i klass med tidigare framgångar som My
Fair Lady och Gigi bland många andra, även de författade av ässet Alan Jay Lerner – nästan
alla hans musikaler har blivit överlägsna framgångar. Filmen är full av positiva överraskningar,
och Barbra Streisands första framträdande som en avliden person (ställd inför rätta för mord
1814) är överväldigande praktfullt. Hon var inte ens 30 när hon gjorde den här filmen, men
hon var övermogen redan då som aktris och lär aldrig ha avmattats i sin speciella begåvning av
kombinerad överlägsen musikalitet och humor. Vincente Minnelli gjorde filmen, och man
märker hela vägen den överlägsna mästarens vana veteranhand i hanteringen av även de mest
omöjliga och absurda situationer.
För att stanna i komedifacket, låt oss även anföra Jean Renoirs fantastiska färgfilm från
Peru 1954, ”Den gyllene karossen” med Anna Magnani i sin kanske mest praktfulla huvudroll
som primadonnan i en italiensk Commedia dell’arte-trupp som begivit sig till Peru för att
behaga vicekungen där med hela hans hovstat någon gång på 1700-talet. Den gyllene karossen
i fråga är en vagn som vicekungen beställt från Spanien, och skådespelarna har på något sätt
följt med vagnen. Hela handlingen rör sig om denna vagn, och det är en sprudlande komedi
alltigenom och samtidigt en kärleksfull tribut av Jean Renoir till Commedia dell’arte och dess
traditioner. Detta är praktfull rolig teater hela vägen, och till slut övertar den virtuella teatern
hela scenen, så att man inte längre vet om Anna Magnani fortfarande är vicekungens mätress
eller om hon bara gör sig till och spelar teater. Slutet har alltid diskuterats och lär man fortsätta
diskutera i det oändliga, och frågan är väl om ens Jean Renoir själv visste hur han riktigt skulle
avsluta denna dråpliga komedi av mest bara infall. Rolig är den så det förslår, och det är
huvudsaken.
Priset i praktfulla uppsättningar och färgstark förföriskhet tas emellertid av Max Ophüls’
sista film Lola Montez, även det en sann historia om 1800-talskurtisanen med detta namn, som
var älskarinna både åt Franz Liszt och kung Ludwig I av Bayern bland många andra. Hon blev
bara 40 år men hann leva fler liv än de flesta under denna korta men desto mera spektakulära
karriär.
Filmens öde kom att gå helt i stil med hennes eget. När den gjordes 1955 fann
producenterna den vara alltför pretentiös och klippte brutalt ner den. Max Ophüls visste vilket
mästerverk han åstadkommit och dog av brustet hjärta kort efteråt inte ens 60 år fyllda. Filmen
sattes på undantag och hörde i decennier bara till exklusiva finsmakarrepertoarer som
cinematek och sådant, tills den först 2008 kunde restaureras till sitt ursprungliga skick. Det
betyder att den nu först efter mer än 50 år äntligen börjar få sitt rätta erkännande.
Max Ophüls var ökänd för sitt sinne för detaljer, det var hans specialitet, och konsekvensen
av detta är att en film som Lola Montez kan man aldrig se sig mätt på. Det är bara PowellPressburgers filmer som kommer i närheten och vissa undantagsfilmer som ”Den gyllene
karossen”. Men det är inte bara detaljerna som gör den, utan storyn är oändligt fascinerande i
hur den noggrant följer Lolas utveckling från utsatt flicka med ensamstående hunsande mor till
fullmogen skönhet med vilka män hon än behagade vid sina fötter och till patetisk
cirkusattraktion mot slutet av sitt liv med hälsan inte längre i behåll. Spelet mellan henne
(Martine Carol) och Peter Ustinov som cirkusdirektören är kanske regins mest mästerliga detalj
– Peter vet hur känslig Lola är och hanterar henne därför med största försiktighet, så att han är
noggrann med att hon aldrig utsätts för risken att gå ett steg för långt, så att hon under hans
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ledning trots allt lyckas bevara balansen in i det sista, vilket bara gör filmen desto mer
spännande intill olidlighet.
Det är inte bara ett fascinerande kvinnoporträtt, ett bländande fyrverkeri av prakt och
färger och trollbindande scenografi hela vägen, underbara scener med både humor och
dramatik och betagande skådespelarprestationer, inte minst av Anton Walbrook som Ludwig
av Bayern, utan kanske mest av allt något av den mest cineastiska teaterfest för inte bara ögat
utan för alla sinnenas njutning man kan tänka sig.

Kommentar till ”Musikens makt” (nr 222, av Anders Ekman)
Bollnäs 9.4.2014
”Låt mig betyga att ditt kammarspel Musikens makt i nr. 222 erbjöd trevlig och tänkvärd
läsning bl.a. via dess antydan om att det finns en sorts sfärernas – som det brukar heta – musik
vilken smäller högre än vad vår natur medger oss att få uppleva i jordisk skepnad.
Detta låt vara att ditt spels paradox är att det s.a.s. sfäriska blir upplevt i sunt jordiska
former, varvid det uppstår en happy end! Musik snarare än ord, geometri, aritmetik eller
numerologi t.ex. bildar direkt kontakten till det jordiska och det himmelskt eviga emellan.
Eftersom du även ventilerar reinkarnationstanken kommer jag i tanke om att fråga dig vad
du känner till om Marlowe/Marley/Marlos tidigare existenser, ity att det ju uppenbart måste
vara så att han haft en del för sig i sina tidigare inkarnationer för att alls ha kunnat vara i
närheten av att skapa det du tror han åstadkom under sin tid som universitetsstuderad, tidvis
spionengagerad och möjligen även ju skådespelande KO (kulturombudsman).
Han kan ju nämligen, lika lite som den engelska kulturens litterära uppblomstring, ha fallit
ner på jorden som en blixt från klar himmel!
”Livet blir oväsentligt då man ju ändå inte kan dö” lyder en replik (sid.11) i förbifarten.
Men givetvis är det i stället så att livet blir så mycket mer väsentligt i så fall! Och härav min
undran om vad man vet om ”Marlowes” föregående liv…
Håller till fullo med dig om ditt språkrörs replik (sid.20) om att ”Vi har en hel värld av
oljud att brottas med,” liksom även med språkrörets duplikation (sid.18) om att ”Man kan inte
leva i denna tid utan att bli hjärntvättad, och jag vägrar finna mig i att bli hjärntvättad.”
Och eftersom man inte kan ta livet av sig ens om man försökte skrev jag för någon tid sen
rentav själv reinkarnationistiskt (?) en liten ”diktsamling” av visst överlevnadsvärde för egen
del: med udden riktad mot det du kallar en hel värld av oljud som man inte kan leva i…utan att
bli hjärntvättad kallade jag den Om sanningen ska fram: från Shakespeare till 9/11 (som jag
inte har minsta tanke på att publicera.)
Livet blir oväsentligt om man ändå inte kan dö? Just precis så tror jag att Bacon betraktade
saken då han under sin dåvarande inkarnation lät det egna livet bli så oväsentligt och
kortsiktigt att han föredrog att låta andra, oftast dåtida personer ta åt sig äran av vad som –
paradoxalt nog enligt bl.a. Sonnets – ändå inte kan dö.
Den sortens s.a.s. ”generöst reinkarnationella” tanke är ingenting man återfinner i det man
vet om de heteronymt lånta fjädrar som gång efter annan återanvändes via personer som Marlo,
Ben Jonson, Greene, Nashe, Lodge, Peele, Lyly, Spenser, osv. – alla i olika grad utsatta för det
du (sid11) kallar för en sorts reinkarnatorisk ”personlighetsklyvning”!?
Har jag förstått dig rätt om jag angående ”personlighetsklyvning” tolkar din mening (i så
fall i samklang med min egen syn) som att vi för var gång vi reinkarnerar bara bär med oss det
vi orkar med som karma-bagage. För var gång förkroppsligas alltså bara en delaspekt av vårt
jags sanna (?) identitet: för var gång hänvisas vi alltså till att spela endast en roll eller två av
flera möjliga roller?
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Det finns i reinkarnationsfilosofiska sammanhang ju inte minst den sortens snarast väl
västerländska misstolkning som går ut på att den roll du spelar nu i stunden skulle vara en sorts
identitet du i nästa omgång förde med dig och kunde kalla jag!
Den radda av namn Bacon använde sig av omfattade förvisso bl.a. flera sekreterare, ett
antal skådespelare, tryckerilärjungar och andra som i viss utsträckning även tagits i anspråk som
spioner (bl.a. i det nätverk som dirigerades via inte minst Anthony Bacons insatser som
Walsinghams – tidvis Marlo/Marleys arbetsgivare).
Den Ben Jonson (deltidsheteronym på undanskymd plats i sammanhanget) vi vet mest om,
bland alla dessa Lyly, Spenser, Munday, Lodge, Peele, Nashe, Greene, Chettle, osv., kom av
allt att döma aldrig längre i livsvisdom än att han trodde sig ha bara ett enda liv.
Något tecken på att Marlo/Marley – som likt Ben umgicks i okultiverade miljöer där ingen
var främmande för att ha ihjäl andra – skulle ägt någon insikt i livets djupare realiteter har
aldrig uppdagats.
Gentemot detta kan ställas den bild av Bacons mer eller mindre bokstavligt sannolika eller
reella inkarnationer som meddelats inom en viss del av den s.k. esoteriska traditionen.
När R. Steiner i Karmische Untersuchungen hävdar att Bacon omkr. 800-talet var en
betydande arabisk statsman skulle man nog kunna tänka sig att ett spårminne – som fragment
från en tidigare delpersonlighet – lever kvar i Bacons eljest svårbegripliga påstående om att
romansen om Don Quixote ursprungligen utgick från ett arabiskt manuskript som en viss (som
det häpnadsväckande nog heter) ”Lord Ham(-l-)ete, Son of England”: Cid Hamete Ben
Engeli.
Intuitiv vetskap eller intill visshet, ja, kanske vishet gränsande sannolikhet är vad sådant
som detta rör sig om. Men det äger ingen likhet med vad vi kan kalla vetenskap eller
litteraturhistoria (även om dessa berörs därav).
Om du är bekvämare med det kan du ju kalla det för en sorts o- eller undermedveten
förbindelselänk mellan två ”personlighetsklyvningar”: persona-, d.v.s. maskförsedda
inkarnationer under vilka den sanna identiteten bakom den Bacon som delperson var spelade
sin särskilda uppsättning av roller på historiens tilja.
Självklart är att en som tror att Shaksper skrev Shakespeare, att Cervantes skrev Don
Quixote, att Spenser skrev Faerie Queene (eller att förslagsvis Marlo/Marley skrev ”Marlowe”
och dessutom ”Shakespeare”), osv., måste vara oemottagliga för dessa tillvarons subtilare och
därför djupare sammanhang.
Dock gläder jag mig åtskilligt åt att ditt kammarspel visar dig icke stå alldeles förstockad
inför sådana perspektivöppnande förståelseformer.
Så med tanke på att du förmodligen fortfarande har att brottas med den
förståelsehandikappande eftersläpning som din Marlowitiska fotboja försenar dig med finns
desto bättre hopp om framtiden!”
Kommentar. De oändliga spekulationerna kring Francis Bacons esoteriska verksamhet är
välkända intill ökändhet genom de överdrifter de vanligen är belamrade med, där framför allt
hans andliga inflytande av tidlös karaktär över bl.a. Frimurarrörelsen och Rosicrucianerna
brukar framhållas och når närmast mystiska för att inte säga metafysiska dimensioner – det
finns väl ingen vars oöverskådliga reinkarnationer så uttömmande har spekulerats i som Francis
Bacons. Hur det de facto förhöll sig med den saken har varken någonsin kunnat bevisas eller
motbevisas, varför det är nyktrast att lämna den saken i fred.
Klart är att Anders Ekmans inlaga, som vi för en gångs skull kunnat publicera i sin helhet
genom sin begränsade längd, öppnar nya perspektiv och möjligheter för vidare spekulationer
och forskningar i ämnet.
Inga seriösa Shakespeareforskningar kan utesluta det sällsamma paret Roger Manners och
Elizabeth Sidney, Philip Sidneys enda dotter, som blev gift med sagde earl av Rutland, som
bara blev 35 år gammal (1576-1612). Ingen av Shakespearekandidaterna framstår i intimare
samband med Hamlethistorien, och han har funnit en hel rad av mycket noggranna och
framstående ryska forskare som förkämpar för honom som den enda tänkbara
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Shakespearekandidaten. Den senaste av dessa är Ilja Gililov, som i sitt mycket omfattande,
noggranna och ytterst akademiska jättearbete på nästan 500 sidor utgår från den mest mystiska
och svårtolkade av alla Shakespearedikter, The Phoenix and Turtle, en kort men innerlig och
mästerlig dikt som alltid satt myror i huvudet på forskarna genom sitt svårtydbara innehåll
över ett älskande och innerligt saknat par som tycks ha avlidit strax efter varandra utan att man
kunnat begripa vem detta platoniska älskande par var, samt den bok som denna dikt med andra
lika mystiska dikter i samma sammanhang för första gången förekom i under titeln Love’s
Martyr utgiven av en aldrig förr eller senare eljest känd person vid namn Robert Chester som
ett slags Requiem över detta okända par omkring 1612-13. Ilja Gililov vill med sitt arbete
påvisa att detta par var just Roger Manners och Elizabeth Sidney, hans argumentering och
noggranna forskning är tillräckligt övertygande, och bara genom denna forskarbragd har han
löst ett viktigt problem i Shakespearehärvan; men han går längre och menar att detta unga
tragiska älskande par skulle ha kunnat varit ansvariga för tillkomsten av hela
Shakespeareproduktionen, antingen som dess direkta kreatörer men åtminstone som dess
främsta inspiratörer.
Deras öde är nämligen något av det mest sällsamma i hela Shakespearevärlden av mänskliga
under. Fastän de var gifta lär de konsekvent ha bibehållit sitt förhållande strikt platoniskt, och
när Roger Manners av Rutland avled till följd av långvarig sjukdom begick hans änka, endast
25 år gammal, självmord blott en vecka efter hans begravning.
Ben Jonson hävdar att Elizabeth Sidney på intet sätt stod efter sin fader Sir Philip Sidney i
sin insikt och konstfärdighet när det gäller poesi och universell allmänbildning. Philip och Mary
Sidney var ju navet omkring vilket hela det elisabetanska litterära kotteriet rörde sig. Earlen av
Rutland, vars uppfostran och utbildning ombesörjdes av Francis Bacon, fick den förnämsta
sådana som på den tiden kunde frambringas, han studerade i norra Italien och mötte där vem
om inte Rosencrantz och Gyldenstern, och fram till 1603 var han på diplomatiska uppdrag i
Danmark.
Vi har ännu inte kunnat tillgodogöra oss alla Ilja Gililovs forskningar, då hans bok bara
finns delvis på nätet och då Göteborgs Universitetsbibliotek vägrat införskaffa den trots
formella förslag. Vi får ge oss till tåls, och det kommer att kräva lika noggrann granskning som
mycket tid, men med tiden skall vi nog komma därhän. Arbetets titel är The Shakespeare
Game, Or, The Mystery of the Great Phoenix, och enligt våra första flyktiga undersökningar
av detta imponerande verk står det helt klart att författaren Ilja Gililov ger fullt erkännande åt
alla som var involverade i Shakespeareföretaget, inte minst de avgjort viktiga förläggarna
Thomas Thorpe och Edward Blount, två av de värsta hemlighetsmakarna kring The First Folio
(dedicerad, som alla vet, till Mary Sidneys båda söner och kusiner till Elizabeth), med andra
därtill länkade publikationer; och denna mycket omfångsrika grupp av deltagare i
Shakespeareföretaget verkar Ilja Gililov för första gången ha lyckats göra någorlunda
överskådlig. Fortsättning följer.
Här är så länge en summering av Shakespeareproblemet i ett nötskal:
Hårda fakta i fallet Shakespeare
Redan tidigt på 1800-talet skrev Ralph Waldo Emerson att han inte kunde finna vad vi vet
om Shakspere förenligt med hans kreativitet. Ingen modern Shakespearebiograf kan undvika
denna kontrovers, hur de än försöker förklara bort den.
Med att läsa Shakespeares dramatiska och poetiska arbeten kan vi lära oss mycket om
mannen, framför allt få ett djupt intryck av hans mänskliga och andliga värderingar. Hans
arbeten bär vittne om diktarens omätliga konstnärliga mästerskap inte minst genom rikedomen
i hans språk. Hans ordförråd omfattar omkring 20,000 ord, vilket är två eller tre gånger mer än
vad hans samtids mest lärda och högst utbildade män även inom litteraturen behärskade,
inklusive även kommande generationer. (John Milton och Francis Bacon uppvisar ett ordförråd
på omkring 8000 ord, vilket är mycket, William Thackeray 5000, Victor Hugo 9000, som
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jämförelse.) Våra samtida universitetsutbildade engelsmän använder inte mer än 4000 ord, och
en normal litterär person i 1500-talets England rörde sig med ungefär högst 1000 ord, snarare
hälften. Shakespeare introducerade 3200 nya ord i det engelska språket eller mer än Bacon,
Jonson och Chapman tillsammans.
Hans arbeten vittnar om att han behärskade franska, latin och italienska, kunde läsa
grekiska och kunde till och med skriva flytande franska. Många av hans verk är hämtade från
utländska sådana som vid tillkomsten inte fanns tillgängliga i England, ännu mindre översatta,
främst italienska och franska. Grundnovellerna för ”Köpmannen i Venedig” och ”Otello”
översattes inte till engelska förrän på 1800-talet. Han kände till arbeten av Rabelais, Boccaccio,
Montaigne, Ariosto, Montemayor (på spanska), han kunde sin Homeros, Plautus, Ovidius,
Livius, Seneca, Plutarkhos och Appius i original (latin och grekiska) utom hela den engelska
föregående litteraturen. Under de senaste 150 åren har de lärde funnit att Shakespeare var
grundligt insatt i engelsk historia, juridik, retorik, musik, medicin, krigsvetenskap och sjöfart.
Under hans tid kunde en sådan kunskap bara inhämtas genom privat undervisning på
universitet och genom praktik i främst sjöfart och krigföring. Han var väl insatt i hovetikett,
adelskretsar, släktträd och hovmäns och kungligheters språk. Hans flesta handlingar rör sig i
sådana miljöer. Det förekommer 196 beskrivningar av adelns nöjen, spel och underhållning
inklusive de mest kostsamma och exklusiva, som till exempel falkjakt, tennis och jakt med
hundar, allt konster man inte kunde lära sig annat än i praktiken.
Han är väl förtrogen i utländska miljöer och fullständigt hemma i Venedig, Padua, Verona
och Mantua med dess omgivningar. Hans italienska miljöer är mycket mera verkliga och
övertygande än till exempel Ben Jonsons venetianska miljö i ”Volpone”. I ”Kärt besvär
förgäves” är han intimt förtrogen med Henrik IV:s franska hov i södra Frankrike, hans kanske
mest lokala pjäs översållad med detaljer och fraser som bara kunnat uppfattas där inom de
högsta hovkretsarna. Kort sagt, hans arbeten vittnar om en ytterst mångsidig och noggrann
utbildning med encyklopediska kunskaper och ett omätligt ordförråd. Till detta kommer ett
filosofiskt djup i ett poetiskt och dramatiskt mästerskap utan motstycke, som håller och förblir
färskt och nytt genom seklerna.
De första kunskaperna vi har om Shakspere från Stratford togs fram 50-100 år efter hans
död. Så småningom fann man originaldokument från hans levnad, varmed man kunnat pussla
ihop hans liv. Vid tiden för hans födelse var Stratford en småstad med mindre än 2000
invånare, hans namn skrevs Shakspere eller Shaxsper, hans far John Shakspere kom till staden
som bonde och inledde en verksamhet som handskmakare men gjorde även affärer i timmer,
havre och ylle samt lånade ut pengar. 1568 var han en kort period borgmästare. I Stratford vid
denna tid fanns inga andra böcker än Bibeln, och den skola William fick gå i hade bara en lärare
som fick ta hand om alla barnen i ett enda rum. Han gifte sig 18 år gammal med den åtta år
äldre Anne Hathaway, som fick tre barn, Susanna och tvillingarna Judith och Hamnet, som
dog 11 år gammal 1596. 1594 uppträder han i Londom som medlem av en skådespelartrupp,
och året innan har namnet William Shakespeare för första gången dykt upp i publiceringen av
två långa berättande dikter. Han lämnade sin familj i Stratford när han flyttade till London
men besökte ofta Stratford i affärer. 1597 köpte han det näststörsta huset i Stratford och åkte
fast för att inte ha betalat sina skatter. 1598 hade skörden varit dålig, varför innehavet för var
och en av malt och säd begränsades, vilket Shakspere struntade i. Åter befanns han ej ha betalat
sina skatter, och hans restskatt blev inte reglerad förrän 1600.
Hans far John Shakspere dog 1601. William köpte mera land i Stratford och blev ortens
rikaste man. 1603 blev hans teatertrupp ”Konungens män” med särskilda privilegier, och han
var delägare i flera teatrar. 1604 stämde han sin granne Philip Rogers för en skuld på 35
shillings och 10 pence plus 10 shillings i expeditionskostnader. Han betalade en stor summa
pengar, 440 pund, för rätten att få uppbära skatter åt kronan, vilket var en lönsam verksamhet.
1607 gifte sig hans äldsta dotter med doktor Hall. Året därpå föddes hans dotterdotter, och
hans moder Mary född Arden dog. Mellan augusti 1608 och juni 1609 stämde han en annan
granne John Addenbrooke för en annan skuld på 6 pund plus ett pund och 5 shillings i
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expeditionskostnader. Addenbrooke kunde inte betala och flydde från stan, och då stämde
Shakspere i stället den smed som gått i borgen för gäldenären. Processen varade i nio månader.
1611 var han engagerad i andra liknande rättegångar rörande hans affärer som
uppbördsman. 1614 förekommer han åter i rättegångar i tvister om äganderätten till
landområden. Han förekommer även i åtskilliga rättsliga dokument rörande hans delägande i
teatrarna i London.
I februari 1616 gifte sig hans yngsta dotter. Hon var inte skriv- och läskunnig men kunde
göra sitt bomärke. Ingen i hans familj kunde läsa och skriva, varken hans föräldrar eller barn,
och i hans testamente, där han fördelar alla sina ägodelar jämte sin näst bästa säng till sin änka,
förekommer ingen och inte ens nämns ordet ’bok’. I hans sociala miljö var 50% analfabeter och
av kvinnorna 90% som inte ens kunde skriva sina namn. Han dog 52 år gammal på sin
födelsedag 1616. Hans bortgång föranledde inte ett enda eftermäle av någon, allra minst från
samtida diktare eller från någon av hans kolleger inom teatern. Först sju år senare genom
utgivningen av ”The First Folio” blir han omskriven i publiceringen av 37 påstådda pjäser av
honom av vilka 20 aldrig varit publicerade förut, medan flera som varit publicerade förut i hans
namn uteslutits. En pjäs som ”Otello” uppvisar långa avsnitt som tillkommit efter
publiceringen under hans livstid.
Detta är i princip allt vad man vet säkert om William Shakspere.
”Den som tror att Shakspere från Stratford skrev ”Hamlet”, ”Kung Lear” etc. är en dåre.”
– John Bright, brittisk politiker och författare, 1811-1889.

Milstenar, maj 2014
3 Samantha Eggar 75 år.
5 John Rhys-Davies 70 år.
Roger Rees 70 år, känd som Nicholas Nickleby från 80-talsserien.
9 Carlo Maria Giulini 100 år.
Mors dag 100 år, proklamerad av president Wilson.
13 Harvey Keitel 75 år.
14 George Lucas 75 år.
18 Boris Christoff 100 år.
19 150-årsminnet av Nathaniel Hawthorne
James Fox 75 år.
21 Platon 2440 år.
22 Charles Aznavour (Chahnour Varinag Aznavourian) 90 år.
24 Lilli Palmer (Peiser)100 år.
25 Ian McKellen 75 år.
27 50 år sedan Jawaharlal Nehru, Indiens förste premiärminister, dog.
50 år sedan premiären på ”From Russia with Love”.
450 år sedan Jean Calvin dog.
29 Josef von Sternberg 120 år.
Helmut Berger 70 år.
200-årsminnet av kejsarinnan Joséphine, Napoleons första.
30 50-årsminnet av Leo Szilard.
Mikhail Bakunin 200 år, anarkismens fader (18 maj enligt gamla stilen).
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Teater enligt Jeb
Detta är en omfattande handbok i allt vad teater handlar om, från dess historia sedan de
gamla grekernas dagar till dagens formaliteter med skattepliktighet och organisationsnummer
och allt vad organiserandet av en teaterverksamhet innebär till själva uppsättningsprocedurerna
med regi, besättning, praktiska uppgifter, sufflörsuppgifter rollfördelning och hanteringen av
pjäser bland mycket annat. Bokens fulla titel lyder ”amatörteater enligt jeb – ett slags handbok
för ideellt utövande teatergrupper”, och ”jeb” är då Jan Einar Blomqvist i Masthugget, som
efter ett långt livs yrkesverksamhet vid mogen ålder (53) börjat visa ett livligt teaterintresse
och omsatt detta i praktiken med både verksamhet, universitetsstudier och slutligen denna bok
som resultat. Den är både informativ och underhållande, innehåller flera pjäser av honom själv
och torde vara omistlig för den som vill engagera sig i teaterverksamhet i Sverige idag. För sin
bok belönades Jan Einar 2014 med den prestigefyllda Vinterpennan av Västsvenska
Författarsällskapet.

Återupplivningen del 1: Uppbrott
Resan kommer att återges i följande 11 avsnitt:
1. Uppbrott
2. Turer i Sofia
3. Det försvunna tåget och andra bryderier
4. Kulturupplevelser i Sofia
5. Doktor Sandy om Ukraina
6. Den grekiska järnvägen
7. Den italienska tågthrillern och det kaotiska pusslet
8. Haveriet
9. Verona
10. Påsken
11. Gatloppet hem
1. Uppbrott
Resan föregicks av ganska mycket turbulenser. Moster Brittas bortgång ett halvår tidigare
än programmerat föranledde diverse turer i form av korrespondens och omställningar, varvid
det största problemet verkade bli räddandet av hennes ovärderliga dokumentära samlingar av
korrespondens och foton från hela 1900-talet från Canadas vildmarkers utmarker i Klippiga
Bergen hem till Skandinavien eller Finland. Vi hade diskuterat det redan i telefon under hösten
men utan någon enkel problemlösning.
Den andra krisen var mina tänder. Plötsligt utan förvarning uppstod det enorma plågor i
vänstra delen av munnen för första gången på många år och både i övre och nedre våningen av
tandraderna. En god vän skaffade mig omgående en tandläkare, som omgående drog ut två
tänder, men sedan inleddes operationerna. Sammanlagt tog det 40 dagar innan jag kunde inta
en måltid utan plågor igen.
Det behövdes ju någon lättnad från allt detta, och plötsligt fick jag idén att för första
gången på fyra år återbesöka Bulgarien och Grekland på vägen till påsken i Italien och gottgöra
mina försummelser där, om det var möjligt. Diana svarade genast i Sofia att det var möjligt och
att jag skulle finna dem ”förändrade men desamma”. Från Verona rapporterades samma sak:
alla hade blivit ett år äldre men förblivit desamma. Den goda nyheten där var att Ida, 91,
väntade sitt tredje barnbarnsbarn. Nicola skulle bli den lyckliga fadern i september, om allt
gick väl. Även Silvia och Sergio hörde av sig från Milano, det fanns en chans att jag kunde
fånga dem innan de åkte iväg den 15-e, och Paolo lät som vanligt i Lucca.
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Så det var bara till att åka iväg. En treveckors inter-rail-biljett för seniorer kostade bara
3200, och med alla platsbiljetter ner till Sofia blev det 4000. Det skulle ta 42 timmar med
rutten ställd över Hamburg, Dresden, 5 timmars väntan i Budapest, Belgrad och Sofia tidigt
fredag morgon.
Dagen före avresan dök Maja från Irland upp och bad att få låna min lägenhet för sina
övningar för en konsert i Herrljunga om en vecka. Hon var som vanligt bitter på Sverige, som
hon aldrig kunnat tåla. Vi höll på att få ett förhållande 2006 som strandade just på hennes
vantrivsel i Sverige, fastän hennes mor var svenska. ”De är så långsamma, tröga och fjättrade i
sina rutiner, som om de alla levde i ett fängelse utan att vara medvetna om det, hjärntvättade
och fördummade av sina ovanor framför TV-n och datorn. De ser inte världen utanför sitt
fönster, de fattar inte självklarheter, de inser inte värdet av kultur men föredrar simpel
provinsmentalitet bland hötorgskonst och vulgaritet, slagdängor och rockvrål är viktigare än
kvalitetsmusik, och du själv är ju ett exempel. Fastän du är unik med en ren neoklassisk musik
av bara melodier dränks den i skvalet av vulgärmediahjärntvätt, och fastän du skriver bättre än
99% har du varit refuserad i hur många år?” 45. ”Där ser du.” Och så höll hon på. Hon tycker
att Sverige är en zombienation av slaviskt undergivna främlingar för varandra med kronisk
konfliktskräck och rädsla för att inte vara ordningsmakten till lags, vilken undertryckthet
ibland kompenseras genom utbrott av dålig smak, som genom rockkonserter och huliganvåld
och hysteri på idrottsarenorna bland annan anti-intellektuell meningslös och aggressiv
verksamhet. Hon underkände Sverige på alla punkter utom organisatoriskt, staten är ändå väl
organiserad och försöker verkligen vara en rättsstat, vilket är det högsta en stat kan sträva
efter, och till detta kom den nya Pisarapporten, som ställde Sverige under medeltalet i Europa
och sämst i Norden, medan Singapore, Japan och Sydkorea låg i topp. Det var faktiskt bara
Slovakien i Europa som var ännu sämre än Sverige.
Hur skulle det vara i Bulgarien? Vädret var åtminstone idealiskt om än kallt (2 grader
avresedagen), och den sista kvällen avfirades med en uppsluppen sittning med kören på Par
Bricole under idealiska former. Ändå var det inte svårt att ta sig upp klockan 5 på morgonen
trots diverse OP, vodka, punsch, etc., etc.
Åtminstone vädret ställde inga hinder i vägen – det var idealiskt och förblev så hela vägen
ner genom Sverige. I Köpenhamn återuppsökte jag min lilla Punjabsylta på stationen från
senast och hade en läcker currylunch – den höll precis på att öppna när jag kom strax före elva,
så det unga biträdet kom just körande med grytorna på en trolley…
Det var länge sedan jag fått nöjet att begagna mig av Puttgardenfärjan, där jag kunde
inhandla den obligatoriska flaskan Jägermeister – förr brukade det alltid vara Martini Rosso.
Har man förfallit eller avancerat?
Nästa tågbyte var i Hamburg, där man hade 14 minuter på sig att finna tåget till Dresden,
som gick över Berlin, och vädret höll i sig och bjöd på en förtrollande solnedgång med
glödande sol efter klockan 7. Det var som om sommaren redan var här, om dock våren ännu
inte hade hunnit så värst långt i Tyskland – bara ett träd på hundra var grönt, men det knakade
förväntansfullt i naturen.
Det blev försening till Dresden, så att man bara fick fem minuter på sig till nästa tågbyte,
men det gick. Budapesttåget passerade Prag, Brno och Bratislava, så med kommande Belgrad
och Sofia skulle jag därmed besöka sju europeiska huvudstäder bara på denna enda tågresa:
Köpenhamn, Berlin, Prag, Bratislava, Budapest, Belgrad och Sofia. Athen skulle sedan bli den
sista.
(I nästa nummer: Turer i Sofia)
P.S. Angående Majas ofördragsamhet med Sveriges inskränkthet måste det i synnerhet för en
utlänning med säte i större och rikare europeiska länder te sig besynnerligt att en författare kan
förbli refuserad i 45 år, vilket dock dessvärre har sin helt naturliga förklaring. Sverige är ett
litet land av bara 9 miljoner invånare, de läskunniga är bara hälften, bokläsarna är bara en
fjärdedel, och de som läser för kvalitetsläsandets skull är bara en bråkdel. Det svenska
modersmålet talas bara i Sverige (utom i Finland), varför den läsande publiken här måste vara
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inskränkt. För att publiceringen av en bok inte skall bli en förlustaffär måste den säljas i ett
stort antal exemplar, aldrig under några tusen. Detta kan i princip bara facklitteratur räkna
med, om författaren inte redan är känd och därför given som bästsäljare. En okänd författare
kan aldrig räkna med att bli en bästsäljare. Även i andra länder med stora publiker, som
England och Tyskland, tar det vanligen ett ansenligt antal år för en författare att bli så känd att
hans böcker börjar gå med pålitlig vinst. Det gäller för författaren att inte haka upp sig på
dessa svårigheter utan att i stället koncentrera sig på det han kan och vill, nämligen kultivera
och uttrycka sin idealism. Kvalitet borde därför vara det enda som betyder något. Så länge han
eller hon håller fast vid detta kan allt annat struntas i, då det är det kreativa arbetet som ändå är
det enda som verkligen betyder något och som, om det är ärligt, utgör sin egen lön.

Förseningsresa med komplikationer, del 5: Krisen och festen
Vi diskuterade med Johannes i samband med UFO även de senaste spektakulära
arkeologiska upptäckterna av förhistoriska pyramider i havet utanför Japan och Bermuda samt i
Bosnien och Indonesien. ”Arkeologerna kommer att få mycket att göra med dessa sensationer,
och hela historien kan komma att skrivas om. Det har ju i 150 år spekulerats i försvunna
kontinenter och civilisationer som Mu och Lemuria, för att inte tala om Atlantis, som redan
Platon dokumenterade vittnesmål om. Om dessa nya pyramider äldre än några av de gamla kan
ge oss en ny fornhistoria, så är det bara att försöka få något grepp om den. Det finns ju dessa
nya fynd av uråldriga skelett med så kallade ’långskallar’ som inte tillfredsställande har kunnat
förklaras vetenskapligt, medan UFO-teorierna då förefaller rimligast. Det lär finnas två
miljarder planeter bara i vår galax som kan bära liv, vilket betyder, att det bara är en chans på
två miljarder att vi är ensamma, vilken somliga fortfarande envisas med att klamra sig fast vid,
vilket de lugnt kan göra så länge övertygande bevis saknas. Liksom aposteln Tomas behövde få
sticka sitt finger genom Jesu händer och sin hand i hans sida för att tro på att han var verklig
och levde, så behöver de flesta se och ta på ett flygande tefat innan de kan ta det på allvar.”
Tyvärr kostade mig Diwalifirandet mig en förkylning. Jag kan ha blivit smittad tidigare,
men det var ett synnerligen ofrivilligt pris för den mest ovälkomna av objudna gäster.
Det var således i ett ganska bedrövligt tillstånd jag tog mig ner till bussen till Dharamsala
klockan halv 7 tisdag morgon. Det gick ingen buss förrän klockan 8, och även den var i ett
kritiskt tillstånd, så att den måste puttas i gång. Resan blev lika stökig och påfrestande som
vanligt men mera så än vanligt. Bussen blev proppfull, och det har jag aldrig upplevt denna
buss vara tidigare. Fördelen med att den måste puttas i gång var att den aldrig slog av motorn
och således aldrig stannade länge vid en hållplats. Likväl gick den sönder en gång, tydligen var
det fläktremmen som gick av, så med två testopp och en reparation blev det en timmes
försening utom det stora stöket med fullproppad gång hela tiden, vilket försvårade den på- och
avstigning som bussen stannade vid varenda hållplats för. Vi kom inte fram förrän efter
mörkrets inbrott efter 10 timmar (24 mil). Klockan 7 var jag uppe vid McLeod och fick inte
plats på mitt gamla stamställe: det var fullt. Jag fick ett provisorium på Kalsang i stället, ett
enbäddsrum utan fönster och med dålig belysning för 200 (25 kronor). Det var bättre än inget.
Det var slående hur mycket varmare Dharamsala var än Manali. Här pågick fortfarande
högsäsongen för fullt, och det var fullt av svenskar i stan. Jag råkade på två vid min första
middag på Gakyi, men enligt deras utsago drällde de överallt. I augusti-september hade jag inte
råkat på en enda utom Janne.
När jag vaknade onsdag morgon i min nya säng var temperaturen fortfarande 17 grader i
rummet – den hade inte fallit en enda grad, medan den i Manali brukat gå ner till 11. Ändå
hade jag aldrig frusit i Manali med bara två filtar, medan jag här frusit hela natten.
Trots min förkylning, som var värre än någonsin, gav jag mig på försöket att ge mig upp
till Triund. Det lönade sig. Redan ovanför Dharamkot mådde man betydligt bättre av den
betydligt friskare luften, och jag fick sällskap av en grupp tibetaner den sista biten. De skulle
upp för att fira en särskild puija tillsammans med andra som arbetade på Mentsikhang, den
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tibetanska medicinvetenskapen, och när vi kom upp till Triund var där fullt av folk. Det var
hundratals och bara tibetaner, någon sade mig senare att de skulle vara 400 sammanlagt, plus
42 läkare från Frankrike. De var alla samlade för en utomordentlig puijahögtid för fred i
världen och ett fritt Tibet, och stämningen var översvallande. Tyvärr hade jag lämnat kameran
hemma, vilket jag kommer att ångra för resten av mitt liv – jag kunde ju inte veta. Vädret var
perfekt, soligt men inte gassigt, så förutsättningarna för detta omfattande och mycket speciella
tibetanska bönemöte i hälsans och läkekonstens tecken var idealiska.
Mina vänner där uppe berättade att vädret inte var att lita på. Det var minusgrader på
nätterna och bara 6-8 grader varmt på morgonen i tälten. Det osäkra vädret var ytterligare ett
argument för att jag skulle skippa Garwhal och Kumaon och försöka ta mig direkt till
Darjeeling och Sikkim med tåg.
Jag hade inte brukat bli sjuk på mina resor. De första Himalayaresorna 1993 och 1995
återvände jag hem sjuk från i svår förkylning, men annars hade det knappast hänt före 2010.
Nu hade det hänt två resor i rad under samma år, och båda hade delvis förstörts av förseningar
genom förkylningar och väderlek. Nu måste jag stanna ett par dagar i Dharamsala bara för att
kurera mig, vilket ytterligare måste dryga ut förseningarna.
Mot kvällen blev det plötsligt regn, och till morgondagen lovades det åska. På Gakyi
träffade jag åter mina svenska väninnor, mor och dotter från Stockholm, plus fyra andra, som
plötsligt dök upp. Två av dem arbetade direkt för IM, en bodde här året runt med bara
tillfälliga besök i Sverige (under den värsta monsuntiden), och den fjärde, Sofia, var även hon
anknuten till IM. Plötsligt var vi en hel svensk koloni i Dharamsala, – i stället för israeler, som
brukade drälla där, drällde det av svenskar, och det var hur angenämt som helst. Stämningen
var hjärtlig, vi hade det väldigt trevligt, medan det ösregnade utanför. Emellertid rann min
näsa ännu värre än regnet.
(I nästa nummer: Storm och övervintring)

Tillbaka till Spiti, del 7: I Leh.
Janne ville att jag skulle summera vårt Spitiäventyr, vilket inte var lätt, då det hände så
mycket. Det stora plusset var Karma, vår första jeepförare, som nästan överdrivet väl tog hand
om oss. Det är viktigt att framhålla, att om vi stannat en dag extra i Manali, som vi först tänkt,
hade vi aldrig kommit till Spiti, då vägen över Kunzun La stängdes strax efter att vi med
svårighet passerat i regnet och blåsten och de aggressiva forsarna.
Den kontroversiella biten var naturligtvis trekken från från Demul till Dankhar, som inte
gick som den skulle. Vi nödgades övernatta i Lalung på ett Home Stay i stället, som jag alltid
aktat mig för, då de är svindyra. Inte nog med det. Janne gick upp till klostret som krävde 50
rupier i inträde och visade sig innehålla ingenting. Om han ville fotografera kostade det 100
rupier extra.
Desto vackrare var Dankhar, mitt favoritställe i Spiti, som var måhända ännu vackrare nu
än förra gången, då jag kunde göra den lilla vandringen upp till sjön. Att vi nödgades stanna en
hel dag extra i Kaza gjorde ingenting, då dagen bjöd på en alldeles sjusärdeles festivalprakt, då
hela Spiti var där och uppklädda med extremt vackra flickor överallt. Oväsendet var stundom
för mycket, och varje natt under festivalen var det högljudda supkalas i varje rum i hela
hotellet med ideliga lokala gäster som gick fel in i vårt rum, men det var bara pittoreskt. Vår
gode värd Phunchok bad om ursäkt för karnevalens kalabalik, men jag försäkrade honom att
det var nästan bara njutbart.
Så över lag var Spitiäventyret minsann en upplevelse som man inte hade velat vara utan,
trots det sällsamma i att Spiti varit utan ström sedan tre månader. Att den råkade komma
tillbaka just vår sista kväll var en lyckträff.
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Det nästan mest sensationella var det massiva motorcykeluppbådet längs hela vägen från
Keylong till Leh. Vid Lachulung La på över 5000 meter hade ett gäng på 15
motorcykelknuttar samlats och höll på med att fotografera varandras motorcyklar. Med ett
sådant överskott på motorcyklister måste det ju uppstå ett och annat haveri. Vi hade råkat ut
för två.
Även i Leh var motorcyklarna ganska påträngande, och luften där var sämre än någonsin.
Man visste inte om man var förkyld med halsbränna eftersom det var gaserna som frestade på
luftrören.
Men mot kvällen träffade jag Skarma. Han var på kontoret med sin fru, som jag fick träffa
för första gången, och hon var en intagande skönhet. Mitt problem i år var att jag bara hade
tolv dagar på mig (efter de fem dagarna i Spiti) i Ladakh för helst både Nubra och Zanskar.
Zanskarbussen var just nu i Zanskar, och man kunde inte veta när den skulle fara till Zanskar
igen förrän den först kommit tillbaka från Zanskar.
Catherine från Lyon väntades till Lung Snon endera dagen direkt från Zanskar, så hon
skulle kunna avge färska rapporter därifrån.
Karin var på Lung Snon till min stora fröjd, hon hade kommit för bara några dagar sedan
och visste att berätta att man nu med jeep från Lamayuru kunde fara helt nära Lingshed med
bara ett pass kvar till klostret. Skarma bekräftade dessa uppgifter. Från Padumhållet skulle det
vara något längre, men helst ville man ju göra hela trekken från Padum till Lamayuru.
Jag sammanträffade med Skarma på nytt följande middag, och han hade ingenting nytt att
komma med. Bussen var fortfarande i Zanskar, och ingen jeep hade dykt upp. Det lutade
definitivt åt att vi fick nöja oss med Lamayuru, några dagsvandringar där omkring och kanske
ett försök mot Lingshed, om man också kunde ta sig därifrån.
Därefter gick jag upp till överste Wangdus. Där var fullt av folk. Det hade det aldrig varit
förut. Han hade en amerikansk familj på besök och dessutom en kollega från armén, som
brukade köra motorcykel runt hela Indien. Han berättade ingående om sina erfarenheter från
Kargilkriget och slaget om Sachienglaciären, ett slag som slagit alla rekord när det gäller
höjden – det var på cirka 5000 meter. Vi satt en dryg timme där på tre man hand och
diskuterade bland annat det muslimska problemet, ett problem som uppstår var det än
uppenbarar sig muslimer, då de vägrar anpassa sig efter något annat än Koranen, innan han
måste fara vidare på sin motorcykel och jag måste vandra vidare mina vägar. Han erbjöd mig
lift, men jag föredrog att gå. Han hade svår artrit i knäna, varför han kompenserade sig med sin
motorcykel, som han ständigt körde omkring i hela Indien med.
(I nästa nummer: Fast i Leh.)

Resan till Dzhongkhul, del 16: Avskedsvisiten
Mikael berättade om sina upplevelser under sitt liftande i Centralasien. I Kalmuckien
(Kalmychia) hade han råkat ut för en spökstad där det dock fanns ett hypermodernt
buddhistiskt tempel, som var nyligen invigt. Spökstaden var en grå förfallen skugga av en stad,
medan templet varit desto mera levande i total kontrast mot den döda staden. Han påmindes
om det när vi satt och deltog i puijan i Mune.
Vid ett annat tillfälle hade den truck han skulle lifta vidare med blivit försenad. Problemet
var att det var en plats utan skugga och 48 grader varmt. Han fick vänta i fyra timmar. Det
tog tre dagar för honom att återhämta sig efter en farlig dehydraulisering.
De valde att inte följa med till Stongday. Det var lika gassigt som igår, det var en tolv
kilometers promenad, men lyckligtvis vållade mig fötterna inga problem trots gårdagens
umbäranden. De hade återhämtat sig förvånansvärt väl under natten.
Även Stongday är otillgängligt utom till fots, och den långa uppstigningen från landsvägen
är mycket högre och längre än den till Karsha. Jag begick misstaget att ta en omväg dit som jag
trodde skulle vara en genväg, så jag var ganska slut när jag kom fram men blev inte desto
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mindre väl emottagen. Vid puijan bjöds rikligt på smörte och zampa, men någon lunch ingick
inte. Av dessa tre kloster vi nu besökt, Dzhongkhul, Mune och Stongday är det sista dock det
mest genuint lamaistiska. Det är isolerat, genom att ingen bil kan ta sig dit, medan
Dzhongkhul är mera turistiskt genom bilvägen ända fram, och Mune är mera jordnära,
avslappnat, ledigt, lättsamt och alldagligt med stor gästvänlighet.
På vägen därifrån passerade jag en av de yttersta gårdarna mellan Pipiting och Karsha
innan öknen tog vid, där vid mitt Karshabesök min reskamrat från Leh Tashi velat bjuda mig
på lunch. Tyvärr hade jag fått skjuts tillbaka, som inte tog samma väg, så det tillfället hade jag
missat. Nu försökte jag i stället, och tyvärr var han inte hemma. Dock var hans föräldrar, hans
syster och hennes inte ens ettårige son hemma, och de insisterade på att få bjuda mig på lunch.
Jag fick prata med Tashi i deras mobil, och så fick jag i alla fall kontakt med honom. De bjöd
på massor av smörte, ris och curd, så lunchen kunde inte bli bättre. Det kändes som en mycket
lämplig avskedsvisit från Zanskar för den här gången. De talade inte engelska, och vi satt på
golvet, men hade det hur trivsamt som helst.
Internet i Padum var en följetong för sig. Det förekom ständiga problem. Kashmir ströp
strömmen till Zanskar till följd av problem i ett kraftverk, min beduinvärds generator måste
repareras, man kunde bli ett nervöst vrak med att försöka nätverka hos honom då
uppkopplingen ständigt avbröts, men sista kvällen fungerade det äntligen, varför man äntligen
kunde uppdatera sig som en värdig avslutning på Padumspektaklet.
Bussresan de 25 milen tillbaka till Kargil på 13 timmar förlöpte utan mer än normalt
besvär, men vädret var bekymmersamt. Maya från Ostrava i Tjeckoslovakien, som satt bakom
mig, hade befunnit sig i Zangla när vi råkade ut för åskregnstormen strax efter Bardan. I Zangla
hade det varit ännu mera hotfullt då det varit kombinerat med en sandstorm. Allt hade varit
svart, man hade inte kunnat se något, allt gick nästan bokstavligt upp i rök, och det hade varit
mycket obehagligt och skrämmande. Hon var en erfaren Zanskarresenär, hon hade i år vandrat
i två veckor över alla passen från Alchi till Padum, och hon hade också märkt att vädret blev
vildare för varje år. 2010 hade hon lämnat Ladakh precis några dagar innan katastrofen slog till
medan jag ju anlände efteråt.
Vi hade en mycket angenäm festmiddag på Las Vegas i Kargil på fyra man hand,
polackerna, hon och jag. Koreanerna och kineserna hade vi inte sett röken av, så vi antog att de
hade avrest före oss. Även natten förlöpte utan problem, och det var sedan bara att ta bussen
klockan 4 mot Lamayuru.
Vid Lamayuru steg jag och polackerna av medan Maya fortsatte mot Leh. Jag hoppades få
se henne där igen. Hon var en fantastisk människa, mångerfaren och duktig, van att vandra
ensam på fullständigt okända stigar i det vildaste Zanskar, talade mycket god engelska för att
vara tjeck och utgjorde ett mycket behagligt sällskap. Hennes specialitet var te, hon visste allt
om te och teodling, och hon var tespecialist till professionen. Ändå hade hon ännu aldrig varit i
Darjeeling, även om hon var mycket väl medveten om att Darjeelingteet var det bästa i
världen.
(I nästa nummer: Lamayuru)

God fortsättning på våren!

Göteborg den 2 maj 2014
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