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Kulturdiskrimineringen
Ur ett mail:
”Från traumat i Finland kommer jag hem till upplösningen av min verkstad och arbetsplats,
där jag arbetat i 16 år. I 25 år har Tidskriftsverkstaden haft sin lokal i Lagerhuset vid Järntorget,
och nu kastas vi ut, för att ge plats åt hyresgäster som betalar bättre – det är samma problematik
som i Finland: den destruktiva kapitalismen, girigheten och penningkravet. Roten till det onda
här är att kulturbidraget till ideella verksamheter som vår kulturverkstad ständigt har krympt
under åren. Vi hade tre anställda hjälpredor och tekniska experter här när jag började, förra året
avskedades den sista, och nu kommer dråpslaget, och det plötsligt: Vi ska vara ute till den 1 juli.
Ingen vet vad det blir i stället, om det blir något över huvud taget. Vi får se. Om inte annat
måste vi finna ett ställe för alla våra datorer. Den här verkstaden var något av en kulturhjärntrust
för Göteborg med tillgång till stadens bästa digitala maskinpark för film, musik, tidskrifter,
animation och mycket annat. Nu blir vi hemlösa, och individuell verksamhet tas ingen hänsyn
till. Det är business som gäller.”
Uppgifterna ovan var något överdrivna, men faktum är att vi fick inget klart besked om vad
som skulle hända eller vad som gällde, och ingen var ansvarig för det hela. ”Beslut hade fattats” –
det var allt.
Boven i dramat är naturligtvis det ständigt krympande kulturbidraget, som resulterat i
krympande verksamhet ända sedan 2005, när den Digitala Bildverkstaden bröt sig ut då den inte
kunde acceptera den nya toppstyrningen och kände sig överkörd, varefter återstoden av
Tidskriftsverkstaden ständigt funnit sig få sina resurser beskurna genom främst krympande
kulturbidrag, så att det finns få tidskrifter kvar i verkstaden, av vilka Fritänkaren är en, unik
genom att den alltid klarat sig utan bidrag och aldrig ens sökt något – genom 25 år.
Problemet genomsyrar eller förgiftar hela samhället. Kulturen och seriös kreativitet sätts på
undantag som ”obehövlig”, ”olönsam”, stämplas som ”skrytkulturell överklass-snobbism” och
föraktas medan ignoransen griper omkring sig med historielöshet och språkutarmning med det
ökända fenomenet allt sämre digital språkhantering, medan i stället vulgaritet och populism
favoriseras genom rockkonserters olidliga oväsen och andra publikfriande massevenemang, som
ger pengar.
Vi har nu på nåder fått vara kvar i verkstaden tills vidare med en dator kvar – två har
nödgats flytta ut och parkerats hos Digitala Bildverkstaden i dess minimala lokal i Hagabion tills
vidare, och det är möjligt att även resten av Tidskriftsverkstaden hänvisas dit så småningom. I
stället hyrs större delen av våra lokaler i Lagerhuset sedan 20 år ut till betalande hyresgäster,
främst podcastare med avancerad teknisk utrustning. Det är utmärkande och ett allvarligt
sjukdomssymptom för hela 19- till 2000-talet att tekniken trängt bort kulturen, med ett
robotkontroll- och övervakningssamhälle som följd.
Den vanligaste ursäkten för skrotningen av kulturen har varit att den kostar för mycket. Så
var det även med vårt hem i Finland. Ändå är den inte särskilt kostsam. Ja, det kostar att göra
film, det kostar med uppdaterade datorer, det kostar med avancerade ljudanläggningar, teater
och evenemang kostar, men själva den nödvändiga grunden för skapandet med en trygg och
säker miljö är gratis. Det kostar ingenting att skriva en bok, dikter är gratis, det är till och med
gratis att skapa och komponera musik, och underhållningskostnaderna för Virhamn var inte
oöverskådliga, förrän skräckhotet om påtvingad vattenledning kom, som visade sig vara
förhandlingsbar. Det hade varit värt att behålla Virhamn bara för dess kulturskatters och
minnens skull, som inte kunde ersättas någon annanstans.
Det största argumentet mot kultur har alltid varit dess så kallade principiella ”olönsamhet”,
som i allmänhet används för nedskärning, nedläggning och skrotning. Därmed dödar man den
och ger den ingen chans. Van Gogh var inte det minsta lönsam så länge han levde, det förekom
ingen efterfrågan alls på hans tavlor, men det var inget fel på dem, bara som ett exempel. Skrotar
man kultur av politiska eller ekonomiska skäl hamnar man förr eller senare inför Churchills
slutbetänkande: ”Vad har vi då att leva för?”
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Ahasverus minnen, del 166: Regissören
Det var en sensationell premiär då Europa väntat på den i tio år. Regissören hade varit
arbetsförhindrad i princip under hela kriget till följd av katastrofen Hitler, vars framfart
inneburit den totala förlamningen av nästan hela Europas kulturliv under mer än tio år, och vars
efterverkningar tycktes fortsätta förfölja alla skapande talanger som över huvud taget blivit kvar
under hans välde, främst inom filmen och musiken, såsom världsdirigenter och kompositörer
som Furtwängler och Richard Strauss, för att inte tala om alla författare som drivits i landsflykt
eller till självmord eller bådadera, det senare som följd av det första. Det var bland annat det jag
gärna ville tala med den legendariska regissören om, som haft med flera av de tragedidrabbade
genierna att göra.
Det var dock inte lätt att komma inpå människan, hela världen trängdes ju nu för att komma
fram till och intervjua det så skandaliserade, förtalade, beundrade och älskade fenomenet,
faktiskt ett parallellfall till Herbert von Karajan, fantomdirigenten som i efterhand kallats
århundradets största dirigent av andra dirigenter nästan lika stora som han, men som faktiskt
redan innan nazisterna kommit till makten entusiastiskt gått med i partiet och aldrig någon
veterligen ifrågasatt det. Liksom Furtwängler och Strauss kom även han naturligtvis i kläm med
efterkrigsrannsakningarna, som till varje pris skulle djävlas med alla som över huvud taget haft
med nazismen att göra, liksom också min regissör, som före kriget hyllats världen över som en av
världens främsta tillsammans med Orson Welles och Alfred Hitchcock men som sedan, för att
även Hitler hört till beundrarna, i princip trampats ner i smutsen av även de kunnigaste
cineasterna för den politiska belastningens skull.
Hur var det då egentligen med sådana personers lojalitet med partiet? Det var vad jag mest
var nyfiken på att få klarhet i när det gällde denna kanske världens mest enastående regissör, som
kanske gjort mera betydande pionjärinsatser inom filmkonstens utveckling än någon annan
individuell regissör.
Men jag hade tur. Jag lyckades komma åt denna legend genom en tillfällighet. Det var
nämligen så att journalisterna och skvallerskribenterna i princip tvingade sitt objekt att försvinna
bara för att bli kvitt dem, och då råkade den lilla människan nästan springa rakt i armarna på mig.
Jag måste ha sett förtroendeingivande ut, jag såg ju genast vem det var, och en varm blick kanske
ingav det skrämda hjärtat någon trygghet, och jag fick genast ett förtroendeuppdrag: ”Kan ni ta
mig härifrån?” Det gjorde jag gärna.
Vi lyckades hamna helt inkognito på ett obskyrt kafé vid sidan om, där tydligen bara
skumraskklienter brukade hålla till, det regnade, vi var blöta, så med våra slafsiga kappor passade
vi bra in i den solkiga miljön med dess andrahandstyper. Där fick vi sitta i fred.
”Jag vet vem ni är,” sade jag, ”och förstår vad ni flyr från.”
”Det såg jag genast på er. Därför fick jag förtroende för er. Jag kände att jag kunde lita på er.
Har ni också ett nazistiskt förflutet?”
”Inte alls. Tvärtom. Men jag kände Stefan Zweig.”
Det fortfarande regnvåta ansiktet lyste upp med en ny lyster. ”Honom fick jag tyvärr aldrig
träffa, men jag ville alltid träffa honom. Han var en av dem som råkade mest illa ut. Nazisterna
älskade ju honom i början, alla nazister läste och lärde sig av hans roman om Fouché, det var ju
en politiskt mycket instruktiv roman om handskandet med makten genom dubiösa medel, men
nazisterna skrämde bort honom från Österrike långt före Anschluss, och sedan blev han lika
förföljd och förtalad som Einstein, om de dock inte gick lika långt som med Einstein, som de
lovade att hänga, om han någonsin kom tillbaka till Tyskland.”
”Men hur var ert förhållande med nazisterna egentligen?”
”Hitler förstörde mitt liv liksom alla andras som sögs med i hans rörelse, vilket vi inte
märkte förrän det var för sent.”
”Men ni var beryktad som en av hans allra närmaste förtrogna. Han älskade er, och få
behandlades med en sådan respekt av honom som ni.”
”Jag vet, och det blev min förbannelse.”
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”Men hur förhöll ni er själv till honom?”
”Jag fascinerades av honom. Jag trollbands av honom, som nästan alla andra. Han var
oemotståndlig. Han räddade Tyskland. Så betraktade de flesta honom, och det gjorde han
faktiskt. Eftersom han gjorde det var ingen intresserad av den andra sidan av saken, som
nazisterna var noga med att dölja. De var ju skickliga. De behärskade tekniken både inom
politiken och propagandan intill fulländning.”
”Och få bidrog så till deras propaganda som ni.”
”Jag vet, men jag var aldrig politiskt intresserad. Jag hade inget sinne för politik. Jag var bara
intresserad av konst och då framför allt bildkonst och scenkonst. Jag var skådespelare, och det
var Hitler också. Vi beundrade varandra som skådespelare. Vi var på något sätt båda bäst i
världen på den saken. Inga filmer hade sådan slagkraft som mina, och som talare hade han ingen
jämlike på jorden, då han införde en helt ny konst i demagogiken, som gick ut på att förföra
massorna genom emotionell manipulation. Jung förstod hur han bar sig åt. Hitler hade en unik
förmåga att känna vad folk ville höra och kunna ge dem just vad de ville höra. Han kände vilka
strängar han skulle spela på. Därför var han genom hela 30-talet en segrare som inte kunde
förlora men som måste få alla med sig, så att till och med Amerika hyllade honom och han
föreslogs som fredspriskandidat till nobelpriset. Det var först när han inledde kriget som han
blev världens största förlorare i stället. Först då insåg jag att även han kunde misslyckas, och då
han blivit så stor som han redan blivit kunde hans misslyckande bara bli desto större.”
”Men alla som råkade ut för honom och lät sig förföras av honom har försvarat sig med att
de inte hade en aning om vad som försiggick bakom kulisserna och att de aldrig hörde ett knyst
om judeförföljelserna.”
”Ja, de flesta var helt aningslösa.”
”Var ni aningslös? Ni filmade ju själv under erövringen av Polen med judar och
koncentrationslägersfångar som statister.”
”Som filmare var jag bara intresserad av statister. Det spelade ingen roll varifrån de kom. Jag
frågade inte vad de var för statister. Jag behövde statister, och jag fick statister, därmed var jag
nöjd och kunde skjuta min film, och något annat behövde jag inte veta. Vad spelade det för roll
om de var judar eller fångar, arbetare eller gatsopare? Det enda viktiga var att de var människor.”
”Och hur ställde ni er då till avslöjandena efter kriget?”
”Nu ställer ni precis sådana frågor som jag försökte fly från när jag rymde från premiären.
Jag hoppades ni inte skulle vara en sådan journalist.”
”Ursäkta mig. Jag är bara mänskligt nyfiken.”
Hon log. ”Naturligtvis. Ni är ursäktad. Ni har ju varit med själv. Ni vet vad vi alla har gått
igenom. Naturligtvis vill ni som alla andra ha klarhet i saken. Jag vet inte hur ni reagerade när ni
upplystes om koncentrationslägersfasorna, men själv genomskådade jag den allierade
propagandan. De förstorade upp fasorna för att göra det till propaganda, det var främst Billy
Wilder i Amerika, min kollega Samuel Wilder från Wien, och Ben Hecht i Hollywood – de såg
vilket dramatiskt material dessa koncentrationslägers-inblickar utgjorde och slog mynt av saken
och imponerade på hela världen med sina tendentiösa dokumentärer, men det var egentligen
ryssarna som började med den saken, det var ju de som först kom fram till koncentrationslägren
i östra Polen, och Ilja Ehrenburg var en mästare på hatisk propaganda och satte i gång den nya
förkunnelsen om förintelsen, som amerikanerna genast nappade på – detta var ju något helt nytt,
som Hollywoodpubliken skulle svälja med hull och hår och vimla in till biograferna för. Jag kan
inte försvara Hitler och hans judehat på något sätt, för mig är det ingen skillnad på människor
och människor, judar är inte mindre eller mera mänskliga än alla andra människor, och alla arier
är precis lika mycket människor som alla judar. Jag ser ingen skillnad. De som gör skillnad lider
av fördomar och förutfattade meningar, om de inte blivit utsatta för hjärntvätt och propaganda,
som hela världen blir idag, inte minst kommunistisk sådan. Det var kommunismen som Hitler
såg som världens främsta fiende, och det är ett faktum att det var mest judar som låg bakom
kommunismen i Ryssland, men också det kan jag förstå – tsaren hade ju med sina pogromer
tryckt ner och förföljt judarna i Ryssland i decennier. De hade anledning att hämnas.
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Men hur kom vi in på allt detta politiska? Det var ju just det som jag ville undvika. Jag ville
aldrig ha något med politik att göra. Men Hitler uppskattade min skicklighet och engagerade mig
för de filmer han ville göra och framför allt för Berlinolympiaden, som jag frossade i att få göra –
det var ju bara en njutning av kroppsspråk hela vägen. Jag är ju ändå inte mer än bara en kvinna.”
”Men ni är helt enastående som sådan. Jag såg alla era filmer från före Hitlertiden, och de
står i en klass för sig, främst er första film ”Das blaue Licht”, som inte bara är alpinistiskt
hisnande i sin djärvhet utan samtidigt djupt tragisk, poetisk och konstnärlig. Jag vet ingen
vackrare bergsfilm. Och era andra filmer från den tiden, den om stormen på Mont Blanc, den om
isbergen på Grönland, den om skidstörtarna i Bayern – de är alla fullkomligt virtuosa och
oslagbara, ja, oöverträffbara.”
Hon skrattade. ”Tack ska ni ha. Nå, vad tyckte ni om min nya film? Ni var väl och såg
den?”
Jag nästan blygdes men måste bekänna min svaghet för henne. ”Det märkvärdiga är, att jag
fann er precis lika vacker i denna film som i era första för tjugo år sedan. Ni har knappast
förändrats alls och ännu mindre åldrats. Vid 50 år är ni lika ung som en trettioåring, om inte
yngre. Jag hoppas ni får fortsätta göra film i många år ännu.”
”Det är där problemet ligger. Det tog tio år för mig att kunna fullborda den här filmen.
Politiken förstörde mitt liv som alla andras, men jag råkade desto värre ut just för att jag
engagerades av Hitler. Jag blev liksom stämplad med pesten av honom, bara för att jag hade med
honom att göra. Samma blir det väl med Herbert von Karajan och Furtwängler, bland många
andra. Jag är brännmärkt. Om jag blev världsberömd före Hitlertiden är jag nu mest känd som
Hitlerhora och fördömd av världskulturen, som bara ser mig som för evigt befläckad och
förtappad för att jag blev fångad av den politik som jag varken förstod eller egentligen ville ha
något att göra med. Jag tror inte att jag kommer att få göra mera film. Ingen vill satsa på mig. Det
var med största nöd jag kunde fullborda ”Tiefland” efter att ha fått kämpa i åratal bara med att få
ut de färdiga rullarna från Frankrike. Om jag börjar göra en ny film kommer genast värre
komplikationer att torna upp sig än alla de jag lyckats överleva efter många om och men. Jag får
nog nöja mig med att bara fortsätta fotografera.”
Plötsligt stormades dörren, och en vild hop unga lystna journalister stormade in. ”Där är
hon!” skrek de och höjde sina kameror och började blixtra. Ungefär så måste prinsessan Diana
ha känt sig när hon förföljdes av paparazzi i den där Paristunneln.
Vi flydde genast. Vi kom ut på bakgatan, och där sade hon kort: ”Det är bäst jag fortsätter
ensam. Men det var roligt att få prata med er. Vi får fortsätta en annan gång.”
”Oroa er inte. Jag ska ta hand om packet. Jag lurar dem efter mig, så kan ni rymma i fred.”
Då log hon igen och kysste mig hastigt på kinden, innan hon rände iväg i regnet. Det var
minsann inget fel på hennes ungdom. Hon var verkligen fortfarande som en trettioåring, trots
kriget och trots allt vad hon hade fått gå igenom.
Hon levde i nästan ytterligare femtio år och var oavbrutet verksam med nya projekt och
arbeten. Hennes fotografering av Nubien och dess folk är ett annat unikt kapitel i hennes
skapande liv, hon är den enda västerlänning som av Sudan förlänats sudanesiskt
hedersmedborgarskap, och ändå var hon bara, som hon sade själv, en liten kvinna, denna
märkvärdiga lilla Leni Riefenstahl, som världen dyrkade och hatade men som ingen kan förneka
en plats bredvid Orson Welles och Alfred Hitchcock. Det skulle både en flygolycka och cancer
till för att ända hennes liv vid 101 års ålder, vilket ställer henne vid sidan av 1900-talets andra
oslagbara krutgumma – Tibetforskaren och –resenären Alexandra David-Néel.
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Hennes sista film Tiefland tilldrar sig i Spanien i historisk tid ute på landet i en
bergsvildmark, där huvudrollerna är en fåraherde, en zigenerska (spelad av henne själv) och en
adlig godsherre med ekonomiska problem, varför han vill gifta sig med en rik markisinna och
jordägarinna, som dock är svår att älska, medan han blir kär i zigenerskan och rövar bort henne.
Men även den enkla men hederliga fåraherden älskar henne. Då kommer vår adelsman på att han
kan gifta sig med markisinnan men behålla zigenerskan som älskarinna, om han för syns skull
gifter bort henne med fåraherden. Det går emellertid inte som han har tänkt sig.
Som i alla Leni Riefenstahls hisnande naturfilmer utgörs det dominerande elementet av ett
överväldigande rövarromantiskt landskap där bergen spelar huvudrollen. Alla hennes filmer
utmärks också av heroisk-atletisk virtuositet, som i denna film tar sig uttryck bland annat i
fåraherdens närkamp med en varg och även den stora slutstriden på liv och död mellan de båda
rivalerna. Hon synes ha haft en särskild förkärlek för bergsmiljöer, då dessa dominerar alla
hennes bästa filmer, i synnerhet hennes första ”Det blå ljuset”, som tilldrar sig helt och hållet
högt uppe i Alperna och bjuder på nervpirrande bergsbestigningar – den påminner mycket om
Daphne du Mauriers bergslegend ”Monte Veritá” som aldrig filmats. Till och med i ”SOS
isberg” från Grönlands fjorder domineras filmen av upptornande och sammanstörtande isberg.
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”Det vita ruset” handlar helt och hållet om skidsporten och är en orgie i utförsåkning en masse
där hon själv deltar i de ideliga störtningarna och vurporna.
Men Tiefland är ett regelrätt drama med starka karaktärer och en mycket spansk handling,
fastän alla talar tyska. Alla hennes filmer är i svartvitt, vilket bara framhäver den mörkt
suggestiva och intensiva dramatiken i samtliga hennes filmer.
För att inte helt åsidosätta andra filmer, ”The Return to Paradise” (1954) är en mycket
ovanlig Gary Cooper-film, där han spelar en beachcomber i Söderhavet på flykt från någonting i
den gängse världen, en hård irländare med ett troligen tungt förflutet som han vill bli av med,
som kommer till en ö där en tyrannisk missionär härskar enväldigt och förtrycker hela ön.
Invånarna ser Gary Cooper som en befriare, och han lyckas sätta missionären på plats med sådan
framgång, att de blir goda vänner och lär sig samarbeta. Han finner naturligtvis en käresta, men
när hon avlider i barnsäng flyr han även från detta paradis. Många år senare kommer han tillbaka
och finner sin dotter, som blir kär i en amerikansk strandad pilot och som snart måste överge
henne, varpå Gary Cooper vill fly från ön om igen.
Det är James Michener som skrivit romanen, den är som en fortsättning på South Pacific,
men filmens huvudsakliga behållning är de autentiska skildringarna av livet på ön från
polynesiernas eget perspektiv. Det är naturligtvis en mycket vacker film.
En av de mest uppbyggliga filmer som någonsin gjorts är Nunnally Johnsons ”Phone Call
from a Stranger” från 1952. Det är han själv som skrivit historien, som är oändligt mänskligt
fascinerande i sitt blottläggande av människoöden när de är som naknast – en man på flykt från
sin familj efter att hans fru bedragit honom, en ung fallerad sångerska som vill försona sig med
sin frånskilda man, en narr till försäljare som hela tiden ansätter sin omgivning med irriterande
praktiska skämt och som visar sig ha något helt annat i bakfickan genom sin egen
äktenskapstragedi, en läkare som smitit från en bilolycka som han fortsatt smita från genom ett
helt liv av lögner lindrat av alkoholism, och så vidare. Dessa ytterst olika öden flätas samman,
och Bette Davis spelar en av rollerna. Man väntar bara på henne genom hela filmen, hennes roll
är liten, men ändå kröner den hela filmen. Gary Merrill spelar huvudrollen som binder dessa
öden samman och tar sig an dem som advokat, det är ingen märkvärdig roll, men det är detta
kaleidoskop av människoöden och deras sammanflätning till en överväldigande helhet av
gripande mänsklighet som gör denna film till en av de skickligast skrivna någonsin.
Periodens bästa film var emellertid en helt okänd och bortglömd gammal sång- och dansfilm
från 1946 som gick under det oskyldiga namnet ”Karneval”. En flicka föds i en artistfamilj och
blir följaktligen scenartist, fastän hon varnats där för. Hon råkar ut för en målare spelad av
Michael Wilding, och filmen handlar om deras stora men omöjliga passion. De förstår varandra
för väl och älskar varandra för mycket. Han vill rädda henne från hennes sjabbiga artistliv, men
när hon tvekar reser han bort ensam, vilket knäcker henne. Hon finner sin räddning i en annan
friare, Bernard Miles vill ge henne ett tryggt liv ute på landet i Cornwall, och hon accepterar det,
vilket hon inte skulle ha gjort.
Det är en utomordentligt rikhaltig och mångfacetterad film där alla rollerna är väsentliga
och spelas med virtuost artisteri och snillrikhet hela vägen, här kan man verkligen tala om filmisk
polyfoni när den är som högst utvecklad, och handlingen bereder ständiga överraskningar i
oväntade vändningar och plötsliga scenförändringar – ingen kan somna till den här filmen.
Dessutom intensifieras dramat hela tiden medan det utvecklas mot sin egen konsekventa
obönhörlighet, och i synnerhet huvudrollen, spelad av Sally Grey, jag har aldrig sett henne i
någon annan film, är utomordentligt effektiv genom varje replik. Dialogen är filmens främsta
styrka, då den är oavbrutet väsentlig hela vägen i ständigt högt tempo. Den har karaktären av en
komedi, det handlar ju bara om kreativitet och scenunderhållning hela vägen men utvecklas ändå
mot vad som bara kan jämföras med sådana imponerande och mörka dramer som Wuthering
Heights. Det är en film som inte liknar någon annan film. Regissören Stanley Haynes gjorde inte
någon annan film.
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Den svåra tolkningsfrågan
Denna blir inte svår förrän musikhistorien har kommit långt på väg. Ända fram till
Beethoven fungerade musiken i princip så, att man bara spelade den rakt av efter noterna, som
sällan erbjöd några problem, då tempot ännu aldrig behäftats med något rubato, och då
nyanseringsangivelserna i princip var begränsade till tempobeteckningar, vanligen Largo,
Adagio, Andante, Allegro och Presto.
Det var Beethoven som införde precision i både tempobeteckningar och nyanseringar, han
var den första som använde sig av metronomen som exakt rytmangivelse, och han utvecklade
även nyanseringsvokabulären, han använder sig till och med av tyska nyanseringsinstruktioner,
men likväl erbjuder även hans musik egentligen inga tolkningsproblem, då han alltid är exakt i
angivelserna – det är bara att följa dem, eller strunta i dem, som han själv ofta gjorde. Glenn
Goulds Beethoventolkningar är egentligen rena godtyckliga improvisationer, han gör med
musiken precis som han själv vill, om han dock håller sig exakt till själva notskriften, och ändå är
det fortfarande Beethoven – mästaren själv hade gillat hans självsvåldiga tolkningar.
Värre är det med Schubert, som är den första som erbjuder problem. Han ger nämligen i
allmänhet inga angivelser förutom de mest elementära, om ens de. Han menade att musiken i sig
var självklar och övertydlig som sig själv, och oftast är det just så, att hans musik ger sig själv.
Fastän man då har helt fria händer i tolkningen är det omöjligt att få Schuberts musik att låta som
någonting annat eller mindre än Schubert.
Den som vållar det stora revolutionära kaoset i tolkningsfrågan är Chopin. Hans musik
måste tolkas, och den måste tolkas personligt, ju personligare desto bättre. Han inför det
oerhörda rubatoproblemet, som får den romantiska musiken att bryta helt med all tidigare
musik. Rubatoproblemet innebär rubbad rytm, som till exempel när händerna måste spela i helt
olika rytm mot varandra. Chopin var känd för att aldrig spela ett stycke likadant två gånger, utan
varje gång innebar en nytolkning. Det handlar om känslighet, intuition och framför allt anslag –
allt hänger på anslaget, ju känsligare, desto bättre.
Anslaget spelade ingen roll i musiken innan hammarklaveret uppfanns, och Beethoven var
den första som komponerade för hammarklaveret. Hans största sonat Hammarklaversonaten är
epokgörande som den större pianokomposition som för första gången kräver en personlig
tolkning. Han var redan fullkomligt döv när han gjorde den, och ändå är dess andra sats lika
känslig och tolkningskrävande som Chopin.
Ingen går så långt i krävandet av en personlig tolkning från exekutörens sida som Chopin,
och hans musik betraktas fortfarande av många som den svåraste av alla just för dess känslighet.
Schumann, Liszt, Brahms och alla senare pianokompositörer ligger i lä om Chopin, medan
dock den romantiska musiken även började kräva personliga tolkningar i den symfoniska
musiken. En symfoni som Berlioz Symphonie Fantastique kan inte bara spelas rakt av som det
står i noterna, utan den är späckad med fantastiska element som kräver minutiös uttolkning helst
i varenda en detalj. De andra symfonikerna i Beethovens efterföljd , som Mendelssohn,
Schumann och Brahms, kräver egentligen inte heller särskilt mycket personlig fantasi i
uttolkningen utan kan ännu spelas rakt av, om dock deras ständigt mer avancerade teknik kräver
ständigt noggrannare precision, särskilt hos Mendelssohn. Värre blir det med senromantikerna,
och värst är Tjajkovskij och Sibelius.
Även Bruckner erbjuder enorma problem, och ingen musik har utsatts för så olika
tolkningar som hans ofta omarbetade symfonier, så att en dirigent kan välja mellan 3-4 olika
versioner av samma symfoni. Bruckner led av den svagheten, att varje gång något i någon av hans
symfonier kritiserades och utsattes för klagomål, så arbetade han om hela symfonin och gjorde
en ny version. Ingen har egentligen någonsin helt kommit till rätta med detta det mest oformliga
tolkningsproblemet i hela den symfoniska litteraturen, och få har lyckats tolka Bruckner
tillfredsställande – pålitligast är Eugen Jochum, som nästan bara tolkade honom.
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Problemet med Tjajkovskij är hans fruktansvärda känslostormar och djup. Ingen
symfoniker är så djup som han. Även hans uvertyrer, som ”Stormen” (hans första
orkesterkomposition), ”Francesca da Rimini” (en tornado av passionerade avgrundskänslor),
”Romeo och Julia” (nästan en hel opera – Tjajkovskij har beskyllts för att ha infört operan i
symfonin), ”1812” (en orgie i krigsbataljer med kanoner och dånande kyrkklockor utom mycket
annat) och ”Hamlet” (en lynnig katastrof av känsloskiftningar) är nästan som egna symfonier
med helt egenartade idiosynkrasier som lever sina egna liv och är oerhört svårforcerade i de
tolkningsansträngningar som krävs, för att inte tala om ”Manfred” och Pathétique-symfonin, de
definitiva avgrunderna.
Sibelius är ännu svårare. Han är praktiskt taget omöjlig att tolka men samtidigt omöjlig att
spela, om man inte tolkar honom. De första symfonierna går väl an, men den fjärde är nästan
förbjudande i sin karaktär – ”Spela mig om du vågar, men skyll dig själv.” Den femte omarbetade
han i det längsta, det tog hela första världskriget för honom att komponera den, och den kräver
den yttersta precision och noggrannhet i såväl tolkning som utföring – den är en av de mest
avancerade symfonier som komponerats. I de sista två tar han det något lugnare och så att säga
ett steg tillbaka men har även de karaktären av extrema krav på noggrannhet i tolkning och
utförande – om något går fel är hela symfonin förstörd.
Det var bara några små inledande synpunkter på det här med tolkningsfrågan, som blir
svårare ju modernare musik det handlar om – varför det är säkrast att hålla sig till så gammal
musik som möjligt.

Några milstenar, juli 2017
4
5
6
7
8
10
11
12

Gina Lollobrigida 90 år.
50 år sedan Israel annekterade Gaza.
Vladimir Ashkenazy 80 år.
Marc Chagall 130 år.
50-årsminnet av Vivien Leigh.
Arlo Guthrie 70 år.
80-årsminnet av George Gershwin.
Henry David Thoreau 200 år.
Bill Cosby 80 år.
13 Harrison Ford 75 år.
70 år sedan Marshallhjälpen trädde i kraft.
14 150 år sedan Alfred Nobel första gången sprängde dynamit.
16 150 år sedan armerad betong patenterades (Paris).
17 100 år sedan den brittiska konungafamiljen bytte namn
från Sachsen-Coburg-Gotha till Windsor.
18 200-årsminnet av Jane Austen.
21 50-årsminnet av Basil Rathbone.
22 100 år sedan Alexander Kerenskij blev Rysslands första demokratiskt valde premiärminister.
25 100 år sedan Mata Hari dömdes till döden.
27 Enrique Granados 150 år.
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Sabotageresan, del 3: Utflykter
Vi gjorde några fantastiska utfärder. Vi gjorde en kyrkvandring till sådana svårtillgängliga
kyrkor som nästan aldrig var öppna. En av dem var den lilla kyrkan ovanför den romerska
amfiteatern, som var försedd med en ikonostas – det finner man nästan aldrig i katolska kyrkor.
En annan var Santa Maria di Nazaret högt uppe på berget strax norr om Don Calabriainstitutet. Även denna kyrka hörde till detta institut. Don Calabria hade själv funnit platsen, ett
vanligt boningshus, och velat köpa det för att omvandla det till en kyrka och hem för vilsna
pojkar men saknat pengar. Han hade tiggt hos sin biskop, men denne hade inte kunnat hjälpa
honom. Då hade han skrivit en revers till husets ägare, genom vilken han förband sig att betala
det fulla priset inom en månad. Om det inte skulle gå skulle reversen förfalla och transaktionen
gå tillbaka.
Tre dagar innan den förföll uppsöktes han av en änka som frambar en börs till honom som
råkade innehålla den exakta köpesumman. ”En ängel besökte mig i drömmen och sade mig att
jag skulle göra detta offer,” berättade änkan. Och så förvärvade Don Calabria vad som blev Santa
Maria di Nazaret, ett annex till hans stora institut, som i regel aldrig var öppet för besökare. Nu
råkade det vara öppet just idag när vi råkade komma förbi, då föreståndarinnan denna dag fått i
uppdrag att visa runt detta sanktuarium för tre brasilianska pilgrimer.
Till en annan kyrka kom vi fram minuterna före stängningsdags vid middag.
Föreståndarinnan hade just låst porten för att gå, när vi kom, men då det var fem minuter kvar
låste hon upp och visade oss runt.
Denna dag besökte vi också det afrikanska muséet, som var ett etnografiskt museum med
konstföremål mest från Kongo som samlats av italienska missionärer under ledning av Daniele
Comboni från Verona, som dog 1881. En av dessa afrikanska missionärer var där och nyligen
hemkommen från Kongo 83 år gammal.
Men den finaste utflykten var ut till Gardasjön. Vi tog bilen till Pai och vandrade därifrån
längs den vidunderliga sjön ända fram till den lilla byn Campo närmare Malcesine. Där fanns en
uråldrig kyrka som visade sig vara från 1023, alltså nästan tusen år gammal. Så gammal var även
byn, där det dock idag levde endast ett fåtal personer. Där fanns till och med en akvedukt från
romartiden som varit oavbrutet i bruk sedan den tiden och fortfarande var det. Snacka om
kontinuitet.
Onsdagseftermiddagen tillbringade jag med Cristina. Hon gav mig alla detaljer om den svåra
krisen kring Achilles bortgång.
Hon hade redan förra våren blivit sjuk och inte orkat göra någonting, men undersökningar
ledde inte till något resultat. Till slut visade det sig vara ett lymfom, en form av cancer relaterad
till leukemi men mildare, som ännu för 15 år sedan dock var dödlig. Nu hade en viss Hodgkin
funnit på ett nytt botemedel som hette Rituximab eller Mabthera, som slutligen tycktes ha
önskad effekt, men alla hennes vita blodkroppar måste bytas ut och ersättas med nya. Det var en
lång och svår sjukhusprocess, och för att inte oroa sin far sade hon ingenting om saken till
honom, men han förstod att hon förteg något och propsade på sanningen, som hon envist höll
inne med så länge hon inte visste om hon skulle överleva eller inte. Krisen inföll under jultiden,
innan hon åkte in på sjukhus för den slutgiltiga behandlingen träffade hon Achille som ruskade
på huvudet åt henne för att hon inte ville tala om vad det var. De hade alltid stått varandra ytterst
nära.
Hon åkte in på sjukhus, och strax därpå insjuknade även Ida och fick åka in. Då passade
Achille på att hälsa hem och kasta loss. När Cristina kom ut med beskedet att hon skulle klara
sig hade Achille snabbt avlidit utan komplikationer.
På fredagen hade jag lunch med kusinerna Paola och Alberto Lanciai. Romanos yngsta
dotter hade jag inte sett på sju år, medan jag dock fått träffa Hennis son varje år om dock
flyktigt. Nu hade vi en rejäl lunch tillsammans på en enkel mycket veronesisk osteria som hette
Ai Asei, som på veronesiska betyder ”hos fåglarna”. Vi bekymrade oss för de utdöende
Lanciaiarna, det föddes bara döttrar i familjen medan de manliga bärarna av namnet inom vår
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släkt i nästa generation bara var två-tre stycken, sonen till Michael Lanciais son Vito och några
sonsöner till Gaddo. Det var allt.
Samtidigt gick åren allt fortare ju äldre man blev. Paola citerade en släkting som sagt: ”Passa
på att leva ut ordentligt innan du blir 40, för sedan kommer dina år allt fortare att bara rinna ut i
sanden.” Paola gav henne rätt, och Alberto och jag kunde tyvärr bara instämma – han var 66, jag
65 och Paola 63.
(I nästa avsnitt: Sabotageresan)

Prövningsresan, del 9: Prövningar i Darjeeling.
Det var utmärkande för hela resan att vädret i det närmaste var perfekt medan allt annat var
åt fanders. Från början hade jag fört med mig bekymret med Laila Roth och hennes absurda
utelåsning från Facebook som inte hade lösts trots alla tänkbara försök till vädjanden,
överklaganden och petitioner – hon hade hela sitt sociala intellektuella liv där. Och så drabbade
oss den 9 november samtidigt presidentvalet av den ankan och puckot Donald Dump , som
aldrig kunde öppna munnen utan att göra sig skyldig till grov okunnighet och lögner, och den
plötsliga indiska demonetariseringen av dess två mest i bruk varande sedlar, 500- och
tusenlappen (75 och 150 kronor), som tillsammans utgjorde 86% av hela den indiska sedelfloran,
som drabbade hela Indiens mera än en miljard människor och i praktiken slog ut hela turismen.
Även i Darjeeling ringlade sig köerna runt kvarteren för att växla till sig kontanter för värdelösa
500- och tusenlappar. Jag ställde mig i en i god tid före bankens öppnande, men den öppnade
aldrig. Efter en timme spordes det att dess nätverk låg nere. Då hade man förlorat halva
morgonen i ett kaotiskt köande och skuffande medan biltrafiken hela tiden tutade sig in i
trafikstockningar längs hela denna kösprängda bankgata.
Dock lyckades jag skaffa mitt tillstånd för Sikkim, men när jag väl nått kontoret allra längst
ner i staden fick jag veta att blanketten måste erhållas och fyllas i högst upp i staden. Under två år
hade jag hunnit glömma hur det fungerade. Så det var bara att kuta dubbelt upp och ner i staden.
Jag fick tag i Gauram per mail, min särdeles exceptionelle vän senast jag varit här, men han
befann sig i Malaysia där han arbetade i Penang. Dock sökte jag upp mina gamla vänner Dalai
Lamas livvakt och hans hustru, och de var glada åt att få se mig igen efter två år. Deras son
Phuntsok var numera lyckligt gift i England och hade tydligen gjort sin lycka.
På tisdagsmorgonen stötte jag ihop med Alby. Han hade vuxit ifatt mig och var nästan
huvudet högre med sina femton år och växte fortfarande. Han och Rachel hade precis kommit
tillbaka till Darjeeling från bland annat Mussoorie och Naini Tal, vart de funderat på att flytta,
men Darjeeling var fortfarande bäst.
Jag försökte också maila till min polisvän i Phudong, Tashi Gyatso, för att höra om han var
hemma eller var han var, men hoppet om svar var litet.
Som rumskamrater hade jag två unga män, japanen hade avlösts av en blond holländare som
läste en 1000-sidors tegelsten som hette Infinite Jest av en viss Wallace som jag inte kände till.
Israelen var kvar, men båda satt mest bara försjunkna i sina Ipods och erbjöd dåligt eller inget
sällskap. De var nästan som motsatsen till Gauram och Fred förra gången.
Men vädret var magnifikt, det var en rekordartat stor fullmåne, och om jag vaknade i tid till
onsdagen funderade jag allvarligt på att promenera till Tiger Hill för första gången på tre år. Jag
hade problem med vänstra vadmuskeln, som tydligen överansträngts av allt mitt travande upp
och ner i staden, men jag masserade den flitigt. Det var naturligtvis kallt på nätterna även om
dagarna nådde upp till 20 grader i solskenet, vi hade 14 grader i rummet, så det var dags att trä på
sig nattsockor.
20 över 3 vaknade jag och kunde inte somna om, så det var bara att förbereda sig för Tiger
Hill. Kvart i 4 gav jag mig iväg med strumpor i sandaler och handskar, men det var
förhållandevis varmt. När jag kom upp mot Tiger Hill däremot bet det till, och det var frost
överallt. Tiger Hill är på 2800 meter.
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Till min ofantliga förvåning fanns det inget utsiktstorn längre. Vad i all världen hade hänt
med det? Hade det kollapsat? Där förekom nödtorftiga ansträngningar för att konstruera ett nytt
med bambukäppar och en vag ansats till en byggnadsställning, men det var allt.
I det gamla utsiktstornet hade man kunnat gå in i olika salonger och värma sig, den dyraste
låg högst upp, men nu fick man stå ute och invänta soluppgången och det spektakulära
blottandet av Kanjenjunga i gryningssolen.
Inträdet var dock 10 rupier. Jag hade ingen växel och presenterade den första sedel jag fick
tag i ur plånboken, som råkade vara en 500-sedel. Biljettförsäljaren bara viftade iväg mig.
Soluppgången var den mest perfekta möjliga, man kunde även klart se och fotografera
Mount Everest längst i väster bakom Makalu, och den monetära krisen hade den fördelen med
sig att turismen kommit av sig. Där var ingen fasansfull trängsel, även om 64 jeepar hade kört
förbi mig – det hade brukat vara dubbelt så många. Man fick utan svårighet en bra utsiktsplats
mot det heliga bergets uppenbarelse, det största och vackraste berget i världen genom sitt
omfattande massiv, och hur kallt det än var, det måste ha varit omkring nollan, kunde man få sitt
lystmäte i fotografering.
Sedan var det bara att genomföra den sedvanliga Darjeelingpromenaden i gryningssolen, 2
km ner mot Teesta för att få den bästa bilden av Darjeeling och Kanjenjunga, sedan till det gamla
Ghoomklostret från 1850 där Lama Anagorika Govinda haft sin hemvist samt besöka
begravningsplatsen med stuporna med ytterligare spektakulära vyer av Kanjenjunga och sedan
fortsätta upp till Vishnutemplet, som nu var ett Krishnatempel – freskerna hade förnyats, de
hade brukat representera alla världens religioner men representerade nu bara Krishna, och sedan
vidare hem för en frukost innan det gällde att göra ett nytt försök att komma levande genom
bankköerna.
Jag stod en timme och väntade utan att kön rörde sig en millimeter. Vid samtal med några
förbipasserande lika frustrerade fransmän gav de mig tips till en annan mindre bank. Jag gick dit,
fick vänta, fick visa mitt pass, fick göra kopia på passet och kunde till slut växla till mig 1000
rupier i hundralappar för två femhundror. Det var allt, men det var ändå något.
Vid frukosten hade en av gästerna gett mig tips till en alkoholbutik som kanske kunde
acceptera 500-lappar. Jag gick dit då min whisky var slut, den låg vid The Mall, men de vägrade
acceptera en enda femhundring.
Då gick jag till en annan butik som jag kände sedan tidigare. Han accepterade min
femhundring men ej utan protester. Vi var båda överens om att de som drabbades hårdast av den
monetära krisen var alla de mest utsatta och fattiga, medan de rika lätt kunde komma runt
problemet genom stora svarta fonder och penningtvätt.
Tiger Hill-vandringen hade dock varit en enastående succé efter 3 års frånvaro, och jag var
inte alls trött efteråt märkligt nog efter nästan 6 timmars vandring. Att stå en timme i en orörlig
bankkö vid Darjeelings hårdast trafikerade och förorenade gata hade varit betydligt mera
tröttsamt.
(I nästa nummer: Krisen.)

Lugna resan, del 11: Prövningar i Leh
På vägen ner från mitt nederlag hos överste Wangdus stötte jag ihop med ett ungt tyskt par
från München, vilket visade sig vara en lyckträff. Det var deras sista kväll, de hade vandrat i
Markha och var uppfyllda av sina upplevelser, och jag kunde visa dem till rätta både beträffande
caféer, restauranger och bokhandlare. Efter vandringen hade vi en kaffepaus tillsammans, och vi
beslöt även att ha middag tillsammans på Tenzing Dickey, vilket var dagens clou: de erkände att
maten där var den bästa de upplevt i Ladakh.
Han var lärare och undervisade invandrarbarn främst från Syrien. Vi diskuterade ingående
invandrarfrågan, och de hade sitt eget perspektiv från Bayersk skolsynpunkt. De beklagade
Brexit och var av den sansade åsikten, att så länge man kunde tala med extremister kunde man
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alltid gå vidare mot en lösning av alla problem. Denna samvaro med dem räddade dagen för mig,
som inte bara förstörts av Wangdusnederlaget utan även av att internet legat nere igen ända sedan
morgonen trots vackert väder och inga strömavbrott.
Internetproblemet utgjorde ett ständigt trauma genom sin hopplösa instabilitet.
Strömavbrotten och serversammanbrotten kunde inträffa när som helst och avbröt och förstörde
alltid hänsynslöst allt vad man kommit halvvägs med, till exempel bokning av flygbiljetter,
viktiga brev, känsliga samtal eller intensiva facebookdiskussioner. Man blev ideligen förkrossad
och förtvivlad, och så hade det alltid varit i Leh.
Ett annat trauma var vädret. Det hade ju regnat varje dag i Ladakhs torraste plats Lamayuru,
och vädret hade egentligen varit konsekvent ostadigt hela tiden. Detta fick mig att med fasa se
fram emot min nödvändiga nedresa till Manali, där det regnade ännu värre och mest hela tiden.
Holländaren Uwe ankom med flyg fredag morgon och berättade, att molntäcket över Himachal
hade varit massivt. Och regnade det hela tiden i Manali rådde det konstant skyfall i Dharamsala.
Uwe var en god vän till Myra och skulle stanna i två månader. Myra väntades tillbaka från
sin trek i nomadernas land på söndag, och då jag gärna ville höra om hennes upplevelser beslöt
jag att uppskjuta min avresa till måndagen, men det skulle då bli trångt sedan.
Ett annat problem var fötterna. I Lamayuru hade jag slagit upp en tå med ett otäckt sår som
följd som inte blev bättre av att folk trampade på det i bussen. Dessutom sprack hälarna, och det
gjorde värre ont. Det enda jag denna gång glömt hemma var min ayurvediska salva mot just
sådant. Det blev värre dag för dag eftersom jag inte kunde sluta att vandra, och den värsta
sprickan uppstod under och innanför stortån, vilken var mycket svår att komma åt. Till slut
nödgades jag uppsöka en klinik där jag inköpte en sorts antiseptisk salva, som jag hoppades
skulle hjälpa.
Skulle jag härda ut tills Myra kom? Det var frågan. Det var ju inte så roligt att hänga här
med alla dessa bekymmer överallt.
För att komma till rätta med väderleksproblemet kontaktade jag väderlekstjänsten på datorn
för att försöka få någon klarhet i vad som egentligen pågick. Uwe hade gjort detta med framgång.
Väderlekstjänsten svarade mig emellertid att den inte kunde identifiera min position.
Med Uwe diskuterade vi situationen i Europa. Han ansåg att alla de västerländska
högerpopulisterna i Holland, Frankrike, Sverige och även Trump gick i Goebbels fotspår som
propagandister som vände sig till de okunniga massorna. Han räknade även Putin och Erdogan
dit. Problemet är att sådana som Geert Wilders, Marine le Pen, Trump, Åkesson, Putin och
Erdogan åtnjuter folkligt stöd, och i demokratierna ökar det. Han beklagade Brexit mycket
liksom alla tycks göra som inte är engelsmän.
Det trevligaste med Lung Snon i år var emellertid alla barnen. Varje morgon innan de gick
till skolan sprang de omkring i trädgården och lekte överallt under glada rop och skratt. Legdan
hade ju fått tillökning i år och hade nu fem barn, så att Dolma hade åtta barnbarn. Tonyot hade
två barn i Amerika, och även Dolmas dotter hade ett barn, så familjen var i det närmaste en
mycket lycklig och så gott som idealisk familj.
Varje morgon klockan kvart i åtta körde det omkring en bil i kvarteren med en kvinnlig
högtalare. När jag frågade Legdan var det handlade om berättade han, att det var
sophämtningsbilen, som glatt förkunnade: ”Nu är vi här! Kom ut med era sopor, så kör vi bort
dem!”
Det förekom även en annan högtalarbil som körde omkring hela Leh hela dagen. Den gjorde
reklam för maratonloppet, som skulle äga rum den 11 september och gå över Khardung La,
världens högsta vägpass på över 5600 meter. Högtalaren uppmanade folk att komma ut när
dagen gällde och ställa sig och hurra längs vägarna, vilket de säkerligen kommer att göra.
Slutligen hade vi Wangdusproblemet. Legdan rådde mig att söka upp hans syster, men det
var inte så enkelt. Han gav mig instruktioner, men dessa var omöjliga att följa. Det närmaste jag
kom var Ladakh Regency Hotel, där de var mycket hjälpsamma – ett femstjärnigt massivt hotell
att gå vilse i bland alla tillbyggnader. De fick fram hennes telefonnummer, men ingen svarade.
Jag fick själv numret och skulle försöka själv senare.
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Jag ringde henne på lördag morgon, och hon svarade. Ljudkvalitén var emellertid så dålig att
det var omöjligt att förstå hennes instruktioner. Hur som helst avtalade vi ett möte klockan 4
p.m.
Jag infann mig punktligt i hotellet, de ringde åter upp henne men fick inget svar. Vi försökte
på nytt varje kvart. Under min oroliga väntan bjöds jag åtminstone på en kopp te. Efter en
timme ringde hon upp – hon hade förlagt sin mobil.
Så skulle jag då äntligen få träffa henne efter mer än tio år. Wangdus hade då själv en gång
presenterat mig för henne då hon arbetade vid sjukhuset vid meditationscentret längre ner. En
ung dam vid receptionen visade mig var hon bodde, som var längst in i en gränd som jag aldrig
sett tidigare, helt avsides och fullkomligt omöjlig att hitta själv.
Hon var alltså Dalai Lamas egen läkare, god vän med hans syster och för länge sedan den
första obstetrikern eller förlossningsläkaren i Ladakh. Det skulle bli resans höjdpunkt. Det hör
till saken att hon och Wangdus båda hörde till Ladakhs kungliga familj.
(I nästa nummer: En inblick i Ladakhs innersta)

Finlandstraumat – dokumentation
(forts. från föregående nummer)
Intro. – Hur kunde det hända? Hur gick det till? Ett försök att reda ut saken. Liksom den föregående
inlagan är innehållet inte enbart behagligt eller okontroversiellt, men kanske någon med liknande
problematik med sommarstället kan ha någon nytta av vår erfarenhet. Det är mest bara en
familjedokumentär. Om inte annat så är den åtminstone intressant.

När vi kom ut den 10.6 kändes det inte riktigt lika motiverat längre att arbeta för stället och
familjen som det alltid känts tidigare. Vi var sex personer, min bror Michael och jag samt vår
systerson Rasmus med systern Bianca, väninnan Karin och Biancas dotter Emma, familjens enda
representant för den femte generationen, sedan Virhamn köptes (för 5000 mark enligt obekräftad
uppgift) 1923 av mina morföräldrar. Det var även tydligt att Tiirikainens saknat den vanliga
motivationen för att städa Lillstugustranden. Hur hade då denna extremt olyckliga situation
kunnat uppstå?
Det är en lång historia som går 50 om inte 60 år tillbaka i tiden. 1967 kom Michael till
Virhamn i vanlig ordning men medbringande sin kamrat Tomas Ludvigson, senare gift med en
Nya Zeeländska och emigrerad till Nya Zeeland. Båda pläderade varmt för den nya läran
Scientology, så att det entusiasmerade oss alla och även våra morföräldrar Ingeborg och Carl,
som genast var med på noterna av denna nya rationella och vetenskapliga filosofi, tills det kom
ett aber: denna lära kostade pengar. Då backade Ingeborg genast och sade till Carl att det
ingenting var för dem.
Naturligtvis hade de anledning att sätta ner foten, då 10 år tidigare deras enda son Leif,
kallad Gutti, begått självmord i Canada efter först sin skilsmässa i Finland från vår kusins mor
Tua 1954 och sitt senare nervsammanbrott 1957, som fört honom in under psykiatrisk vård, vars
bieffekter troligen hade betydelse för hans desperata handlingssätt. Till saken hör att den
huvudsakliga anledningen till hans skilsmässa hade varit hans djupa engagemang i den betydande
50-tals väckelserörelsen MRA (”Moralisk upprustning”) som han ekonomiskt prioriterat
framför familjen.
Likväl engagerade sig hela familjen Lanciai utom pappa Aurelio i Scientologirörelsen, medan
endast Christian, alltjämt omyndig, tog avstånd från dess hårda organisation 1969.
Särskilt engagerad i rörelsen blev Gun, vår moder, som till och med lät utbilda sig till pastor
i dess tjänst. Far Aurelio var emellertid avståndstagande som den ekonom han var, och efter
morföräldrarnas bortgång 1978-79 blev han den som tog det administrativa ekonomiska ansvaret
för Virhamn och var i princip där alla somrar ända till sin bortgång 1993.
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Gun (då 72) kunde därefter inte axla hans praktiska ansvar för Virhamn, medan hennes
brorson Kjell med familj, främst hustrun Marika, propsade på (’måste’) att hon då juridiskt
överlät sitt ansvar på endast ett av sina fyra barn. Det var vad hon själv sade till mig. Ett utdrag
ur ett mail till min bror Michael:
"En förklaring: Jag var ju i Tibet den sommaren 1993 efter Aurelios bortgång, när Westerbergs,
främst Marika, framtvingade av Gun, som inte orkade ta över Aurelios administration av
Virhamn, att hon måste överlåta ansvaret på endast ETT av sina barn. Du råkade vara där just då,
och hon vände sig därför till dig. Tidigare hade det alltid hetat, att hon alltid sett mig som den
främsta intressenten för Virhamn.
Jag fick ju veta om denna juridiska överföring först när jag kom tillbaka från Tibet. Hon
bodde då på Surbrunnsgatan och tog för givet att hon alltid skulle kunna fortsätta bo kvar där.
Det var den lägenheten hon hade i åtanke, att lämna vidare åt oss andra som kompensation för
att hon redan överlåtit Virhamn.”
Michael menade dock att Guns överlåtelse av det juridiska ansvaret för Virhamn på honom
enbart var grundat på hans kvalifikationer för att sköta det praktiska ansvaret. Vad hans syskon
då skulle få i stället hade han dock ingen tanke på och visste ingenting om Guns planer på den
punkten för Surbrunnsgatan.
Några år senare rådfrågade jag dock min advokatvän sedan många år i Finland om hon hade
haft rätt att fråndöma tre av sina barn rätten till Virhamn, då min far en gång upplyst mig om att
det fanns en lag i Finland som förbjöd jordägande i Finland att frånkänna lagliga arvingar samma
jordrätt. Min advokatvän kunde inte hjälpa mig i saken men rådde mig att överklaga hennes
överköring av tre av sina barn, vilket dock skulle innebära en juridisk process med kostnader,
vilket jag som bosatt i Sverige var ovillig att ställa till med.
Vår far lämnade i arv till sin hustru och fyra barn ett tillgodohavande i en schweizisk bank
på omkring en miljon kronor med hög ränta som han innehaft i Schweiz sedan 1955 när han blev
friställd i Buenos Aires av Finland-Sydamerikalinjen, då denna nationaliserats av diktatorn
Perón. Hans friställning 1955, 46 år gammal och med fyra barn av vilka ett var sjukt, föranledde
honom att söka nytt jobb någonstans i världen. Hans avsikt med emigrationen till Argentina
hade varit att aldrig återvända till Finland och uppfostra sina barn till internationella
världsmedborgare – mina äldre syskon hann lära sig både spanska och engelska i Argentina. Då
han kände sig lurad av Finska Pappersbruksföreningen, som gett honom uppdraget i Buenos
Aires, ville han inte återvända till sina forna arbetsgivare utan sökte en annan tjänst och fann en
internationell pappersexportfirma i Möller & Rothe (Casa Cocodan) med säte i New York,
Genève och Göteborg. Han sökte tjänsten och fick välja mellan att bosätta sig i Genève eller
Göteborg. Då Göteborg låg närmare Finland föredrog hans hustru Göteborg. Schweiz hade
dock långsiktigt varit ett bättre val.
Enligt schweizisk lag tillföll hela hans arvedelskapital hans hustru, ehuru deras fyra barn
hade rätt att göra anspråk på en åttondel var. Guns första kommentar till det fullkomligt
överraskande testamentet var: ”Detta räddar Virhamn.”
Då Aurelio aldrig skattat för dessa pengar i Sverige, då han förtjänat denna fallskärm från
Finland i Argentina och placerat dem i Schweiz, fick Gun dock skrupler och kände sig icke väl
till mods med så mycket pengar som den konstnär hon var och beslöt att frivilligt betala
arvsskatt för dem. Michael hjälpte henne med en advokat till detta, och det blev en dyr process:
120,000 i arvsskatt utom advokatens arvode. Detta var 1994. Tio år senare slopades arvsskatten i
Sverige efter tsunamikatastrofen i Thailand, där många svenskar omkom. Mycket av hennes
beslut att ”göra rätt för sig” och skatta för Aurelios arv kom sig av hennes ställning i
Scientologikyrkan, som hade dåligt affärsrykte om sig.
Då den även för övrigt kostade henne mycket pengar genom framför allt täta resor till
Amerika kom hon snart i ekonomiskt trångmål och måste sälja den våning på Surbrunnsgatan i
Stockholm som Aurelio köpt åt dem, för 1,5 miljoner kronor för att köpa en mindre på
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Sveavägen, som efter några år såldes i sin tur för en mindre i Enskede, där hon bodde tills hon
sålde den också utan att invänta höstsäsongen, som med säkerhet hade inbringat henne ett
betydligt högre pris med över 100,000 kronor i skillnad, för att flytta till Michael i Danmark, där
hon bodde till sin bortgång vid 92 års ålder 2013, utan att lämna några tillgångar efter sig – hon
var barskrapad.
Efter hennes bortgång slutade Michael med familj att komma till Finland. Kjell hade flyttat
till Nya Zeeland och kunde inte längre ta ansvar för Virhamn, varför han överlåtit detta åt sina
båda söner, som dock inte heller kunde ta något, den ena bosatt i Norge, medan den andra sökte
en mäklare för att sälja sin del. Detta ledde till utannonseringen utan att Christian, den som av
alla i familjen varit mest på Virhamn och under 40 år arbetat för familjens skull för dess
försköning, städning och underhåll efter vintern varje år, informerades därom. Då fotografier
eftersöktes för utannonseringen kontaktades han inte ens för detta, fastän han hade tusentals,
medan det var svårt att få tag på andra. Då han hölls i fullkomlig okunnighet var det omöjligt för
honom att på något sätt förhindra försäljningen, då när han kom hem från Italien och firandet av
påsken hos hans fars kusiners familj i Verona, denna redan beseglats genom ett slags hård
Virhamns-Brexit.
Mycket mer kan ordas om saken, men detta är i princip huvuddragen.
Virhamn såldes i saknad av pengar för nödvändiga underhållskostnader. Likväl stod Michael
i utsikt att få ut mycket pengar i en affär som han inte lyckades genomföra i tid, medan den som
verkligen haft mycket resurser var Guns syster Britta i Canada, som vid sitt frånfälle 2015 hade
testamenterat 15 miljoner till välgörande ändamål utan att ge ett öre till Virhamn. Däri ligger
kanske det största sveket mot familjen. Man kunde ju tycka, att med så mycket resurser hade hon
även kunnat hjälpa Virhamn på traven, som moster Lullan gjorde vid sitt frånfälle vid 89 års
ålder 1990. Vad fick henne att demonstrera en sådan njugghet? Hon hade ändå förblivit Virhamn
trogen genom alla åren, men hon var gift med en skotsk snålvarg som höll henne hårt, deras sista
besök på Virhamn 2002 utföll inte till hans belåtenhet, han var jämnårig med Gun och gick bort
året före henne, och måhända reagerade Britta starkt mot familjens engagemang i Scientology, då
ett liknande engagemang hade vållat hennes livs största katastrof genom förlusten av hennes bror
Gutti.
Summa summarum: Virhamn är ovärderligt och oersättligt. Något liknande kan aldrig
återvinnas eller återskapas. Detta drabbar undertecknad särskilt hårt, då jag alltid arbetat för
familjen genom Virhamn, och då jag sett fram emot att vid pensioneringen detta år få kunna
tillbringa längre tider där.
Hade jag fått bli delägare hade jag aldrig godkänt en försäljning. Familjen har svikit sig själv
med att svika sin egen kärna. Man har gjort sig av med det dyrbaraste och enda hela familjen
ägde gemensamt. Det känns som att jag inte hade någon familj längre och kanske aldrig haft
någon – nej, det är värre än så, det känns som att berövas sitt fosterland genom den egna
familjen. Visserligen hade detta varit meningen redan 1952, när vi flyttade till Argentina, men då
hade jag inte kunnat reagera, medan jag nu hade anledning.
Och detta inträffar under året av Finlands 100-årsfirande som självständig stat och
Mannerheims 150-årsjubileum – en minst sagt märklig tajmning. Man upplevde saken en aning
som ett nytt och personligt Sveaborg, och avvecklingen av Virhamn som Mannerheim inför det
av Sovjetunionen påtvingade extra kriget för att driva ut Finlands krigskamrater och
bundsförvanter tyskarna ur Lappland 1944 – Mannerheim dog samma år som jag föddes men sju
månader tidigare.
Samtidigt måste man framhålla det aktningsvärda i, att fastän ingen delägare och
ansvarstagare i Virhamn bott i Finland på 30 år har vi lyckats behålla och underhålla det så länge,
nästan 40 år efter det att dess skapare Carl Westerberg, vars livsverk det är, nödgats lämna det åt
dess öde. Man kan och bör därför betrakta förlusten av Virhamn som trots allt naturlig.
Samtidigt, å andra sidan, om vi klarat det så länge hade vi kunnat fortsätta klara det, i synnerhet
som världen ständigt blir allt mindre och även de längsta avstånd allt mera obetydliga.
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Ur diskussionen ( – hela diskussionen är fortlöpande på Facebook):
Bo. Leila och jag känner för Dig. Leila har ju dessutom upplevt samma sak och förstår hur det
känns.
Christian. Jag framförde Leilas argument till min familj – "Risken med att sälja ett sådant ställe är
att man sedan aldrig kan förlåta sig själv"… och andra argument. De två starkaste argumenten
för behållandet av Virhamn är att det är familjens enda gemensamma punkt – om den faller är vi
knappast en familj mera. – samt 2), som jag tyvärr är ganska ensam om i min familj, nämligen
Troheten till Fosterjorden, som de andra kommit långt bort ifrån – min kusins båda söner
(delägare) är inte någon av dem född i Finland, och de övriga (min moster i Canada, min kusin i
Nya Zeeland, min syster i Amerika och mina bröder numera åtminstone i Danmark) har tyvärr
haft så lite beröring med Finland som möjligt, om syskonen dock är lika födda där som jag – två
av dem hann till och med lära sig finska, och även min systerson har försökt göra det hur svensk
han än är...
Gunnar. Där har du ju den naturliga förklaringen till varför majoriteten vill sälja. Dessa tvister
mellan syskon är vardag i dagens självständiga och familjesplittrande samhälle. Enda lösningen är
att den som vurmar mer än övriga för något i så fall skall erbjudas att köpa ut de andra. Att du
förmodligen inte kan göra det är beklagligt, men samtidigt är det inte syskonens fel. Enligt din
egen beskrivning av de övrigas intresse, så har gården ändå ingen framtid annat än för dig. Den
som inte har skaffat egen familj blir också mer benägen att lyfta fram gårdens sammanhållande
funktion. Varför skulle de inte kunna "förlåta sig själva"? Lite oklart där. Kan det vara så att det
är den slutgiltiga splittringen av familjen som är den största stötestenen för dig, som
ensamstående? Där gäller det att kunna genomskåda sig själv lite grand...
Christian. Det handlar om sentimentalitet från min sida. Är det fel att vara sentimental? Borde
det inte snarare få vara en mänsklig rättighet?
Gunnar. Jag har inte resonerat i termer av rätt och fel. Alla som har haft ett äkta engagemang i
något under en lång tid blir "sentimentala" när något tar slut. Fortfarande hävdar jag dock att
50% av "lidandet" handlar om en insikt om familjens oförmåga till sammanhållning, som genom
denna situation kommit upp i dagsljuset. Gissar att du har förträngt denna sak hittills. Med den
gårdshistoriken och med så många inblandade, med din mors kontroversiella arvsbeslut, med så
skilda livsstilar, vore det närmast ett mirakel om alla plötsligt skulle börja dra åt samma håll och
dessutom åt just ditt håll. Enda möjligheten (i teorin) att en brokig samling ska kunna dra åt
samma håll, är att alla lägger sig i mainstream-fåran. Som vårt samhälle har utvecklats är du
ofrivilligt placerad i en underground-livsstil. Hade du inte varit så starkt förankrad i högkulturen
som du är, hade du genast avfärdats med "svarta får"-stämpeln. Återigen kanske ditt i.o.f.
KLOKA beslut att dra dig ur scientologerna och därmed den övriga familjens "gemensamma"
livssyn, "straffar" sig postumt s.a.s.
Christian. Det är bara att göra det bästa av saken.
Ulla. Hur mycket kan du påverka? När du säger " familjen" Var i familjen ligger du?
Christian. Underst, rättslös.
Ulla. Varför underst? Du har ju varit där i så många år?
Christian. Det är en lång historia. Jag var i Tibet och frånvarande när det uppstod en pressad
situation (1993) som fick min mor att skänka bort sin andel av stället till endast ett av sina fyra
barn, mig ovetande, tills jag kom hem och ställdes inför fait accompli.
Gunnar. Efter din uppdatering står det klart att allt detta är resultatet av flera tidigare
händelser/ageranden som bit för bit försvagade både ditt och själva Virhamns "mandat",
långsamt och omärkligt. Din stora och motiverade besvikelse uppstår främst därför att du har
haft mer "romantiska" än realistiska föreställningar om din familj och släkt. Nu, med facit på
hand, står det också klart, att den övriga familjen inte har varit transparanta med sina agendor
gentemot dig. Scientologkyrkan har, som alla andra sekter, målet att bryta ned medlemmarnas
lojalitet med sin familj. Din beskrivning är ett klockrent exempel på hur just denna lojalitet
flyttades över till en organisation. Det är också pinsamt tydligt att det är din mor som har mest
ansvar för hur slutresultatet i detta avseende blev. Gör ett tankeexperiment: ta bort Scientologin
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helt från familjens historia. "Kör" sedan alla händelser igen retroaktivt och se hur besluten då
troligtvis hade blivit vid de olika vägskälen. Sensmoral: Gör man (dvs Gun) "fel" på ruta ett,
riskerar alla kommande val/beslut att också bli "fel". Dessutom, när man kommit mer än
halvvägs över Atlanten, orkar man liksom inte inse att man tagit ut fel kurs. Alltså fortsätter
man, med skygglappar... Det är inte heller omöjligt att mor Gun, öppet eller i smyg, också såg
dig som en svikare, som inte solidariskt deltog i familjens "anschluss"... Om mor Gun hade varit
mer "världsligt" begåvad, hade hon haft alla möjligheter att lämna över en ekonomisk
"stafettpinne" till nästa generation. Nu blir det riktigt kontroversiellt märker jag... Du är inte
heller särkilt "världsligt" begåvad utan är mer konstnär, precis som din mor. Pappa Aurelio
verkar ha varit en lagom blandning av båda. Det här är alltså vad brist på världsliga talanger
kostar i slutänden...
Ove. Tack Christian, för att du delade med dig åt oss. Vi deltar i din sorg över förlusten och
förstår dina känslor. Du har, trots att våra träffar varit glesa och korta, vait en god och
stimulerande granne och vän, för mig sedan våra pojkar var små, och för Stina långt före det.
--Ännu om vattenförsörjningen. Det kan inte stämma att kommunen skulle velat tvinga er till en
lokal kloakanslutning för 10,000 euro. Skurken i det dramat är den misslyckade
glesbygdsförordningen, i folkmunnen skitförordningen, som strävade efter att få alla fastigheter
med rinnande vatten att antingen ordna med fastighetsvisa reningssystem eller ansluta sig till ett
avloppsnät. I början – för över 10 år sedan – blev tolkningarna på många håll att anslutning till
ett närverk var obligatorisk. Det politiska motståndet blev ändå kompakt och förordningen har
filats på efter det tills den numera har en mänskligare utformning. Men för Virhamn med
omedelbar närhet till vattnet tror jag nog anslutning blir nödvändig förr eller senare, beroende på
hur den årliga användningen utvecklas. Jag vet inte hurdant vatten och hurdan rening ni har där.
I praktiken var det de tusentals vattenandelslagen som fick sitta emellan och ta emot ovett från
befolkningen, som du vet så vet jag hur det var. Kommunen (först Pernå och efter
sammanslagningen Lovisa) har varit mycket återhållsam med att påtvinga anslutningar och vårt
vattenandelslag har inte tagit initiativ till något tvång utan offentligen förklarat sig icke ty sig till
det. Däremot har det varit svåra kollisioner när det gäller dragningar av stomlinjen och många
misstag har begåtts. Personligen tycker jag anslutning ska vara frivillig om det inte finns starka
miljöskäl, men att tillstånd att dra linjen borde kunna fås enklare än genom domstolsprocesser.
Men kommunens stora bidrag var att dra den förenande sträckan mellan skärgårdens nätverk och
stadens (till Vårdö) och staten bidrog med en ansenlig portion till både andelslagets och stadens
finansiering. Pernå skärgård har nu rent vatten "i båda ändorna" och flera gamla uttjänta
reningsverk kommer att kunna rivas i sammanhanget, vilket var varför miljöverket nappade på
andelslagets förslag in the first place...
Christian. Av de senare två paragraferna, Ove, kan man dock dra den slutsatsen, att de ansvariga
beslutsfattarna på Virhamn lät sig i någon mån skrämmas till panik, där 10,000 Euro-skylten var
det definitiva skrämskottet, medan vi ju dock faktiskt har lokal vattenrening tillräcklig för
Storstugans bruk och vi hade kunnat fortsätta med dess måttliga användning i ett antal år till
åtminstone. Huvudkritiken i affären måste gälla ett överilat agerande, i synnerhet då jag inte ens
blev informerad av någon av de tre delägarna, förrän jag överraskades av informationen från ett
helt annat håll än familjen.
Den största besvikelsen är kanske dock den, att den egna familjen inte har förstått hur unikt
detta ställe är som det vackraste på hela Sarvsalö, vackrare till och med än Skogars, och att det
därför vore värt att behålla till varje pris.
Ove. Håller med.
Gunnar. Om nu de finlandssvenska rötterna försvinner rent fysiskt, kan du inte intensifiera och
återuppväcka de italienska dito, som "substitut"? Norra Italien och Dolomiterna har lockat även
mig många gånger, men jag har inte lyckats få till det s.a.s. Du kan knappast heller påstå att det
skulle vara mindre vackert där.
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Christian. För att först besvara din tidigare fråga, Gunnar: Vad hade det blivit utan scientology i
utvecklingen? Med största sannolikhet hade familjen varit 1 miljon rikare och kunnat behålla
Virhamn. – Naturligtvis har jag ju kvar både Dolomiterna och Himalaya att fortsätta odla min
närkontakt med genom djupare utforskningar, men samtidigt kan ingenting beröva mig mina
definitiva rötter i Finland. Jag har ju många vänner kvar där, både äldre, jämnåriga och yngre,
och sannolikt kommer denna tragedi naturligt nog att intensifiera kontakterna med dem, om
dock på distans – "mentalt står ingen i närmare kontakt med sitt fosterland än den som drivits i
exil". Naturligtvis kommer jag också att återbesöka Finland, troligen även regelbundet, dock
tidigast nästa år.
Gunnar. Efter att som publik, ha sett denna "grekiska tragedi" från läktaren, frågar sig nu hela
folkpöbeln om du även kommer att gå ekonomiskt lottlös ur detta? Det är inte en oväsentlighet
för oss simpla/världsliga medborgare... Om så bara 100.000 kr så borde dessa kunna läka en stor
del av såren. OM de omvandlas till släkt och patriot-byggande i Italien t.ex. Skäms på din bror
om detta inte sker! Du kan hälsa från mig.
Christian. Den viljan finns inte. Däremot måste delägarna betala 34% av vinsten i skatt till den
finska staten, vilket förstärker intrycket av en över huvud taget enbart olycklig affär. Frågan är
om de hade gått med på denna dåliga deal om de känt till denna detalj tidigare.
Gunnar. Om det huvudsakligen är du som har hållit stället igång, är det 100% omoral att inte
sticka till dig en hacka som "fastighetsskötare" i alla år åtminstone... Annars skulle man ha löst
detta genom att någon köper ut de andra för ett lågt pris på pappret och resten på "annat sätt". –
Har alltså detta nordiska "paradis" nästan bara nyttjats av dig? Dvs endast 2 veckor per år (juni)?
Varför i så fall...
Christian. Som jag skrev till Ove tidigare i diskussionen: "Den största besvikelsen är kanske
dock den, att den egna familjen inte har förstått hur unikt detta ställe är som det vackraste på
hela Sarvsalö, vackrare till och med än Skogars, och att det därför vore värt att behålla till varje
pris."
Gunnar. Jag vet, men det var inte svar på frågan.
Christian. Vilken fråga? Den var oklart ställd. Jag tolkade den till "Varför har detta nordiska
"paradis" nästan bara nyttjats av dig?" vilket jag försökte besvara. Mitt arbete hindrade mig från
att stanna där längre, och dessutom ankom släktingar ibland som ville vara för sig själva. Dock
utnyttjades stället senaste år faktiskt inte bara av min kusins son (som varit regelbunden årligen)
och även av min syster från Amerika för första gången på många år utom hennes son, dotter och
dotterdotter, plus att vi haft hyresgäster i Lillstugan, gamla barndomsvänner sedan 30 år, när vi
inte varit där. Så stället har minsann inte varit outnyttjat. Kontinuitet fanns.

Summering
Jag upplevde alltid ett hot mot Virhamn från själva familjen, vilket redan Mormor gjorde,
när hon 1975 bad mig hälsa Michael, att han var persona non grata på Virhamn, då han ”störde
rytmen”. Naturligtvis framförde jag aldrig detta till honom. Han hade då inte besökt Virhamn på
åtta år.
Efter morföräldrarnas bortgång inföll den stora moderniseringen, som ofta gick brutalt och
urskiljningslöst fram, medan min önskan var att dess karaktär skulle slås vakt om och bevaras.
Då jag ständigt blev överkörd och ignorerad slog jag in på en försiktigare linje och valde att
företrädesvis vara där när de andra inte var där och resignerade därmed från familjeframfarten.
Överkörningarna och de radikala ofta forcerade ingreppen innebar bland annat upprepade
avverkningar med nedskräpningar av hela naturen och skogen, som jag lämnades att städa upp
efteråt, ännu idag finns det ett skräpberg av ris och grenar vid infarten som är omöjligt att göra
något åt; den forcerade skrotningen av Morfars brygga, som genomfördes utan en av delägarnas
(Brittas) godkännande, ombyggnaden av de södra sovrummen, även de genomdrivna utan Brittas
samtycke, förbudet mot mig att vidare använda Morfars kanot, som alla bedömde som livsfarlig
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utom jag, som var den enda som använde den, samt omfattande destruktiva och onödiga
ommöbleringar i naturen, främst 1989, med mycket annat.
Småningom började även saker försvinna från Virhamn, då framför allt det förekom en
tendens att kasta bort saker utan att ta reda på vad det var eller vem de tillhörde, till exempel det
Palmgrenska släktarvet, (Lina Palmgren var en släkting med porslinsmålning som specialitet,)
brevsamlingar försvann, ljusbilder (diapositiv) försvann, andras kläder kastades bort, och så
vidare. Jag upplevde denna tendens som en smygande utplundring av Virhamn, som nu
kulminerat med den förhastade, i mitt tycke onödiga och tragiska likvideringen, varvid
överkörningen av undertecknad kulminerade. Min uppfattning är att familjen helt enkelt ärelöst
har slarvat bort Virhamn.
För att återanknyta till inledningen: Rasmus, Bianca, Karin och Emma stannade bara över
helgen men hade någorlunda tur med vädret. Rasmus tog hand om större delen av familjearkivet
med alla dess dokumentära och litterära skatter, medan jag endast räddade ungefär 10%, då
mycket, i synnerhet ljusbildsmaterial, redan var förskingrat sedan åratal.
Måndagen och tisdagen var förfärliga, men som plåster på såren gavs Michael och mig en
underbar avskedsdag på onsdagen, varunder de viktigaste arbetena med gräsklippning och
vassbärgning kunde avslutas. Denna vackra kväll genomförde vi en minnesceremoni med Guns
aska spridd över fjärden efter fyra års väntetid från Nothusudden under recitation av Jarl
Hemmers "Spegling". Genom en tillfällighet råkade det vara samma dag som Ingeborg, Guns
moder och vår mormor, gick bort 84 år gammal den 14 juni 1979.
På vägen in till H-fors besökte vi Tua (92), men Michael ville inte följa med upp då han var
rädd att Tua, hans gudmor, inte skulle känna igen honom. Jag hade turen att få träffa både Tua
och Elisabeth, som båda just varit ute och gått.
Däremot följde Michael med till Pappas och Farfars grav på den katolsk-ortodoxa
kyrkogården vid Sandudd. Det blev vårt sista avsked av Finland.

”Solen går vackrast ner på Virhamn.”
– Solveig von Schoultz-Bergman, en av Guns närmaste väninnor, född Segerstråle.

Göteborg den 28 juni 2017
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