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FÖRORD 

Denna skrift skall föreställa mina memoarer. De flesta människor glöms bort en tid 
efter sin död. Hur lång den tiden är varierar. I mitt fall kommer den att bli kort ef-
tersom jag varken har syskon eller barn. C:a fem år efter min bortgång är det ing-
en som kommer att tänka på mig längre.  
 
Men jag skriver inte detta för att försöka förlänga minnet av mig. Absolut inte, jag 
är inte rädd för tidens gång. Jag gör det dels för att det är roligt att skriva, dels för 
att kanske någon kan tycka att det är intressant att få reda på vem jag var och vad 
jag gjorde. Jag skall försöka att inte göra dessa memoarer för långa. 
 

BARNDOM 
Mitt första minne är att jag går i korridoren från mitt sovrum in till vardagsrummet i 
vår lägenhet på Grev Turegatan 62 i Stockholm. 
Från korridoren ser jag min far sitta och äta fru-
kost. När han ser mig så ler han. Min far var 
mycket snäll mot mig. Han lekte och läste sagor 
och provåkte olika bussar och spårvagnar med 
mig. Efter provåkningarna brukade vi gå till Axels-
sons Konditori på Almlöfsgatan bakom Dramaten 
och äta eclairtårta - en tårta som tyvärr inte finns 
idag. När jag blev lite äldre läste han högt ur vi-
kingasagorna på kvällarna. Men min far hade 
också ett häftigt humör och kunde få raseriutbrott, 
vilket skrämde mig.  
 
Mina ljusaste barndomsminnen är från våra somrar 
på Edö i Närke. Min mormor, Mabu, (Misse) hyrde en 
liten stuga där, eftersom hon kände jordägarna Gert 
och Berit Thesen. Där deltog jag i jordbruket, körde 
traktor, hässjade hö och mycket 
annat tillsammans med lantarbe-
tarna Bengt och Persson. Uppe i 
stora huset bodde farbror Gert och 
tant Berit samt den stora svarta 
hunden Nuffi. Farbror Gert brukade 
leka med mig, ofta lekte vi ångbåt i 
stora hallen. Vi gick sakta fram och 
tillbaka över hallgolvet vända emot 
varandra och med händerna mot 
varandra. Vi gjorde tuff-ljud och 
tutade och farbror Gert sade "Vi 
seglar över oceanen från Afrika, vi 
skeppar negrer. Hela lastrummet 
är fullt av negrer från Afrika". Det 
skulle vara nu, det! Jag lekte även med barnen Niemi och vi badade och simmade i 
Alsen, en vik i Vättern. Men jag hade en hemsk upplevelse: en gång höll jag på att 

Min far, Henric Ståhl 
1901-1974 

	
Jag på lantbrukshästen  Sverre, med Persson 

 



	 4	

drunkna, men räddades av farbror Gerts och tant Berits hembiträde Hildegard. Jag 
minns precis hur det kändes, och det är därför jag fortfarande inte kan ha huvudet 
under vattnet. 
 
Senare började jag i Carlssons skola i Stockholm. Jag var rätt tillbakadragen och 
blev ganska snart hackkyckling.  Det varade tills jag flyttades över till Kristoffersko-
lan, där jag gick i flera år. Där blev jag ganska snabbt översittare. Framför allt 
mobbade vi I. som vi retade oss mycket på. Vi var mycket elaka mot I. och vår 
mobbning gränsade ibland till misshandel. Jag visste redan då att det vi gjorde var 
fel, men det var en sorts njutning, en bekräftelse på att jag hörde till gänget. Vad 
som har frapperat mig så här i efterhand är att lärarna inte gjorde någonting alls, 
varken när det gällde mig på Carlssons eller I. i Kristofferskolan. Lärarna kände till 
det, men de lyfte inte ett finger. 
 
Vi flyttade rätt tidigt till Grev Turegatan 71 där vi bodde i 
c:a tio år. Det var mamma, pappa, jag och lilla hunden 
Issan, som så tragiskt omkom då hon blev överkörd av en 
bil på Edö. Klasskamraterna Svante, Peter (som långt se-
nare skulle bli värsting), Mats och Kim var ofta hemma 
och vi lekte med min modelljärnväg. 
 

UNGDOM 
År 1962, när jag var tolv år gammal, skickades jag till 
Lundsbergs Internatskola. Jag trivdes aldrig särskilt bra på 
Lundsberg. Det var helt enkelt tråkigt! Det berodde natur-
ligtvis på att jag inte var särskilt intresserad av idrott. Idrott var det enda som 
fanns att göra där. Det fanns inget fungerande bibliotek, vilket stred mot lagen 
men det visste jag ju inte då. Vad jag i efterhand har tänkt på när det gällde sport, 
idrott och gymnastiklektionerna på Lundsberg var den totala avsaknaden av peda-
gogik. Man skulle kunna. Om någon (jag) inte kunde hoppa stav, hoppa bock eller 
spela fotboll så stod gymnastikläraren John Bryant-Meisner ("Kaparn") och röt åt en 
"Gör det!" men det föll honom inte in att undervisa. Samma sak gällde idrottsaktivi-
teterna på elevhemmen. Det där kunde slå ner modet på dem som inte var så bra. 
När Kaparn upptäckte att en av mina klasskamrater spelade golf på loven blev han 
alldeles rasande och skällde ut honom efter noter inför hela klassen. 
 
En av mina första dagar på Lundberg muckade en av mina klasskamrater, JF., gräl 
med mig på teckningslektionen. Jag gav honom en rak höger på munnen så att han 
for i golvet. Han skrek som en gris och hotade med rektorn, sin far och allt möjligt. 
En av hans kompisar försökte mobilisera de andra att hoppa på mig kollektivt, men 
då kom gudskelov teckningsläraren, så det blev ingenting av med det. Men vad jag 
inte visste då var att denne JF. var ganska ranghög i klassen och att min status 
förbättrades avsevärt av det inträffade. Jag hade ju kommit från Kristofferskolan, 
där jag hade varit översittare, och tyckte inte att JF. var någonting märkvärdigt. 
Varken JF. eller någon annan försökte bråka med mig efter detta.  
 
På elevhemmen, i mitt fall Herrgården rådde en strikt, militärisk hierarki. Man gick 
genom dörrar i rangordning, man satt i matsalen och tog maten i rangordning. Ens 

	
		Issan. Hon brukade  
     sova i min säng. 
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plats i rangordningen bestämdes av vilken klass eller ring man gick i, men också av 
t.ex. om man var bra i idrott samt på hur allmänt framfusig man var. Skolresultat 
eller intellektuella prestationer räknades inte. Undantaget var J. som var helt oin-
tresserad och oduglig i idrott (precis som jag) men som var politiskt engagerad i 
Konservativ Skolungdom, en stödorganisation till Moderaterna. Han kunde också ge 
en ideologisk legitimation åt ordningen på Lundsberg, även om han tog avstånd 
från de värsta excesserna. Hans politiska verksamhet gick långt över huvudet på de 
flesta eleverna, men de visste att det han gjorde var bra (för dem) och därför re-
spekterades han. J. och jag är fortfarande vänner. 
 
Våld förekom rätt sällan, men hot om våld förekom. Tidigare kunde de äldre ele-
verna utdela bestraffningar som t.ex. snöskottning, gårdskrattning, tidig läggning 
och liknande till de yngre, men detta hade tagits bort alldeles innan jag började. Nu 
kunde endast husfar, husmor och tromannen (prefekten) göra det. Likaså hade 
gymnasisternas rätt att skicka en tarm (småkille) till handelsboden ("Budden") mot 
hans vilja avskaffats. Men en gång under mitt första år försökte en av fjärderingar-
na att tvinga mig till Budden. Jag visste att han inte hade rätt till det och vägrade. 
Han blev ursinnig och tog mig i armen. Smockan hängde i luften men jag stod på 
mig. Då gav han upp, men han ogillade mig efter det. Detta är c:a 53 år sedan. 
Men jag ser honom ungefär en gång vartannat år på gatan på Östermalm, våra 
blickar möts och jag vet att han tänker på detta. Jag tänker också på det! 
 
Redan innan Lundsberg hade jag blivit intresserad av Asien. Jag läste böcker på 
svenska om Asien. Det fanns rätt många böcker om Kina. Jag läste också några av 
Sven Hedins böcker. När jag var i 14-årsåldern hade mitt intresse börjat koncentre-
ras till Central- och Sydasien samt hinduismen och buddhismen. Jag satt i husfars-
rummet (ett gästrum högst upp i Herrgårdens huvudbyggnad) och läste Amaury de 
Riencourts bok Gäst hos Dalai Lama, Heinrich Harrers Sju år i Tibet, samt några 
böcker på svenska om hinduismen och buddhismen. Dessutom läste jag Erik Folkes 
Den äkta urkunden av Chuangtse. Jag hade hittat ett gömställe för dessa böcker, 
jag ville absolut inte att någon skulle se dem. Om någon hade alltför udda saker så 
hände det att de förstördes. En av mina klass- och hemkamrater hade en tendens 
att hälla vatten på andras grejor. Vad hade hänt om det hade upptäckts att jag 
läste Den äkta urkunden av Chuangtse på Lundsberg? Katastrof! Men det hände 
aldrig. 
 
Folk frågar mig ofta om Lundsberg. Mitt Lundsberg finns inte längre så jag kan inte 
svara på deras frågor. Nu finns det flickor, de kom under mitt sista år. Frågan om 
flickor på Lundsberg delade eleverna, lärarna och föredettingarna i två läger: För 
och emot. Jag var för. En av flickorna medförde en häst som hon placerade på 
Lundsbergs Gård. Detta var en utmaning, och frågan väcktes om att hästhållning 
och ridning skulle förbjudas. Jag minns argumentet mot förbud: Det fanns inte så 
mycket annat för flickorna att göra på Lundsberg, de ansågs mindre lämpade att 
spela ishockey, kasta spjut och diskus eller springa 100 meter häck och liknande. 
Det blev inget förbud. Jag var lite latent intresserad av ridning, så jag följde detta 
med intresse. 
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Jag känner inte igen beskrivningarna av Lundsberg som man hör nuförtiden med 
misshandel med strykjärn, att man sparkar på liggande etc.  Sådant förekom inte 
på min tid. 
 
Jag hade tråkigt på Lundsberg, det rådde en inskränkt och småaktig stämning - det 
fanns inslag av militärförläggning, fängelse och kloster. Jag var varken mobbad 
eller översittare och jag fick en del vänner. Det fanns några äldre pojkar på Herr-
gården som retade sig på mig, och de hade nog gärna velat mobba mig men hölls 
tillbaka av att min kusin Carl, som är två år äldre än jag, också gick på Herrgården. 
Det är faktiskt så att om man inte lå-
ter sig mobbas så blir man inte mob-
bad. Det visste jag redan då, och jag 
var bra på att bita ifrån mig om det 
behövdes.  
 
När jag ibland hör gamla lundsbergare 
säga att Lundsberg var den bästa ti-
den i deras liv så undrar jag om de 
begriper vad de säger. Det avslöjar väl 
rätt mycket om resten av deras liv! 
Men jag är inte alls mot Lundsberg, 
det kan nog vara bra för många. De 
flesta trivdes, jag tillhör en minoritet. 
 
Av en ren tillfällighet inträffade en 
händelse som kom att bli viktig i mitt 
liv. En eftermiddag var vi några styck-
en som hängde på farstukvisten till 
huvudbyggnaden på Herrgården. S., 
som var utlandssvensk och som gick 
två eller tre klasser över mig, sade att 
han som utlandssvensk inte behövde 
göra värnplikt om han inte ville. Alla de andra opponerade sig och sade att han 
borde göra det i alla fall, det är oerhört nyttigt etc. Då svarar S: "Äsch, har man 
gått på Lundsberg i åtta år så kan man det där. Man bor en massa pojkar samman-
trängda, det är kommandon, klockringningar och visselsignaler och allt det där. Jag 
behöver inte mer av det!". Detta gjorde intryck på mig, jag var ju också utlands-
svensk eftersom mina föräldrar bodde på Irland. Jag var inte särskilt intresserad av 
militärtjänst. Dessutom hade några av de äldre pojkarna hotat mig med att de 
skulle djävlas med mig om de blev befäl över mig i det militära. S. sade vidare att 
han inte ens behövde mönstra. Jag lyssnade på allt detta men vågade inte säga 
något av rädsla för att han då skulle tystna. 
 
Jag lyckades med stor möda ta reda på att det verkligen var så som S. hade sagt. 
Jag vågade inte fråga någon på Lundsberg eftersom jag visste att deras inställning 
var att jag skulle göra så mycket militärtjänst som möjligt. Detta gällde även hem-
ledningen, lärarna och rektorn. Jag skrev till chefen för mönstringskontoret i Karl-
stad, fick naturligtvis inget svar, så jag ringde. Efter många försök och otaliga en-

	
     Jag som abiturient på Herrgården,  
            Lundsberg, våren 1968 
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kronor i telefonautomaten träffade jag på honom. Jodå, han hade fått mitt brev, 
och meddelade surt att det stämde. Jag behövde inte ens inställa mig till mönst-
ring. Några dagar senare kom Rektorn in i klassrummet och meddelade att om 
några dagar skulle bussen gå till mönstringskontoret. "Alla skall vara med!" sade 
han. Sedan spände han ögonen i mig och sade "Ståhl skall också vara med!" Jag 
sade ingenting. När dagen kom gömde jag mig hos familjen Cederström i vars hus 
jag disponerade ett rum i källaren. Jag vågade inte ens gå över till Herrgården och 
äta - jag svalt den dagen! Jag vet inte riktigt vad jag var rädd för, men det hade 
nog blivit ett väldigt ståhej om jag hade blivit "upptäckt". På kvällen slank jag till-
baka till Herrgården, ingen lade märke till något och ingen var intresserad. Ingen 
av dem som mönstrade tycktes ha lagt märke till att jag fattades. De var helt upp-
tagna med att berätta om sina egna prestationer, om vilka det rådde en hel del 
hysteri. 
 
I efterhand har jag funderat lite på det där. Det fanns en del utlandssvenskar på 
Lundsberg. Var Rektorn verkligen okunnig om reglerna, eller var hans beteende ett 
resultat av den mentalitet som gjorde att jag gömde mig den där dagen? 
 
Jag gjorde en märklig sak sista året på Lundsberg: Jag gick upp till Rektorn på hans 
expedition och mer eller mindre deklarerade att hädanefter tänkte jag inte gå i kyr-
kan på söndagarna! Till min förvåning samtyckte Rektorn genast. Jag slapp kyrkan 
på söndagarna, men Rektorn sade att jag måste gå i morgonbönerna i kyrkan på 
vardagarna samt deltaga i alla kristna ceremonier på elevhemmet. Jag samtyckte. 
När jag tänker på det så här i efterhand förstår jag inte hur jag vågade! 
 
Vid studentexamen hölls en stor middag för studenterna, deras familjer samt deras 
flickvänner i gymnastiksalen på Lundsberg. De flesta lundsbergare hade problem 
med flickvännen - de hade ingen. Många slopade  helt enkelt flickvännen eller 
också bjöd de varandras systrar. Jag var den enda i hela klassen som hade en "rik-
tig" flickvän. Jag hade träffat henne vid en franskkurs sommaren innan. Dessutom 
var hon påfallande snygg. Jag fick många kommentarer, t.o.m. en av mina äldre 
plågoandar, som dök upp på vår student, berömde mig. Det var en enorm seger för 
mig! 

 
VUXNA 

Min far har jag redan 
skrivit om ovan. Min 
mor var vid denna tid 
väldigt dominerad av 
min far - något hon se-
nare i livet skulle be-
klaga. Jag tyckte mycket 
om min mor, men den 
som stod mig närmast 
var min mormor, Mabu 
eller Misse (Martha 
Bonde 1901-1985). Det 
gjorde hon ända till sin 

	
     Min mor, Cecilia Ståhl 
           1926 - 2010 

						
							Morbror Gusten	
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död. Jag beundrade min morbror, Gustaf Bonde (1921-1997), "morbror Gusten". 
Han var humoristisk, uttryckte sig drastiskt och han och hans hustru, moster Maud, 
tog hand om mig på loven från Lundsberg. Många lov tillbringade jag hos Mabu. Till 
vissas förvåning tyckte jag inte alls att det var tråkigt 
att tillbringa loven hos mormor på det aningen ensligt 
belägna Larstorp nära Bordsjö. Jag tyckte det var skönt 
att vara ensam, vara ifred och kunna göra vad jag ville 
utan en massa kritiska kommentarer. Dessutom gillade 
jag redan då naturen där. 
 
Mina föräldrar bodde på Irland, men jag undvek att 
spendera sommarloven där. Dels därför att relationen 
med min far inte var den bästa, dels därför att Irland 
var tråkigt och dels på grund av det dåliga klimatet. Jag 
hade ingen lust att kombinera de värmländska vintrarna 
med Irlands regniga somrar. Detta medförde att jag 
träffade mina föräldrar endast en gång om året. Så var 
det även under min tid i Lund. 
 
Min morfar (Carl C:son Bonde 1897-1990) kom senare 
att stå mig ganska nära. Jag beundrade honom också. 
Han "upptäckte" mig när jag var i 14-årsåldern och jag 
tillbringade vissa lov hos honom och hans tredje fru 
Beth på Hörningsholm. Morfar och Beth såg alltid till att 
vi tillbringade en kväll i Stockholm vid mina lov. Jag 
gick på bio, ibland två föreställningar, medan de var på 
middag. Sedan träffades vi och åkte tillbaka till Hör-
ningsholm. Paradiset för en Lundsbergare! Med Morfar 
och Beth kunde man föra intressanta diskussioner. De 
lärde mig också mycket om etikettsregler. 
 
Min moster Catsy ("Tatta", Catharina Bonde, 1922-
1968) och hennes engelske man Uncle Geoffrey var jag också fäst vid. De bodde i 
London och de såg alltid till att det var någon rolig aktivi-
tet på gång när man kom och hälsade på. Dessutom var 
det roligt att öva sig i att tala engelska med Uncle Geoff-
rey. Tatta dog i blodkräfta år 1968, några månader före 
min studentexamen. 
 
En annan vuxen som spelade en viss roll för mig var ma-
gister Otto Mechler på Lundsberg. Han var kontroversiell 
och många tyckte illa om honom, men jag gillade honom. 
Han var lite hetlevrad, men han kunde be om ursäkt när 
han hade lugnat ner sig. Dessutom hade han humor. Han 
lärde oss rätt mycket om politik, t.ex. om en politiker sä-
ger att han drar tillbaka ett förslag fast det beror inte på 
de många protesterna som förslaget orsakat - då vet man att det är p.g.a. protes-
terna! Likaså kan man roa sig med att "vända" på en utsaga och göra den negativ. 

							
																Morfar	
	

	
              Tatta 

	
     Mabu, min mormor 
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Då ser man om utsagan innehåller något substantiellt eller inte. Detta har jag haft 
mycket glädje av i livet. 
 
Lantarbetarna Bengt och Persson på Edö var viktiga för mig när jag var liten. Jag 
beundrade dem. Bengt gillade inte när jag svor. "Det är bara dåliga människor som 
svär" sade han. "Men du och Persson svär ju!" "Ja, men vi är dåliga människor!". 
Jag lärde mig att köra häst och köra traktor, jag blev rätt duktig på att harva. Jag 
tänker på dem då och då. 

 
Sist men inte minst: familjen Cederström, som bodde alldeles bredvid Herrgården. 
Pappa Anders var inspektor på Lunds-
berg och Lundsbergs Gård, ett år var 
han även husfar på Herrgården. Hans 
fru Viv var alltid villig att lyssna och 
trösta. De blev som extraföräldrar till 
mig och har så varit fram till idag. Deras 
äldste son Lance gick i min klass och 
blev en god vän, likaså lillebror Claes. 
Det var underbart att äta middag till-
sammans med dem, dels bättre mat, 
dels familjekänsla. De sista två åren 
disponerade jag ett rum i deras källare, 
där jag läste mina läxor. Under en pe-
riod var mina egna föräldrar lite svart-
sjuka på Anders och Viv Cederström. 

 
LUND 

Efter studentexamen våren 1968 kom 
jag till Lund, där jag skulle studera vid 
Universitetet. Problemet var bara att jag 
inte hade en aning om vad jag ville stu-
dera eller vad jag ville bli. Jag var fortfarande intresserad av Syd- och Centralasien, 
av hinduismen och buddhismen, men inte kunde man bli någonting av det? Jag fick 
snabbt ganska många kvinnliga vänner. En av dem uppmanade mig att läsa relig-
ionshistoria. "Det skulle passa dig, det handlar om alla religioner utom kristendo-
men!". Jag visste inte ens att ämnet fanns, men det var ett råd som jag tog vara 
på. Nästa sommar gjorde jag något som jag hade fantiserat om länge: Jag liftade 
till Indien. 
 

INDIENRESAN 
Jag planerade att lifta till Indien. Sommaren 1968 hade jag jobbat i skogen hos 
Morbror Gusten och tjänat en del pengar. Dessa hade jag sparat. Mina föräldrar och 
övriga släktingar var naturligtvis emot resan, de ansåg den farlig. Dessutom trodde 
de nog inte att den skulle bli av. Vid ett besök hos Morfar på våren 1969 talade vi 
lite om resan. Då skrev Morfar plötsligt ut en check på 5.000 kronor och gav till 
mig. Det var ju oerhört mycket pengar på den tiden. Han var den enda som upp-
muntrade mig att göra resan. Morfar hade ju själv alltid varit lite äventyrlig av sig.  
 

	
          Viv och Anders Cederström 
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Så någon gång i mars 1969 satte Morbror Gusten av mig vid E4:an söder om Jön-
köping och önskade mig lycka till. Sedan liftade jag genom södra Sverige, Tysk-
land, Österrike, Jugoslavien, Grekland, Turkiet, Iran, Afghanistan, Pakistan och In-
dien och Kathmandu i Nepal. Det svåraste stället att få lift var Vaggeryd. Där stod 
jag i fyra timmar tills jag blev upplockad av en katolsk präst. Jag tyckte inte om 
Turkiet, det var ett våldsamt och översexualiserat samhälle. Våldet hängde i luften 
(fr.a. i Istanbul) fast jag råkade själv aldrig ut för något. Dessutom var turkarna 
besatta av sex. När man som tjugoåring blir tillfrågad av sextioåriga farbröder om 
hur man gör det, hur jag gör det, hur många gånger jag gjort det etc, så blev det 
lite pinsamt. Iran var ett rikare land och människorna var trevligare. Där kunde jag 
vila ut några dagar på svenska ambassaden i Teheran, eftersom ambassadören, 
Nils-Eric Ekblad och hans fru Märtha var vänner till mina föräldrar. Jag fick alla 
mina kläder tvättade. Det hade precis varit en svensk mässa i Teheran och därför 
träffade jag den iranska flickan Shachla som hade arbetat på mässan. Hon var jät-
tevacker och trevlig och jag blev ganska intresserad. Hon gav mig en lapp med sitt 
telefonnummer och vi kom överens om att jag skulle ringa henne då jag reste till-
baka till Sverige. Nils-Eric Ekblad och Märtha beundrade mig för att jag gjorde re-
san, men de var också oroliga och ville nog helst skicka hem mig till Sverige. 
 
Afghanistan var fascinerande. Kargt och strängt landskap, precis som dess kultur. 
Männen var ofta beväpnade. Fattigt men ingen nöd, nästan inga tiggare. Männi-
skorna var stolta och gästfria och hade en enorm integritet. Jag gillade Afghanistan, 
men skulle aldrig vilja bo där. Jag har en minnesbild från Afghanistan som av nå-
gon anledning etsat sig fast: under en lång nattlig bussresa på vägen från Herat till 
Kabul blir det äntligen en paus. Jag vill sträcka ut mig, så jag lägger mig på vägen 
framför bussen (så att den inte skall köra ifrån mig) och slumrar till. Plötsligt väcks 
jag, bussen skall gå. Jag öppnar ögonen och ser tre afghanska män med sina 
skägg, huvudbonader och vapen, som böjer sig över mig och tittar på mig. Bakom 
dem är stjärnhimlen! 
 

INDIEN 
I Indien fick jag en rejäl kulturchock. Jag gillade inte alls indierna. De var nyfikna, 
de stirrade, de försökte luras och vigga pengar av en och dessutom var de många. 
Dessutom var det en massa flugor och skit överallt. Jag såg två döda människor 
och en döende ligga på gatan. Jag blev besviken på Indien och bestämde mig för 
att studera indisk religion och filosofi på avstånd i fortsättningen. Men jag reste 
runt, förutom Delhi till Dharamsala (där Dalai Lama bor), Lucknow, Gorakhpur, 
Kathmandu i Nepal, tillbaka till Delhi och ner till Mumbai. Där bodde jag på Fräls-
ningsarméns härbärge och blev ordentligt sjuk. Jag hade hög feber, kräktes och 
hade diarré och var nog ganska nära att stryka med, men jag klarade mig och blev 
frisk igen. Härbärget låg inte så långt från stora fina hotell Taj Mahal, som var så 
fint att jag inte ens vågade gå förbi huvudingången. Jag bodde på minst sagt enkla 
ställen och drack vattenledningsvatten samt vattnet från vattenvagnarna som fort-
farande finns på gatorna i Mumbai och Delhi. 
 
Så småningom började jag tillbakaresan. I Afghanistan åkte jag buss från Kabul till 
Herat med övernattning i Kandahar. Jag var ordentligt magsjuk. På bussen fanns 
några afghaner som hade fattat tycke för mig. De medförde ett fotogenkök och 
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diverse mat, som de började tillaga i sitt rum. Jag bodde i rummet bredvid. De ville 
bjuda mig på middag, men jag sade att jag absolut inte kunde. Jag lade mig i 
sängen vid åttatiden på kvällen, men så kom mina afghanska vänner plötsligt in i 
rummet med en stor kopp med någonting mitt emellan te och soppa. De insisterade 
att jag skulle dricka. Jag låg där i sängen, omringad av afghanerna - några var be-
väpnade - och insåg att jag nog var tvungen att dricka. Det gjorde jag, och som-
nade innan de hann lämna rummet. Jag vaknade nästa morgon - och var komplett 
frisk! Det var en konstig känsla. När jag träffade afghanerna tittade de nyfiket på 
mig. Jodå, jag är frisk! Tack! Långt senare förstod jag att de hade givit mig opium. 
 
I Teheran var Nils-Eric Ekblad och hans hustru bortresta, så jag bodde på ett här-
bärge. Jag satt på rummet med lappen med Shachlas telefonnummer i handen - 
men vågade inte ringa! Jag har ibland undrat vad som hade hänt om jag hade gjort 
det. (Nyligen skojade en av mina vänner med mig: "Du hade träffat på hennes brö-
der!"). 
 
Jag reste tillbaka samma väg som jag hade kommit. När jag kom till Istanbul tyckte 
jag att det kändes nästan som hemma! Jag blev avsatt av en bilist på E4:an utan-
för Gränna. Jag ringde till Moster Maud på Bordsjö och berättade var jag befann 
mig och frågade om jag fick ta taxi på deras bekostnad till Bordsjö. Hon sa ja. När 
vi träffades tittade hon på mig och utbrast: "Så du ser ut, men ja ja, det kunde ha 
varit värre!". Jag hade varit borta i åtta månader, tappat åtta kilo och överlevt tre 
trafikolyckor och åtminstone två allvarliga sjukdomsattacker. 
 
Vilka personer minns jag från Indienresan? Ja, en hel del, men de flesta är utan 
namn. Jag minns Herr Franz Hofer i Österrike som gav mig en lång lift och dessu-
tom bjöd på lunch. Han ville att jag skulle skicka vykort till honom från resan. Det 
gjorde jag, inklusive ett från Bordsjö när jag kom tillbaka. Men jag hörde aldrig 
något ifrån honom. Jürgen Helm, som jag träffade i Afghanistan, vi reste sedan 
tillsammans hela vägen till Kathmandu. Vi delade rum under resan, och i Kath-
mandu rökte jag hasch en gång tillsammans med honom. Jag blev jättehög och 
superintelligent, men kände ingen lust att fortsätta. Det är enda gången i mitt liv 
som jag har prövat på droger. 
 

LUND IGEN 
Tillbaka i Lund hösten 1969 bodde jag återigen i radhuset tillsammans med min 
kusin Carl, Rudolf Cederström samt Rudolfs flickvän Gerd som hade dykt upp me-
dan jag var i Indien. Jag läste religionshistoria med religionspsykologi. Det var 
mycket intressant och passade mig. Dessutom läste jag sociologi och psykologi.  
 
Jag gillade livet i Lund, man träffade mycket folk, det var partyn och middagar. 
Diskoteket Sodom hade precis öppnat. Jag gillar inte diskotek och framfört allt av-
skyr jag whisky. Men det hörde till att man skulle gå på diskotek Sodom och dricka 
whisky. Medan mina vänner svepte den ena whiskyn efter den andra kämpade jag 
med samma whisky hela kvällen. 
 
Efter något år blev vi vräkta från radhuset, och jag flyttade in i ett rum med pentry 
och toalett på Smålands Nation. När jag hade flyttat in där gick det plötsligt upp för 
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mig: detta är första gången i mitt liv som jag bor på ett ställe där JAG bestämmer! 
Jag delar inte med någon, varken jämnåriga eller vuxna. Detta är mitt hem på jor-
den! Jag hade inte haft något hem sedan jag lämnade Grev Turegatan 71 år 1962 
för att gå på Lundsberg. Varken Hörningsholm, Bordsjö, Larstorp och allra minst 
Lundsberg hade varit mitt hem. 
 
Jag sommarjobbade år 1971 på Lunds Lasarett. Efter tre dagars utbildning var jag 
okvalificerat sjukvårdsbiträde, först på akutmottagningen, sedan på olika kirur-
giska, ortopediska och neurologiska avdelningar. Jag tjänade drygt 7.000 kronor i 
månaden efter skatt - oerhört mycket pengar på den tiden för en sådan som mig! 
Sommarjobbet kom att vara ett helt år. Sjukhuset ville behålla mig och erbjöd olika 
utbildningar till sjuksköterska, ambulansskötare eller t.o.m. läkare, men jag tack-
ade nej och återgick till studierna. Men jag lärde mig väldigt mycket av arbetet på 
Lunds Lasarett, dels hur det går till på en stor arbetsplats, dels om människor och 
olika människoöden. Till min handledares (syster Gertrud, den gamla sortens sjuk-
sköterska - oförglömlig!) förvåning tålde jag att se blod och skador. Jag har aldrig 
varit särskilt känslig för detta. Dessutom hade jag ju varit med om tre ganska läs-
kiga trafikolyckor under Indienresan samt bevittnat en nära Bordsjö. 
 

SRI LANKA 
Två år senare, 1973, reste jag till Sri Lanka. Jag hade fått kontakt med en familj 
där genom P. som senare skulle bli både docent och professor i religionshistoria. 
Jag bodde hos Godwin Samararatne och hans familj 
i Kandy i c:a en månad. Han var bibliotekarie, hans 
mor och bror bodde där också. Godwin och modern 
var fromma buddhister. Godwin föreslog att jag 
skulle vistas i klostret Kanduboda Vipassana Bha-
vana Kendra, en meditationsskola utanför Colombo. 
Godwin hade varit klasskamrat med läraren där, 
Sivali Thera. Sagt och gjort, vi åkte dit och jag an-
togs som lekmannabroder och undervisades och 
tränades i vipassana-meditation. Jag bodde i klost-
ret i c:a fem veckor. (En utförlig redogörelse för 
vistelsen i klostret och meditationsmetoden finns i 
min trebetygsuppsats "Buddhistisk Meditation: en 
jämförelse mellan Satipatthana Sutta och Vipas-
sana Bhavana Center, Kanduboda, Sri Lanka." 
Finns tillgänglig i pdf-format). Detta förändrade 
mitt liv, jag fick en annan syn på livet. Jag hade 
läst en hel del om buddhismen, men detta var 
första gången som jag kunde tillämpa något i prak-
tiken. I Bhavana Kendra fick jag en inbjudan till ett annat kloster som låg på en ö 
utanför kusten. Jag tackade ja och reste dit och stannade där i två veckor. Jag var i 
Sri Lanka i tre månader. 
 

LUND IGEN IGEN 
Tillbaka i Lund igen flyttade jag till Kung Oscars väg 7. Då hade vi bildat "Ceylong-
änget" som träffades en gång i månaden. Det var folk som på olika sätt var intres-

	
Jag på Sri Lanka 1973, efter 
vistelserna i de båda klostren	
	



	 13	

serade av Sri Lanka. P. var ledande inom gänget. Det var alltid först en föreläsning 
och diskussion, sedan vidtog ett intensivt festande. Det var tider det! Jag hade 
många vänner, till min förvåning insåg jag att påfallande många av dem var flickor. 
Det var inget jag strävade efter, det bara blev så. Så har de fortsatt att vara resten 
av mitt liv. 
 
Mina intressen har alltid ansetts vara lite udda. Men i Lund fick jag plötsligt en aha-
upplevelse. Det hände ofta när folk var hemma hos mig att de anmärkte, ofta i lite 
nedsättande ton, att mina böcker var "ensidiga", de handlade om Asien, filosofi etc. 
Men plötsligt en gång så sade jag med viss emfas till en sådan besökare: "Det där 
säger du bara för att mina intressen är ovanliga. Om bokhyllan varit full av littera-
tur om juridik eller ekonomi hade du inte sagt något! Mina böcker är inte "ensidiga" 
men de kanske är "ovanliga". Lär dig skillnaden!" Han blev helt paff. Men det märk-
liga är att sedan dess har ingen sagt detta. 
 
En liknande upplevelse hade jag med min gamle plågoande T. från Lundsberg. Han 
var mycket pompös, konservativ, lite bombastisk, log uppåt och befallde nedåt, 
måttligt intelligent men var en tungviktare på Herrgården. Han gick om två år på 
Lundsberg men fick ändå sluta i god tid innan studentexamen. Han retade sig på 
att jag aldrig gjorde militärtjänst och han brukade fråga "Hörnu nunu, David, har 
du gjort den där otrevliga militärtjänsten?". Gärna inför andra människor. Plötsligt 
bestämde jag mig för att nästa gång han frågade detta skulle jag säga: "Hörnu nu-
nu, T., tog du någonsin den där jättesvåra studentexamen?". Men jag fick aldrig 
tillfälle, han sade det aldrig mer! Min mamma var inte förvånad, hon sade att han 
kände på sig att det kanske inte var ofarligt längre. "Översittare är känsliga för fa-
ror!" 
 
Jag var styrelsemedlem i Utrikespolitiska Föreningen, och blev därmed bjuden på 
en "mutresa" till Östtyskland. Vi var c:a 50 personer från de nordiska länderna som 
var inbjudna av östtyska kommunistpartiets ungdomsförbund, och vi bodde i deras 
högkvarter strax utanför Dresden. Deltagarna hade skilda attityder till Östtyskland, 
en del var kritiska, andra var medlöpare. Värst var danskarna. I slutet av vistelsen 
anordnades en bankett med några medlemmar i politbyrån och en befälhavare i 
Warsawapakten. Den ena dansken efter den andra hoppade upp och ställde väl 
tillrättalagda frågor. Jag förstod inte hur man kunde sympatisera med en så uppen-
bar polisstat. Syftet med resan var att få oss att skriva på resolutioner om att våra 
hemländer borde erkänna Östtyskland diplomatiskt. Det var kul att se hur våra 
värdar angrep våra svagheter: några fick sprit, andra flörtades med av vackra flick-
or (fast jag tror inte att de låg med dem), jag som gillar att prata fick tala i östtysk 
radio. Efter dessa behandlingar åkte pennan och resolutionen fram! 
 
I Lund engagerade jag mig även i Svenska Tibetkommittén. Vi stödde Dalai Lama 
och tibetanerna gentemot kineserna som hade ockuperat Tibet. Det var inte alls 
politiskt korrekt i den då rådande vänstervågen. I Ceylongänget var åsikterna de-
lade. P. sade vid ett tillfälle att jag var dum som sysslade med Tibet. "Du kommer 
aldrig att bli något på det", sade han. Men där skulle han få fel. Jag blev snabbt 
styrelsemedlem och senare även ordförande. Jag lärde mig mycket tack vare detta, 
dels att människor inte tvekar att uttala sig tvärsäkert om saker som de inte har 
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den ringaste kunskap om; dels hur debatter fungerar med olika knep. Falska argu-
ment, "guilt by association", halvsanningar och felaktiga slutsatser och liknande. 
T.ex. brukade våra motståndare slunga ur sig helt obevisade och oriktiga påståen-
den om Tibet, och sedan var det vår uppgift att med mycket möda skaffa fram be-
vis för att detta var fel. Det var omöjligt att föra debatten på dessa premisser. Jag 
lyckades ändra på detta. Men det var mödosamt, det var svårt att få in en fot i 
massmedia. Många journalister sade privat att de inte vågade ta in våra artiklar, 
eller att deras chefredaktörer inte vågade. TV var helt okontaktbart. När SvT hade 
visat tre prokinesiska propagandafilmer om Tibet hotade vi med Radionämnden. Då 
visade de ett "protibetanskt" program kl 23 på kvällen.  
 
Den tibetanska exilregeringen var full av tacksamhet, och när jag besökte dem i 
Dharamsala sommaren 1976 fick jag bo gratis på deras gästhus, jag fick träffa de-
ras ministrar och självaste Dalai Lama. 
 
Jag reste alltså återigen till Indien sommaren 1976. Huvudsyftet var att besöka ett 
tibetanskt kloster i Lumbini i Nepal, till vilket Tibetkommittén hade givit en hel del 
bistånd. Jag besökte även Dharamsala och Ladakh. Denna resa finns utförligt skild-
rad i skriften "Lumbini o Ladakh år 1976" som finns i pdf-format. Jag tyckte att in-
dierna hade bättrat sig en del sedan förra besöket! Jag blev inte alls kulturchockad 
denna gång. Jag hade lärt mig en del från mina tidigare resor till Indien och Sri 
Lanka. Dessutom höll denna resa en något högre materiell standard. 
 
Våren 1976 skulle jag bli färdig med studierna i Lund. Någon gång på vintern dess-
förinnan hade Svenska Tibetkommittén ett möte, där bl.a. Madeleine Lienhard, 
hustru till professorn i Indologi vid Stockholms Universitet Siegfried Lienhard, dök 
upp. Jag sade till henne att jag tänkte flytta till Stockholm och studera indologi. 
Någon gång i mars ringer plötsligt min telefon i Lund. Det är professor Siegfried 
Lienhard:  
- Ryktet säger att du tänker flytta till Stockholm. Är det sant?" 
- Ja. 
- Ryktet säger även att du tänker studera vid min institution. Är det sant? 
- Ja. 
- Min amanuenstjänst är ledig. Jag vill att du söker den. 
- Va? Jaha, javisst....ähum....ja, tack så mycket. Det skall jag göra. 

 
STOCKHOLM 

Detta var en gåva från himmelen. Äntligen hade jag ett riktigt arbete. Folk hade 
hittills frågat vad jag sysslar med och vad jag kan "bli" på det. Men nu var det bara 
att svara "Amanuens vid Stockholms Universitet!" och så var det bra med det. Jag 
både studerade och senare även undervisade i sanskrit. Dessutom studerade jag 
indiska religioner, indisk historia, indiska språkhistoria etc. Jag läste även tibe-
tanska och tamil. Det var jättekul. Vi hade olika seminarier och extraföreläsningar 
hela tiden. Professor Lienhard var mycket kunnig, en fantastisk pedagog, humorist-
isk och öppen för andliga sammanhang. 
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Avdelningen för Indologi delade lokaler med Avdelningen för Sinologi (Kinastudier). 
Där sysslade man med båda gamla kinesiska filosofer, fornkinesiska etc. men också 
med dagens Kina, Mao Zedongs tänkande etc. På Avdelningen för Indologi sysslade 
man bara med språkforskning och fornhistoria. Jag tyckte detta var intressant, men 
så småningom började jag alltmer undra varför inte vi också dessutom kunde 
syssla med dagens Indien? Men det gick inte. Det är 
tradition i Europa att indologi här historiskt. Jag var nå-
got av en påläggskalv på avdelningen, men jag började 
tycka att ämnet var lite mossigt - men fortfarande in-
tressant. 
 
Men Universitetsstyrelsen tyckte tydligen likadant som 
jag. De anordnade ett Indienseminarium år 1983 för en 
delegation av affärsmän som skulle resa till Indien tre 
dagar senare, och jag skulle vara en av talarna. Jag var 
motvillig och jättenervös för att framträda inför dessa 
högt kvalificerade och jättekunniga affärsmän! Jag höll 
mitt anförande som var sådär lagom bra. Vid minglet 
efteråt upptäckte jag att affärsmännen hade ytterst 
vaga uppfattningar om Indien, om delstaterna och 
centralregeringen och liknande. Tre gubbar från Volvo Lastvagnar var där. Jag frå-
gade dem om de skulle träffa lastbilstillverkarna Ashok Leyland och Tata Motors. 
"Va? Gör dom lastbilar i Indien?" Där föll min illusion om de kunniga affärsmännen! 
Jag var inte nöjd med min insats, men Universitetsstyrelsen var såpass nöjd att de 
lånade ut mig till Uppsala Universitet som anordnade ett liknande seminarium. Jag 
höll ungefär samma anförande där, men nu hade jag blivit varmare i kläderna och 
filat lite på anförandet. Efter några ytterligare seminarier i Uppsala blev jag enga-
gerad av Lunds Universitet. Detta gav mig idén att starta ett eget konsultföretag, 
och att jag skulle ägna mig åt rådgivning åt företag när mitt förordnande som ama-
nuens gick ut år 1986. 
 
Samtidigt var jag ordförande i Svenska Tibet-
kommittén och skrev dessutom en del artiklar 
i tidningarna om Tibet. Detta ogillade vissa av 
mina kamrater på universitetet - att kritisera 
Kina var inte politiskt korrekt, även om tabuet 
nu hade lättat något. År 1988 kom Dalai 
Lama på besök - hans andra besök i Sverige. 
Jag satt i inbjudningskommittén, vi möttes 
varannan tisdagskväll hemma hos min hustru 
och mig ett år i förväg. Om Dalai Lamas be-
sök skulle jag kunna skriva en egen liten 
skrift - om folk som var rädda för kineserna, 
om UD:s försök att sätta käppar i hjulen, om 
Kinesiska Ambassadens försök att hindra oss men också om folk och även institut-
ioner (bland dem Svenska Kyrkan i Stockholm) som var entusiastiska och hjälp-
samma. Vi fick låna bilar av Volvo (otänkbart idag) och SEB:s skottsäkra limousin! 
Besöket blev mycket lyckat. 

 
Professor 

Siegfried Lienhard 
	

	
Svenska Tibetkommitténs emblem 
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En dag då jag var amanuens på Avdelningen för Indologi kom en söt indisk flicka in 
och undrade vad vi höll på med. Hon hette Valsa, kom från Kerala och forskade i 
genetik på Stockholms Universitet. Tycke uppstod, det sa klick och vi blev tillsam-
mans. Idag har vi varit gifta i 35 år! Äktenskapet med Valsa har naturligtvis öppnat 
massor av kontakter och kanaler för mig till det indiska samhället. 
 
Så småningom blev jag medlem och styrelseledamot i Svensk-Indiska Föreningen. 
Då hade jag avgått som ordförande och satt inte ens i styrelsen längre för Svenska 
Tibetkommittén. Svensk-Indiska Föreningen hade sammankomster då och då på 
Wennergreen Center. Men styrelsen blev allt äldre och aktiviteterna färre. Jag såg 
stora möjligheter och då jag blev vice ordförande tog jag initiativet till en del för-
ändringar. Det var inte helt populärt bland de andra styrelseledamöterna, men jag 
lyckades i mitt uppsåt och föreningen vitaliserades. Så småningom blev jag även 
ordförande. Vi hade många möten med intressanta personer och vi ordnade även 
ett internationellt heldagsseminarium om Indien. Att arbeta med Svensk-Indiska 
Föreningen var helt annorlunda mot arbetet i Svenska Tibetkommittén. Det var helt 
okontroversiellt, det fanns inget motstånd någonstans och dessutom hade vi stöd 
av Indiska Ambassaden. 
 

EGET FÖRETAG 
Jag lämnade universitetet och arbetade i mitt eget konsultföretag. Lunds Universi-
tet bad mig åka till Bofors, som just hade fått en stor order på självgående haubit-
zar från indiska armén. Jag åkte dit och föreläste för dem. Efter c:a en månad 
ringde de från Bofors och frågade om de kunde anlita mig direkt. Jag sade ja, och 
sedan var jag där ytterligare två gånger och höll heldagsseminarier för dem. Sedan 
briserade mutskandalen, men jag hade ingenting med den att göra, och jag har 
inte heller någon inside-information om den. Men mina vänner retade mig natur-
ligtvis: "Hörru, dina råd till Bofors var visst inte så bra..." 
 
Det var en liten våg av Indienintresse i svenskt näringsliv under den här tiden, om-
kring åren 1987-1990. Detta gjorde att jag fick en ganska bra start. Sedan avtog 
vågen, men min hustru och jag påbörjade även resebyråverksamhet inriktad på 
Indien. De vanliga resebyråerna var helt okunniga om Indien och kunde inte ens 
boka indiskt inrikesflyg. Vi hade en hel del grupper och individer, ofta med special-
intressen, som reste till Indien med oss. Vi hade skaffat en agent i Indien, som ef-
ter en kort tids "uppfostran och utbildning" fungerade mycket bra. Vi trodde att vi 
skulle göra resor med mycket kulturellt innehåll, och det gjorde vi också. Men tre 
fjärdedelar av tiden fick vi ägna oss åt att läsa flyg- och indiska tågtidtabeller. Det 
var arbetsintensivt, mycket pengarullning, men liten vinst. Efter tio år, år 2000, 
lade vi ner resebyråverksamheten, men konsulteriet fortsatte. Jag ångrar inte rese-
byråverksamheten, vi lärde oss mycket, både om Indien men också om resebran-
schen. 
 
Ungefär år 2000 kom en ny och betydligt kraftigare våg av Indienintresse, inte bara 
i näringslivet utan i massmedia och bland allmänheten i stort. Samtidigt fanns det 
få personer i Sverige som visste något om Indien - men jag var en av de få! Dessu-
tom var jag unik i det avseendet att jag hade kunskaper om den klassiska indiska 
kulturen och det moderna Indien inklusive politik och näringsliv. Det var en bra 
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kombination som jag hade nytta av. Dessutom hade jag en annan erfarenhet som 
jag upptäckte var rätt ovanlig: jag hade erfarenhet av Indiens landsbygd. Det beror 
dels på att jag reste omkring rätt mycket med tåg och buss, dels på att jag besökte 
tibetanska kloster och flyktingläger som ofta låg på landsbygden samt också på att 
min hustrus bröder äger en kaffeplantage - som ju ligger på landsbygden. De flesta 
andra svenskar höll till i städerna. 
 
Åren 1995 - 2012 var min glansperiod när det gällde Indien, och i början av peri-
oden även Tibet. Jag framträdde i massme-
dia, debatterade och intervjuades. Förutom 
bristen på Indienkunniga personer så fanns 
det vid denna tid inte en enda fast station-
erad svensk journalist mellan Beirut och 
Bangkok. Jag höll seminarier av alla de slag 
flera gånger i veckan, företag, organisation-
er, grupper av privatpersoner och - tro det 
eller ej - för självaste Utrikesdepartementet. 
Det var lustigt att se de svenska Indienam-
bassadörernas skiftande attityd till mig: 
några var ointresserade, en del lätt positiva, 
en var mycket positiv och bjöd in mig ett 
antal gånger till informella samtal samt en 
regelrätt föreläsning på ambassaden. Endast 
en var öppet fientlig, jag vet inte riktigt var-
för, kanske såg han mig som en rival. De 
indiska ambassadörerna i Sverige har alla 
varit positiva. De har alla varit hjälpsamma 
och även sökt min hjälp vid vissa tillfällen. 
Endast en av dem ogillade mig som person, men behandlade mig korrekt så jag har 
inga klagomål. 
 
Det var intressant att se förändringen i karaktären på mina seminarier. I början var 
det allmän information som efterfrågades, d.v.s. delstaterna och centralregeringen, 
rättsväsendet, de politiska partierna. Senare blev det den ekonomiska utveckling-
en, skillnader mellan delstater etc som efterfrågades. På slutet var det förhand-
lingsstrategier, företagsledning och samarbete med indier som var på tapeten. 
 
Vid den här tiden öppnade Exportrådet ett kontor i New Delhi. Min hustru Valsa 
hjälpte dem med etableringen, bl.a. med att hitta lokal, anställa folk samt senare 
även att assistera besökande svenska affärsmän. 
 
Jag blev också ombedd att hålla föreläsningar om Sverige i Indien. Att föreläsa för 
indier är rätt annorlunda mot att föreläsa för svenskar. Indierna lever med mer, 
instämmer men kan också avbryta med frågor och invändningar. Om man försiktigt 
skojar med dem om typiskt indiska egenskaper så skrattar de och fyller gärna på 
med egna exempel. 
 

	
Den här bilden hittade min hustru. 
Hon tyckte den passade mig och 

satte upp den på kontorets  
anslagstavla 
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År 2012 började en viss avmattning i min verksamhet. Mina framträdanden i 
massmedia avtog, vilket berodde på att det nu fanns ett antal svenska journalister 
som intresserade sig för Indien. Sveriges Radio började av och till ha journalister 
stationerade i Indien.  
 
Men dessförinnan engagerades jag som reseledare i Indien. Det var verkligen roligt 
och positivt, om än rätt arbetsamt. Att vara reseledare innebar att jag kunde göra 
precis det som vi trodde att vi skulle göra i vår resebyråverksamhet: ägna oss åt 
Indiens kultur. Resenärerna som oftast var 50+ och tillhörde den "bildade allmän-
heten" var i regel mycket intresserade. Mina föreläsningar under bussresorna och 
mitt sätt att visa Indien blev så uppskattat att både SvD Accent och Nationalencyk-
lopedin särskilt bad att få mig som reseledare när de beställde resor. Men en gång 
ställdes jag på prov. En fotofirma hade beställt en belöningsresa för sin personal 
(en s.k. incentivresa). Gruppen bestod av unga killar som inte alls var intresserade 
av Indien, de ville bara supa. De uppförde sig som ett fotbollslag. Jag föreläste inte 
för dem (de flesta sov eller var bakfulla i bussen) utan pekade bara då och då ut 
sevärdheter som vi passerade. Större delen av gruppen var hela tiden magsjuk, full 
eller bakfull. Den lokala guiden var chockad. En gång skulle de rida elefant. De 
skränade och retade elefanterna. Jag var tvungen att ryta åt dem att elefanter kan 
bli arga och då är de farliga. De kan lätt döda er. Detta hot hade en viss effekt. 
Som lök på laxen blev deras flyg hem inställt p.g.a. strejk. Efter hemkomsten rik-
tade de våldsamma klagomål mot mig, men resebyrån visste hur det låg till så de 
brydde sig inte om det. 
 

TIDENS GÅNG 
Buddhismen lär att ingenting är evigt. Vi kommer och går, precis som årstiderna. 
Jag har aldrig klamrat mig fast vid saker, var-
ken egendom eller poster, inte heller vid det 
förflutna. Efter lång tjänstgöring i Svenska Ti-
betkommittén kände jag att det var dags att 
sluta. Likaså med Svensk-Indiska Föreningen. 
Jag utsattes för övertalningsförsök att stanna 
kvar i båda fallen, men jag kände att min tid 
var ute. Samma sak var det med amanuens-
tjänsten. När folk beklagar att man slutar - det 
är då man skall sluta! Vi slutade med resebyrån 
i rättan tid, och nu har konsultverksamheten 
avtagit betydligt. Dels därför att Indien inte 
längre är så avlägset, okänt och skrämmande, 
dels därför att det nu finns yngre konkurrenter 
till mig. Jag tycker det är bra. 
 
Likadant var det när vi lämnade Larstorp, som 
var min mormors (Mabus) hem, efter hennes 
död min mors och vår sommarstuga. Jag är mycket fäst vid Larstorp, naturen, sjö-
arna, fåglarna, särskilt korparna. Men redan innan mammas död visste jag att min 
hustru och jag inte skulle behålla det. Det hör till den tid då mormor och mamma 
fanns. När mamma dog var den epoken slut. 

	
Livet kan inte bara vara samma        
              sak hela tiden. 
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Några av mina vänner har gift sig och skilt sig ett antal gånger. När några av dem i 
60-årsåldern skaffar nya flickvänner tycker jag nästan det är patetiskt. Livet kan 
inte bara vara en upprepning av samma sak. Men jag säger aldrig någonting, det 
där får de komma på själva. 
 
En annan sak som jag har slutat med är - att läsa tråkiga böcker! Både som aka-
demiker och som expert tvingas man läsa böcker som inte tillför en någonting. Men 
nu är det slut på det.  
 
Likaså tänker jag undvika administrativa uppgifter och projektledning som t.ex. att 
organisera gästspel, konferenser och liknande. Jag har gjort detta tillräckligt myck-
et i mitt liv. 
 
Jag tänker lyssna på musik i stället. Jag gillar klassisk indisk musik och väster-
ländsk kammarmusik (barockmusik). Musik illustrerar buddhismens läror om att 
ingenting är evigt och att allting är sammansatt. Tonerna i ett musikstycke kommer 
och går, de har väldigt kort varaktighet, själva musikstycket har en lite längre var-
aktighet. Musikstycket är sammansatt av tonerna. Spela en ensam ton - den är 
ingenting. Det är sammansattheten som gör musikstycket. Så är det med oss män-
niskor: vi är tonerna, samhället eller den historiska perioden som vi lever i är mu-
sikstycket. 
 
Tänk vad jag har förändrats: När jag var ung kverulerade min far över att folk 
skrev och talade dålig svenska, inte kunde uppföra sig m.m. Jag tyckte det var jät-
temossigt. Nu gör jag samma sak själv! Nu uppskattar jag bra hotell och bekväma 
tåg och flyg - jag som har sovit på golvet på Moskvas flygplats, i tibetanska kloster 
och i fem veckor i klostret i Sri Lanka, och som har åkt flera gånger i 24 timmar i 
tredje klass på indiska tåg utan sittplats. Jag har ibland fantiserat om att göra om 
Indienresan år 1969. Det skulle naturligtvis inte vara särskilt lyckat - man skall 
aldrig försöka återuppliva det förflutna.  
 
När jag tänker tillbaka på min barn- eller ungdom, tiden på Lundsberg etc så har 
jag svårt att identifiera mig med mig själv på den tiden. Jag är inte samma männi-
ska. Det stämmer med buddhismens lära: man är inte samma människa, inte heller 
en annan människa, inte heller båda samma och en annan människa, eller varken 
samma eller annan människa! 
 
Det är populärt att säga att man skall "hitta sig själv". Det har jag verkligen fått 
göra. Som liten och ung fick jag alltid höra, och trodde därför själv, att min lägg-
ning och mina intressen var dumma och felaktiga. Nu har jag insett att det inte är 
ett dugg mer dumt eller felaktigt att ha mina intressen än att vara intresserad av 
fotboll, Formel 1, springa 100 meter häck, segling, jakt eller liknande. 
 

KARMA 
Buddhismen har ju lärorna om återfödelse och karma. Jag tillhör de 49 % av 
svenskarna som tror på återfödelse (Demoskop 2002) men jag har ingen medveten 
erfarenhet av det. Men karma är ett faktum, det kan man lätt se på olika håll i till-
varon. Mitt liv är ett bra exempel: När jag var mycket ung blev jag intresserad av 
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Asien. Varför vet jag inte, det var en del av min personlighet - möjligen ett resultat 
av karma från ett tidigare liv. Detta ledde till studier i bl.a. religionshistoria i Lund. 
Detta ledde till mitt engagemang i Svenska Tibetkommittén, som ledde till min 
amanuenstjänst i Stockholm. Amanuenstjänsten ledde till att jag träffade min 
hustru, men också till min verksamhet i mitt eget företag. Äktenskapet med min 
indiska hustru ledde till ökade kontakter i Indien och nu, på lite äldre dagar, till att 
vi bor i Kerala i södra Indien under de svenska vintrarna. 
 
Min lärare på Sri Lanka, Sivali Thera, undervisade mig om karma. Allt som händer 
en i livet är inte ett resultat av karma. Det finns också tillfälligheter. Men hur man 
reagerar på dessa tillfälligheter är ett resultat av ens karma och det skapar samti-
digt ny karma. All karma är mental. 
 

VALSA 
Jag har inte nämnt så mycket om Valsa och vårt äktenskap.  Jag är lyckligt lottad 
som träffade Valsa. Om vi inte hade träf-
fats så hade jag antagligen varit ogift - 
eller möjligen gift och skild. Jag har ända 
sedan jag var liten vetat att jag inte ville 
ha barn. Valsa har samma attityd. Hon 
delar mitt intresse för Indien och Asien, vi 
delar intresse för resor, och vi har fördrag 
med varandras udda sidor. Valsa gjorde 
så att jag fick en annan attityd till Indien. 
Nu är Indien mitt andra hemland. Men det 
är inte bara min attityd som har föränd-
rats, även Indien har förändrats. Utan 
Valsa hade mitt liv varit mycket fattigare. 
Vi har också gjort en hel del äventyrliga 
resor tillsammans. Särskilt minns jag vår 
resa genom Burma där vi bl.a. åkte bak-
länges på ett lastbilsflak en hel dag. Vi 
blev även hembjudna till en affärsman och 
deltog i en buddhistisk ceremoni hos ho-
nom. 
 
Visst fanns det några flickor i Lund som 
jag var mer eller mindre betuttad i, men 
om jag hade gift mig med dem hade det slutat med katastrof - och det visste jag 
redan medan betuttningarna pågick! 
 

INTUITION 
Jag är sedan barndomen begåvad med en stark och träffsäker intuition. Kanske har 
jag ärvt det av min mormor som också hade detta. Jag har ofta känt på mig vad 
som kommer att hända och framför allt vad folk tänker, känner och hur de kommer 
att reagera. Detta innebär inte att jag alltid vet allting. Intuitionen fungerar bara 
ibland och den går absolut inte att befalla fram. Intuitionen har hjälpt mig mycket i 
livet. I den tibetanska buddhismen räknas intuition som ett separat sinne.  

	
    Valsa 
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INTRESSEN 
Men jag har hela tiden haft andra intressen än Indien, filosofi och liknande. Sedan 
mitten på 1980-talet har jag hållit på med aktieaffärer. Jag använder mig av tek-
nisk analys, och det har gått mycket bra. I början förde jag point & figure-diagram 
för hand vilket var jobbigt, särskilt att komma ikapp om man hade varit bortrest en 
tid. Senare kom datorerna och nu laddar man ner uppdateringarna till diagrammen 
via internet. Dessutom finns det många fler typer av diagram att välja på. Teknisk 
analys är inte särskilt svårt och kan vara mycket lönsamt. 
 
Ett annat intresse, som jag hade 
latent hela tiden men kunde för-
verkliga först i trettioårsåldern är 
ridning. Att rida är ett härligt sätt 
att komma ut i naturen, och relat-
ionen till hästen är berikande. Ri-
der man en bra häst som man 
tycker om så är ridturen lite grann 
som när man blir inspirerad: man 
glömmer sig själv och sina vanliga 
bekymmer. Jag har även ridit i Ra-
jasthan i Indien samt i Mongoliska 
Republiken. Båda två fantastiska 
upplevelser men på olika sätt. Jag 
har alltid haft bra relationer till 
hästar och hundar. De är, precis 
som vi, flockdjur och har samma 
känsloliv som vi. Det är därför vi 
känner igen mycket av oss själva 
hos dem. 

 
HÄLSA 

När jag skriver detta är jag 67 år och om allt går väl så dröjer det ett slag innan jag 
går ur tiden. (Jag gillar det uttrycket - "gå ur tiden". Det är precis vad man gör. Vi 
lämnar denna fyrdimensionella värld som består av de tre rumsliga dimensionerna, 
som vi har, och tiden, som vi inte har). En av mina vänner har sagt: "Om man är 
60 år och inte har blivit alkoholist, sockersjuk, galen eller bög så är man på säkra 
sidan. Då är det för sent att bli något av detta på allvar". I så fall är jag lyckligt 
lottad! Jag är frisk och tuffar på utan några krämpor. Den enda sjukdom jag har 
haft är Bechterews sjukdom, en sorts kronisk, obotlig inflammation i ryggraden. 
Den är rätt smärtsam och leder ofta till att patienten kroknar och så småningom 
går i rät vinkel. Jag fick de första symptomen i tjugoårsåldern, och fick smärtstil-
lande mediciner. När jag var i trettioårsåldern fick min hustru Valsa kontakt med 
den indiska kvinnliga gurun Amritanandamayi, allmänt kallad Amma. Hon var inte 
så känd då som hon är nu. Hon skulle hålla ett möte i Musikmuséets aula i Stock-
holm, och jag var ombedd att komma en timme tidigare för att hjälpa till. Då jag 
kom leddes jag fram till Amma som satt på en stol. Jag var inställd på att hälsa på 
henne, men plötsligt grep två av hennes medhjälpare tag i mig och slängde mig i 
knäet på henne, så att jag låg där med ryggen upp. Hon förde sina händer upp och 

	
Jag på basjkirhästen Baghira, 

en av mina favorithästar. 
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ner utefter ryggraden på mig och mumlade mantras. Det hela tog kanske tre minu-
ter. Sedan dess är sjukdomen borta! Ytterligare ett exempel på karma, hade jag 
inte träffat Valsa så hade jag inte träffat Amma och då hade jag inte blivit botad! På 
röntgenbilder kan man se att jag har haft sjukdomen. Min läkare var mycket förvå-
nad och undrade vart sjukdomen tagit vägen. Den är ju kronisk och obotlig. Jag 
sade bara att den har väl gått över. Man kan ju inte säga till en svensk läkare att 
man har blivit helbrägdagjord av en indisk guru! 
 

LYCKA 
Jag är lycklig. Jag har en ljus världsbild och jag har aldrig trott på de otaliga kata-
strofscenarion som målas upp i massmedia. Den olyckligaste tiden var den på 
Lundsberg - större delen av tonåren! Men inte ens då var jag olycklig eller deppig. 
Man vänjer sig vid det mesta och får lov att vara glad ändå. Jag minns att jag re-
dan då tänkte "Det här varar inte för evigt, det tar slut så småningom".  
 
Man måste inte vara miljardär och bo i Paris eller New York för att vara lycklig. Man 
måste vara lycklig i den situation man befinner sig i. Att vara lycklig är en förmåga 
och det är inte alla som har den. Jag är lyckligt lottad som har den. 
 
Jag lyckönskar alla! 
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- Genom att hälla den i havet! 
 
     

	

	


