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Insekternas litteraturhistoria, del 27. Zen och konsten
att se som en snöleopard – med Peter Matthiessen i
världens utkanter

ANDERS NILSSON & GÖRAN SJÖBERG

80 år fyller den 22a maj i år den nord-
amerikanske författaren Peter Matthiessen
(PM), född 1927 i New York. Han har en
omfattande och varierad produktion att se
tillbaka på, främst bestående av romaner,
noveller och mer dokumentära natur- och
reseskildringar. Den skönlitterära och den
mer faktaorienterade sidan av PMs förfat-
tarskap är svåra att hålla isär, och ett
gemensamt drag är de omfattande och
oerhört noggranna efterforskningar som
ligger bakom varje verk. PM är förvånans-
värt okänd för den svenska publiken då
endast ett fåtal av hans böcker utgivits på
svenska. Då Snöleoparden som skrevs
1978 och kom ut på svenska 1981 är den
senaste svenska utgåvan är hela hans nyare
produktion relativt okänd i Sverige. Vid
sidan av Snöleoparden är det framför allt
hans genombrottsroman ’Lek på Guds
gröna ängar’, vilken även legat som grund
till en spelfilm med samma namn, som
lanserats hos oss.

PM är en verklig resenär och hans
skildringar av natur och folk från ett antal
av vår världs verkliga utposter leder
tankarna till Bruce Chatwin, en annan
gigant inom denna genre (se Natur i Norr
2003, 22(1):35-43). En skillnad är dock
PMs djupa biologiska kännedom, främst
inom vertebratzoologi, som skänker hans
naturskildringar ett extra djup. Han har
även gett ut rent faunistiska verk, bl a om
Nordamerikas kustfåglar.

En av litteraturens shamaner har PM
kallats då han ofta behandlar upplevelser
och teman bortom den normala verklig-
heten. Exempel på detta kan hämtas från
indianernas riter i hans sydamerikanska
verk liksom hans djupdykningar i buddis-
tisk filosofi i Snöleoparden. Hans zenbud-
distiska praktik är mycket lång och han kan
även titulera sig som buddistisk präst. I
flera omfattande verk om Nordamerikas
indianer visar han på djupa insikter i deras
riter och tankevärld.

Peter Matthiessen från slutet av 70-talet.



34 Insekternas litteraturhistoria, del 27

Guds gröna djungelängar
PMs genombrottsroman ’Lek på Guds
gröna ängar’ utspelar sig djupt inne i
Amazonas regnskog. Kring niarunafolket
kretsar två nordamerikanska missionärspar,
den katolske prästen, den lokale myndig-
hetspersonen och två äventyrare av typen
legosoldater. Den ene av äventyrarna,
Moon, till hälften cheyenneindian, träder
fram som bokens huvudperson. Insekterna
väller fram redan i romanens inledning.

En natt i månaden sökte sig nattfjärilarna
i djungeln inte till lampor och lyktsken.

De flög då, påstods det, genom det oändliga
svarta nattmörkret mot fullmånen.
Så hade han hört sägas. Han kunde inte
erinra sig var han hört det eller av vem, men

det måste ha varit någonstans vid en flod i
Brasilien. Han hade aldrig iakttagit lamporna
vid fullmåne. När han någon gång kom att
tänka på den saken var det aldrig månsken
eller också var han inte i tropikerna. Men
tanken på nattfjärilarna som strävade fram
högt däruppe i mörkret fyllde honom med
längtan, och i stunder som dessa insåg han
att han inte hade funnit det han sökte, och
inte heller kommit till någon klarhet om vad
det var.
Från andra sidan bordet betraktade honom
skökan oförstående, hon sökte i hans
ansiktsuttryck något som kunde ge en vink
om vad det var fatt med honom. ”Que
pasa?” sa hon och tittade bort. Hon väntade
inget svar och fick inte heller något. ”Que
pasa?” suckade hon. ”Vad är det?”
Värdshuset La Concepciõn låg ett litet stycke
in från den leriga gatan, innanför en
gårdsplan av hårdpackad jord skuggad av
mangoträd. De flesta av gästerna satt vid
enkla träbord ute på gården. Den skrällande
radion tävlade med oväsendet från ett bord
där man spelade tärning och under hesa rop
smällde tärningsbägarna i bordet så hårt man
någonsin kunde. Spelet pågick utan uppehåll
från tolv på dagen till gryningen nästa dag.
Radion och larmet från spelbordet var så
öronbedövande att människor och hundar
och höns som samsades på gården hade svårt
att göra sig hörda.
Där han satt och drack under tystnad vid
sitt bord kände han sig avskuren från alla de
andra, liksom de var avskurna från varandra.
Människor rörde sig som skuggor i denna
grotta av buller, medan urskogens mörka
grönska vajade runt omkring och dess stora
glupska tystnad rådde strax utanför ljus-
kretsen. Människorna klängde sig som
nattfjärilar till det bleka ljuset.Omslaget till den första svenska utgåvan av 'Lek på

Guds gröna ängar.
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Stadens styresman Guzman vill att Moon
och hans kompis Wolfie skall använda sitt
gamla flygplan till att bomba indianernas
by längre upp vid floden. Det blir dock inte
som han tänkt. Efter att ha druckit extrakt
från ayahuasca- eller yagelianen flyger
Moon ensam till indianbyn för att där låta
planet störta i urskogen och själv komma
nerdimpande i fallskärm. Ayahuscaruset
skildras mycket ingående och PM skriver
i en annan bok att han själv experimen-
terade med denna drog i Peru 1959. Även
under yageruset är insekterna ständigt
närvarande.

Ett oväsen av instängda insekter, flugor
och bin, och han själv mitt ibland dem.

Ett vanvettigt surr och håriga, klibbiga ben
som skrapade iväg mot avlägsna springor av
luft och ljus, frän insektslukt, platta,
oförstående, stelt stirrande insektsögon,
blänkande som juveler, alltför själlösa för att
känna fruktan, o herregud, så själlösa.
Människor... En skock som trängdes för att
komma in i baren, sökande efter vad? De
visste det inte. De hade ingen aning om vad
de var på jakt efter, de jagade av instinkt,
med myriader platta insektsögon, trampande
ner allt under fötterna. Han darrade av
skräck. Han var som en råtta, en utsvulten
råtta i en sönderbombad stad, en darrande,
utmärglad råtta som kilade mellan spillrorna
i de hopstörtade husen. Hans skelett delade
på sig, liknade en råttas skelett. Han hade
ont i ryggen, i de små framtassarna, i den
slappa, uppsvällda buken. Han låg på knä i
sängen, på helspänn, med händerna ding-
lande vid naveln, och det ryckte i den långa
nosen. I spegeln tvärsöver rummet såg han
hur hans ansikte blev hårigt och långt
utdraget.

Moon börjar leva tillsammans med indi-
anerna som betraktar honom som en ande
skickad av deras regngud. Missionärerna
har under tiden flyttat till sin station i
indianbyns närhet. Det är missionärsparet
Quarriers son Billy som får bäst kontakt
med indianerna. Detta betyder samtidigt att
han glider ifrån sina föräldrar, och då
särskilt sin mor Hazel som drabbats av
någon form av djungelpsykos. Den andra
vita kvinnan Andy passar bättre in i miljön.

När Andy och Billy en dag efter
frukosten låg på alla fyra utanför

dörren och uttryckte sin beundran över hur
vacker den blå färgen på en morphofjäril var
i solskenet, kom Hazel ut och sa till dem med
entonig röst: ”Den där vackra färgen är inte
verklig. Den är inte verklig.” Hon böjde sig
ner och knep av ena vingen på fjärilen och
smulade sönder den mellan fingrarna, sen
höll hon fram fingrarna och mumlade: ”Se
bara, den blir grå. Det är inget annat än grått
stoft, stoft och förgänglighet.” Gråtande gick
hon tillbaka mot dörren medan fjärilen
lemlästad fladdrade runt i en cirkel på
marken.
”Men kära Hazel då!” utbrast Martin djupt
upprörd.
”Det där var dumt gjort av dig, Hazel, det
måste jag säga!” Andy for upp och skakade
bort Martins hand. Hazel visade inget tecken
på att hon hade hört vad de sa, hon gick
raka vägen in i hyddan.
”Att vara efterlåten mot henne hjälper henne
inte, Martin”, sa Andy kyligt. När hon såg
pojkens ansikte, stönade hon av förtvivlan
och sjönk ner på knä och kramade honom.
”Om vi inte kan hålla våra nerver i styr utan
börjar ge efter på det där viset så kommer vi
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att råka illa ut”, sa hon varnande till Quarrier
över pojkens axel. ”Om du kan komma till
tals med henne på något vis så är det nog
bäst att du gör det.”
”Om du ursäktar att jag säger det så verkar
du själv rätt uppriven och nervös.”
”Alldeles riktigt. Vi är nervösa allihop. Och
det är väl inte så konstigt – vi är inga idioter!
Men en örfil kan ibland göra mera nytta än
’Men kära Hazel då’. Den kan föra en tillbaka
bland de levande.” Hon tystnade. Billy
iakttog dem.
”Hon har blivit tokig!” muttrade Billy med
gråt i rösten. ”Jag hatar henne.”
Andy pressade fram ett litet skratt och lyfte
upp pojken från marken och hans far sa: ”Säg
inget ont om din mor, Bill. Hon känner sig

lite ur gängorna i den här hettan.”
Han hade aldrig förut kallat honom Bill, han
använde nu det namnet som ett slags vädjan
och komplimang och Billy nickade. ”Ja”, sa
han, ”det är rätt varmt, det är det visst.” Lite
generad nu i denna mogna roll slingrade han
sig burdust ur Andys famn och ryckte till sig
fjärilen med ett vårdslöst grepp.
”Vart ska du hän?” frågade Andy.
”Ge Mutu den här dumma gamla fjärilen.
Indianerna vet vad man ska göra med den.”
Han sprang bort mot hyddorna där han snart
skulle glömma den stympade fjärilen för att
istället ägna sig åt något av alla de många
tämjda djuren. Indianerna kunde tämja
praktiskt taget alla djur utom jaguarer och
skorpioner och sengångare som bara
klättrade jämt. Sengångaren var för dum, sa
indianerna, för att begripa att den inte kunde
klättra upp i himmelen.

Inte helt oväntat får mötet med Moon och
övriga gringos många negativa effekter för
indianerna. Moon lyckas i kamp med
återkommande malariaanfall färdas genom
djungeln i en dödskanot och hamnar till
sist på en sandbank vid floden när den
lämnat urskogen bakom sig. Här brottas
han med sina existentiella problem.

Han kände sig berövad något, fast han
visste inte vad. Han var varken vit eller

indian, varken människa eller djur, bara en
stum och naken protoplasmaklump. Han
stönade av förtvivlan över sin egen förgäng-
lighet under denna himmel – det var som
om han, ifall han andades för djupt, skulle
kunna lyftas upp av vinden lika lätt som ett
frö utan att förmå göra något åt sitt öde,
utan någon aning om det. Han var den
namnlösa skalbaggen som sonderadeNiarunakrigaren Aeore beskjuter flygplanet i vilket

Lewis Moon sitter vid spakarna.
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porerna på hans egen tå. Han skälvde i
vinden som de mörka sköra fjällen som hade
lossnat på den ruttnande fiskens flank. Han
var det kala ögat på gamen som cirklade över
det tysta landskapet – långt nedanför såg han
den ensamma, människan på den lilla
lerbanken.

’Lek på Guds gröna ängar’ är en spännande
roman med många bottnar och intressanta
karaktärer. Romanen ligger till grund för
filmen med samma namn från 1991, med
Tom Berenger i rollen som Lewis Moon.
För regin svarade Hector Babenco och värt
att notera är att ingen mindre än Tom Waits
återfinns i rollen som Wolfie.

På sköldpaddsjakt i Karibien
I romanen ’Far Tortuga’ får vi följa med
ett gäng salta sjömän på sköldpaddsfångst
bland korallreven mellan Nicaragua och
Jamaica. Havet är i fokus och vid sidan av
mycket läsvärda skrönor och skeppar-
historier får man lära sig en hel del om
havssköldpaddor. Huvuddelen av romanen
är skriven i dialogform med en vacker
grafisk formgivning av den typ man oftare
ser i poesiböcker. I boken beskrivs en hel
del havsdjur, men av förklarliga skäl ytterst
få insekter. Men myror kan vara bra att ha
i närheten om man vill veta om den fisk
man fångat är ätlig eller ej.

Som du säger. Men en gång jag gick där
ser jag pompano alldeles intill land, så jag

slänger ett bete åt dem, plockar upp fem,
sex. Det var det sämsta jag någonsin gjort –
närapå dödade hälften av hela familjen.
Kapten Raib, du skulle ha prövat dem. Kasta
en bit på en myrstack, se om myrorna hugger
den. Om myror går ifrån en bit fisk, då ska

du gå ifrån själv, för myror vet.
Ett annat sätt, du kokar fisken, sedan stoppar
du silver i fisken. Om det myntet blir svart,
då vet du att något är fel.
Du vet att något är jävligt fel allaredan! De
som rullar sig på golvet, de behöver inga
satans myror att tala om för sig att de äter
giftfisk!
Men jag säger, om du var misstänksam mot
den där fisken, då skulle du...

Även sköldpaddsfångst har sina byrå-
kratiska pålagor, varför sjömännen tvingas
ta sig upp till en stad i en flodmynning i
Nicaragua för att få sina tillstånd utskrivna.
Floddeltats armar är nyckfulla och svår-
navigerade och man förstår att de salt-
stänkta sjömännen inte riktigt trivs så nära
landbacken.

Tur vi har den här lilla vinden, farsan –
hör moskiterna? Jag kan höra dem hela

vägen där borta i mangroven. Om den
vinden sticker, är vi slut.
Skit! Moskiter på ena sidan, och på andra
sidan, kommer vi för nära den där lilla ön,
sandflugorna! Här ute klarar vi oss – här har
vi bara ormar och iglar, kanske någon
stingrocka!
(...)
På tal om moskiter: Miskita Cay där, kapten
Raib – kallar de det efter indianerna? Eller
moskiterna?
Miskita Cay är uppkallad efter indianerna
som levde där förr i världen, men indianerna
är kanske uppkallade efter den här stinkande
kusten som heter Mosquitia, och det namnet
kommer av sandflugorna, som de för-
bannade spanjorerna kallar mosquitia, för de
är så okunniga.
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I snöleopardens rike
I boken ’Snöleoparden’ får vi följa med PM
och den amerikanske zoologen George
Schaller på en expedition till fots in i inre
Dolpo eller Shey-Phoksundo national-
parken i norra Nepal. Även om Schaller är
bäst känd för sina studier av Serengetis
lejon är det nu blå får och inte snöleoparder
som är hans huvudsakliga studieobjekt.
Dock förefaller det som om expeditionens
dokumentation av området var den av-
görande faktorn som gjorde att det senare
fick status som nationalpark, mycket för
att försöka rädda snöleoparden. Zoologin
träder dock i boken tillbaka för PMs
ingående skildringar av bärarna och de
andra nepaleser de möter samtidigt som
han i olika utvikningar för läsaren in i zen
och buddistiskt tänkande i allmänhet. Men
författaren är även en naturskildrare av
rang och det är inte mycket som undgår

hans skarpa blick. Då de färdas på mycket
höga höjder i skarven mellan höst och
vinter är insektslivet mycket fattigt. Det är
huvudsakligen under vandringens början
som insekter visar sig och kommenteras.

Nu genomborras luften av en ensam
cikadas skära, gälla, sällsamma läte, ett

ljud lika våldsamt som en svärdsklingas skrik
då den träffar slipskivan men ändå utsökt
och klocklikt med en klang som får spindel-
väven att skimra i solljuset. Jag står förstenad
av detta övernaturliga ljud som strålar ut från
hela världen på en och samma gång.

Ett fascinerande drag i författarens
naturskildringar är att han verkligen
kommunicerar med andra varelser och inte
bara finns därute som en betraktare. Även
ett till synes slumpartat möte med en
gräshoppa kan ges en djupare mening.

En stor kopparfärgad gräshoppa glimmar
som bärnsten i solen och gör anspråk

på stigen; den är så stor och dess skimmer
så magiskt att jag undrar om inte denna
gräshoppa är en gammal naljorpa [helig
eremit med märklig förmåga], framstående
i konsten att anta nya former. Men innan en
’fullkomnad’ av detta slag hinner avslöja sig,
har gräshoppan sorglöst hoppat ut över
kanten för att börja ett nytt liv flera hundra
meter längre ner. Jag väljer att ta det som ett
tecken på att jag måste anförtro mig åt livet,
tackar gräshoppan och går spänstigt vidare
med långa steg.

Zoologiskt sett är expeditionens grundbult
huruvida bharal eller Himalayas blå får
skall klassificeras som får eller get.
Schaller avser att utreda denna fråga genom
att studera djurens beteende i vilt tillstånd.

En vacker snöleopard från en rysk bok om Sibiriens
däggdjur. Kanske den som Matthiessen inte såg.
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Den dolda agendan verkar vara vandrarnas
önskan att få se snöleoparder i vilt tillstånd.
Matthiessen fick dock nöja sig med de spår
han sett, medan Schaller verkligen får
uppleva ett nära möte på nervägen.
Återkomsten till lägre höjder med mer
civilisation är inte helt oproblematisk.

Då jag vandrade längs Bherikullarna
denna eftermiddag, erinrade jag mig

hur försiktig man måste vara med att inte
tala för mycket eller röra sig alltför plötsligt
efter att ha ägnat sig åt zenmeditation en tyst
vecka. Likaså hur riskabel nedfärden från ett
hallucinogenrus är. Det är viktigt att under
sådana omständigheter gradvis lämna sin
puppa och som fjäril torka de nya vingarna i
solens stillhet så att man undviker en plötslig
reva i sinnet.

På Serengetis stora slätter
Andra stora kattdjur som lejon och vanliga
leoparder är ständigt närvarande i PMs bok
om Östafrika, ’Trädet där människan
föddes’. Den svenska utgåvan är ett riktigt
praktverk i stort format i vilken texten
varvas med Eliot Porters fina foton från
samma område. Även om människorna och
de stora däggdjuren förstås dominerar
boken, missar inte den skarpe iakttagaren
småkrypens ständiga närvaro. Följande
stycke har inspirerats av Serengeti 1969.
Även i det engelska originalet står det att
det är malens puppa, och inte larven, som
äter hornämne. Det har man ju svårt att tro!

De oväntade regnen i slutet av januari
fortsatte in i februari, och föll för det

mesta sent på eftermiddagen och under
natten; många dagar såg man solen stå högt
på himlen samtidigt som det blåste. I det
starka ljuset gick jag barfota på slätten för

att känna Afrikas varma hud direkt mot min
hud, och eftersom jag såg noga efter var jag
gick, såg jag också den röda havren och
indigobuskens röda blommor, skallarna med
sina horn fulla av avlagringar (som uppslukas
som allting annat: en mal lägger sina ägg på
hornen, och puppan [!], som omsluts av
avlagringarna, livnär sig på hornämnet),
vargspindlars legor och de vita och gula
pieridfjärilarna, som darrande kronblad,
lärkorna och stenskvättorna, pandanus-
skorpionens elliptiska och mullvadssyrsans
runda hål, en syrsa vars starka sång lockar
till sig honorna på en och en halv kilometers
håll, den benätande hyenans vita spillning
och ägget från en afrikansk vipa med ett
vattenfärgskamouflage som blandar sig med
regnet och jorden och luften och gräset.
Ljusa blommor vajar, och det ligger små
högar av spillning överallt; till spillningen
kommer blanka skarabéer, de som Ra
(Solguden, Himlens son) älskade. Dyng-
baggarna rusar till över gräset och kolliderar
med gödselhögen, eller sätter sig fast vid
slaka hovdjursmagar, fulla av halvsmält gräs,
som köttätarna har ratat. De rullar fina bollar
av dynga som är större än de själva och
skyndar i väg med dem över slätten. Här
spelar dyngbaggarna samma roll som
maskarna: spillningen från hundratusentals
djur varje år, av vilken det mesta begravs av
baggarna, garanterar att marken luftas och
gödslas.

PMs Afrikabok bygger på hans båda besök
1961 och 1969. Vid första besöket liftade
han genom Sudan och ner till Tanzania, och
hann även med ett kortare besök i Serengeti
i Kenya. Andra gången var han stationerad
mitt i Serengeti och gjorde därifrån kortare
och längre resor, oftast i sällskap med
någon av de zoologer som då arbetade där.



40 Insekternas litteraturhistoria, del 27

Det var här han lärde känna George
Schaller, som han sen vandrade med i
Himalayas berg. Författaren fascineras av
landskapets uråldrighet och ägnar sig
mycket åt historien, som den utspelat sig i
växelverkan mellan folkgrupper av olika
slag och naturen själv. Termiterna har alltid
funnits där på savannen i rollen att mala
ner det som byggts upp, och därmed bana
väg för vad som komma skall.

Naturhistorien för till och med de bäst
kända däggdjuren i Afrika är ofull-

ständig, och sådana grytdjur som stor
myrslok, jordvarg och pangolin har nästan
helt och hållet undgått människans under-
sökningar. Det är inte ens känt vilka arter
som gräver ut hålen, som också kan tas i
besittning av hyenor, schakaler, mungoer,
ökenrävar, jordvargar, piggsvin eller hon-
ungsgrävlingar och, i valpningstider, hyen-
hundar. Ofta grävs hålorna i basen på gamla
termitstackar, som står på slätten som
sällsamma röda statyer från en försvunnen
civilisation, som nötts anonyma av tiden.
Termiterna är gamla släktingar till kacker-
lackorna, och efter regnet lämnar de
termitstacken i parningsflykt. Snart bryts
deras vingar av, och nya kolonier grundas

där termiterna faller till marken. Om
människan skulle utrota de många varelser
som tar dem som byte, skulle termitstackarna
täcka hela landskap. Afrikas förflutna ligger
i termitens mage, som har förtärt alla spår
av gångna tropiska civilisationer, och den
kommer att göra detsamma med större delen
av vad som finns nu. Vid termitstacken kan
man i skymningen och på natten se sådana
nattliga varelser som den strimmiga hyenan
med sin långa päls och taniga kropp, men
under mina vistelser i Serengeti såg jag aldrig
detta djur, som är stort som en varg och som
bodde i jorden under mina fötter.

PM besöker många av Östafrikas berg.
Under en färd uppför Nguruman är
tsetseflugorna särskilt besvärliga. Flugorna
dras mot mörka ytor, varför vita kläder är
att föredra. Zebrorna uppges få vara ifred,
då deras ränder bringar flugorna ur
fattningen.

De här tvåvingade bitande flugorna av
släktet Glossina kläcks ur [felöversatt!,

enl. orig. ’were vectors of ’] de trypanosomer
som orsakar nagana hos boskap och
sömnsjuka hos människor och upptäcktes i
Uganda 1905, och två år senare evakuerades
folk från Murchison Falls och många andra
områden, bl.a. Victoriasjöns stränder, där
tvåhundratusen personer – två tredjedelar av
befolkningen –  hade dött i en stor epidemi.
Än i dag kan ingenting tävla mot tsetse-
flugan, som också förekommer i en stor del
av Kenya och nästan hela Tanzania, om att
vara det största hindret för framsteg i
Östafrika. Ändå finns det skäl att tro att
’flugan’ genom att eliminera känsliga djur
skapade livsrum för markboende primater,
så att babianen och människan kundeÄr zebrorna randiga för att få tsetseflugorna att freaka

ut?
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komma fram. Det är också möjligt att den
utrotade tidigare former av människan, som
kanske hade lika stora framtidsmöjligheter
som Homo sapiens, kanske ännu större.
Tsetsen har styrt människans vandringar och
bosättning och försvarat det inre av landet
mot invasioner från kusten. I områden som
västra Massailand i Kenya, där utrotandet av
tsetseflugan har lockat till sig de politiskt
mäktiga luos och kikuyerna, eller i Ruanda-
Urundi, där bantuslavarnas uppror mot sina
herrar, de högväxta tusis, har låtit de stora
betesmarkerna bli tsetsebush på nytt, styr
flugan fortfarande till en del Afrikas
utveckling.

Bajkalsjöns ljuva musik
Det var musiken som förde PM till
Bajkalsjön. Den amerikanske musikern
och kompositören Paul Winter lockade
med sig PM dit 1990. Tillsammans med bl
a den ryske författaren och miljökämpen
Valentin Rasputin kryssade de runt på
världens äldsta och djupaste insjö med ett
flertal landstigningar i intressanta områden
kring sjön. Den vackra bok som skildrar
denna resa är berikad med ett flertal citat
från tidiga besökare och skribenter, liksom
av fantastiska foton av Boyd Norton. Av
Bajkals säregna djurliv fokuserar boken på
kräftdjur, fisk och särskilt nerpan, den

Termiter av olika kaster. Matthiessen skriver poetiskt att den afrikanska kontinentens historia ligger i termitens
mage. Med tiden har de tuggat i sig allt och förvandlat struktur till ett fint mjöl.
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endemiska lilla sälen. Som i flera av sina
andra böcker fascineras Matthiessen av de
lokala folkslagens historia och seder. Även
de stora däggdjuren ägnas en hel del
uppmärksamhet, och följande uppgifter
citeras i boken från en bok om sjöns s k
björnkust av den ryske författaren O.K.
Gusev.

In the middle of  June, when the ice on the
lake was breaking up and the flight of  the

mayflies beginning, an unusually large
number of  bears could be seen wandering
along the shore. Their main reason for
coming out of  the taiga was the great swarms
of  mayflies that amassed near the water and
served as a delicacy for them.
(...)
It was obvious that here the bear was
emblematic of  the landscape, that its outings
along the lakeshore were an event as naturally
regular as the flight of  the mayfly and that
’the bear on the shore’ was one of  the basic
features of the primordial dense forest of
this part of  the coast.

Bland sibiriska tigrar
Det rysk-amerikanska tigerprojektet
lockade PM till Sikhote Alin bergen vid
ryska Stillahavskusten första gången 1992
och senare även 1995. Utifrån dessa
erfarenheter har PM skrivit en fantastisk
bok om tigrar i allmänhet och den sibiriska
tigern i synnerhet (Tigers in the Snow,
2000). Det är en mycket vacker volym, som
vanligt med utförliga kartor på pärmens
insida, och rikligt illustrerad med foto-
grafier, varav flertalet visar tigrar i sin
naturliga miljö. Texten är en intresse-
väckande blandning av biologi, politik och
kulturhistoria, kryddad med författarens

fina naturskildringar. Då AN själv besökte
dessa avlägsna trakter vid ungefär samma
tid är det lätt att ta till sig Matthiessens
berättelser. Det är med viss ångest man
läser om att när tigrar angriper människor
så har dessa vanligen stått på huk och
därmed uppvisat en viss likhet med de
normala bytesdjuren vildsvin och hjortdjur.
Huvuddelen av min tid i tigerreservat satt
jag på huk med näsan nere i en plastvanna
för att plocka skalbaggar ur håvprover. Det
skulle jag helt klart ha undvikit om jag
innan hade tagit del av denna tigerbok.
En död tigers enorma värde på svarta
marknaden beror bl a på det höga medi-
cinska värde kineserna och koreanerna
tillmäter olika tigerpreparat. Och PM
förnekar ingalunda värdet av lite äkta
tigerbalsam. Men extrakt av tigerpenisens
potenshöjande värde är nog mer tveksamt.

Outside Asia, ”tiger-bone medicine” has
been to easily dismissed as super-

stitious hocus-pocus in the same category
as rhino horn, when, in fact, its anti-
inflammatory effect in arthritis and other
ailments has been asserted if  not confirmed
by some pharmacological researchers in
Western laboratories.

Vacker fjäril besöker något slags tistlar vid Bajkalsjön.
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(...)
Tonics and potions brewed from genitalia
were much in favor among rich, flagging
Asians, and a dried penis (which resembles
a coiled eel) could comman up to $2,500 in
Singapore or Taiwan, where bowls of  nice
hot penis soup, $300 each, were consumed
for their restorative properties in man’s
struggle against such dire afflictions as
impotence and death.

Åter till Nordamerika
Novellsamlingen ’On the River Styx’ har
så vitt vi vet ännu ej översatts till svenska,
vilket måste djupt beklagas. Det är en
mästerlig samling, och det enda man kan
klaga på är att insekter förekommer mycket
sparsamt. I avslutningsnovellen ’Lumumba
Lives’ minns huvudpersonen från sin
barndom hur han tittade ner mot en sandig
bäckbotten varvid följande drama ut-
spelade sig.

Another day, another year, perhaps,
peering into the turmoil in a puff  of

sunlit sand on the stream bottom, he saw a
minnow in the mouth and claws of  a mud-
colored  dragon. The dragonfly nymph
loomed in his dreams for years thereafter,
and he hated the light-filled creature it
became, the crazy sizzle of  the dragonfly’s
glass wings, the unnatural hardness of  this
thing when it struck the skin.

PMs mest kontroversiella bok är hans
dokumentära tegelsten ’In the Spirit of
Crazy Horse’ som innehåller en oerhört
detaljerad  studie av 1970-talets indianska
motståndskamp med fokus på det skott-
drama i Oglala i Syd-Dakota 1975, i vilket
en indian och två FBI-agenter sköts till

döds. Händelsen ledde bl a till att indian-
ledaren Leonard Peltier dömdes till livstids
fängelse för mord, ett straff som han
fortfarande avtjänar. Då domen mot Peltier
byggde på av FBI fabricerade bevis är han
en politisk fånge som bl a Amnesty
International sedan länge arbetat för att få
frisläppt. Dödsskjutningen var en kulmen
på de provokationer som indianerna kring
Black Hills utsattes för i samband med att
USA’s militärindustriella komplex behöv-
de det uran och andra strategiska råvaror
som fanns dolda i indianernas heliga berg.
Försäljningen av Matthiessens bok stop-
pades nästan direkt efter den första
publiceringen, och det var först efter 8 års
hårda domstolsförhandlingar som den
slutligen blev frikänd. Matthiessen anklag-
ades för smutskastning av Syd-Dakotas
guvernör samt en av de inblandade FBI-
agenterna, vilka drev den utdragna rätts-
processen i tre olika delstater. Boken är
synnerligen läsvärd då den både är
spännande och ger en god insyn i det

Porträtt av en grånad författare; Peter Matthiessen
1997.
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amerikanska samhällets totalt skrupellösa
behandling av sina urinnevånare. Både
Oliver Stone och Robert Redford har gjort
film utifrån boken. Matthiessens skarpa
öron missar inte heller insekternas roll som
åhörare av det som händer ute i indian-
reservaten, här vid Oglala sex år efter
dödsskjutningarna.

Sitting quiet in the hot prairie grass up on
the bluff, hearing the grasshoppers’ wild

ringing that must have filled the taut silences
between shots at this same hour of  this same
day, six years before, I tried once again to
sort out all the accounts and piece together
what had actually taken place.

Watson-trilogin
PMs största skönlitterära satsning är utan
tvekan den s k Watson-trilogin: (1990)
Killing Mister Watson, (1997) Lost Man’s
River, och (1999) Bone by Bone. Trilogin
kan sägas utgöra en släktkrönika kopplad
till koloniseringen av Florida och speciellt
det väldiga våtmarkskomplexet Ever-
glades. Berättelsen centreras kring den
mytomspunne patriarken Edgar J. Watson.
Första delen skildrar den rad av händelser
som ledde fram till Watsons våldsamma
död 1910. Det är en otroligt rik väv av olika
berättelser som Matthiessen framställer,
och som mångfacetterat belyser den vite
mannens historia i området, och hans
förhållande till naturen, indianerna och de
svarta. Insektslivet domineras förstås av
myggor, ’miskeeters’ eller ’skeeters’.

Out in the islands, where the skeeter
whine can get so loud you think some

kind of  meteor is coming.
(...)

Swamp angels finally got the best of  us,
ol’Winky said – that was Old Man McKin-
ney’s name for the damn skeeters – and
Watson told ’em in a jolly way how grateful
he was that ’Sharpshooters’ and not him had
run ’em off.
(...)
There he was standing in a herd feeling more
and more stupid, like all grown men on
Chokoloskee had come out here of  an
evening to have ’em a miskeeter shoot or
something.

I trilogins andra del, som utspelar sig i
modern tid, får vi följa E.J. Watsons son
Lucius i hans försök att som historiker sätta
ihop en rättvis bild av sin far och de
skeenden som ledde fram till att han
mördades av sina egna grannar. I boken

Skyddsomslagets framsida till andra delen av
Matthiessens Watson-trilogi, Lost Man's River.
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skapas en fantastisk spänning mellan de
nutida skeenden som Lucius hamnar i
centrum av och de berättelser som de
många gamlingar han letar upp ger honom
till livs. Som väntat innehåller böckerna
även en detaljerad skildring av Everglades
rika natur. Här få vi även ett tips på hur
man kan hålla myggorna på avstånd.

This man decided to sleep out on the
porch. Says ’Wish me luck,’ by which

he meant no diamondbacks nor scopions
nor panthers. But I knew what would plague
him most was the miskeeters, cause the
porch screens was all storm-torn, shot to
hell. I sure hope you won’t need no sleep, I
told him. Uncle Bill House used to say them
skeeters on the Watson Place was the worst
he came across in all his years out in the
Glades. Said he had to chaw a whole plug
of  Brown Mule to fight ’em off.

Watson-böckerna får mycket av sin
karaktär från all den dialog som återges på
den amerikanska söderns rika redneck-
dialekt. Mästaren inom detta uttryck är
hembrännaren, krokodiljägaren och vapen-
smugglaren Speck Daniels. En synnerligen
färgstark och frånstötande karaktär som i
följande scen i samspråk med sin oäkta
dotter Sally Brown ger oss en dipterologisk
djupdykning.

Her father gave her a funny smile, then
reached and whacked her blue-jeaned

thigh above the knee. She reared around at
him, tears in her eyes. ”Keep your cotton-
picking hands to your damned self !” Father
and daughter measured each other, tasting
old bad episodes in their past history, and
he raised his brows in unabashed appre-

ciation of  her pretty bosom, which was
heaving in emotion. Speck picked a broken
horsefly off  the sand by the gauze wing and
turned its glass green body between thumb
and forefinger, cathing the firelight. ”Sharp-
shooters,” he said. ”That’s what old-timers
used to call ’em.”

I Watson-trilogins tredje och sista del
’Bone by Bone’ från 1999 får vi Edgar
Watsons egen historia i ren skönlitterär
form. Efter att ha frågat squattern Will
Raymond om hans jordlott vid Chatham
Bend är till salu får han följande kärnfulla
beskrivning till svar.

If  you are lookin for a farm at the ass end
of  hell, seventy mile by sea from the

nearest market, and have a likin for the
company of  man-eatin miskeeters and nine-
foot rattlers and river sharks and panthers
and crocky-diles and every kind of  creepin

Många av Matthiessens böcker har detaljerade kartor
på pärmens insidor, i detta fall Florida från Lost Man's
River.
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varmint ever thunk up by the Lord to bedevil
His sinners – well then, this sure is your kind
of  place.

De bästa och högst belägna boplatserna
längs denna mangrovekust utgjordes av de
kullar av skalgrus som dragits ihop av
indianerna under tusentals år. Sen gällde
det bara att se till att ha en stor öppen yta
kring sitt lilla kyffe.

What settlers wanted all around the
shack was a dead bare ground which

provided no cover for snakes and varmints,
not to mention the no-see-ums and mos-
quitos – the most pernicious of  God’s
creatures in the Glades in the regard to
bloodletting, discomfort, and disease. In this
burdensome humidity and heat, the early
Spaniards had worn armor, and these
whining demons might have been one
reason why.

Som avslutning har vi valt följande allegori
som med hjälp av en bladhorning typ
trädgårdsborre verkligen visar vilken hård
blick en av Watsons desperados hade.

But Leslie wasn’t good at jokes, and his
eyes did not fit his smile. If  a June bug

flew into Cox’s eye, you would hear the
smack of  it, because those eyes were hard
as shiny stones.
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