
Redaktörens förord

Det har varit något av ett experiment för oss att sammanställa detta 
lexikon över en by. Men för den som menar att man måste utgå från 
den enskilde individen eller gruppen för att lära känna mänsklig-
heten och förstår att varje enskilt liv tar sig uttryck i ett specifikt språk, 
är ett lexikon av det här slaget förmodligen inte helt utan värde.

Språket är ett mänskligt fenomen och lingvistik innebär ett stu-
dium av mänskligheten. Språkvetenskapens landvinningar har gett 
oss verktyg som gör det möjligt att förstå världen och livet och öka 
vår kulturella självmedvetenhet. Men forskningen är långt ifrån 
slutförd. Språkets komplicerade förhållande till fakta är ett problem 
vi ständigt brottas med. i denna bok strävar författaren efter att syn-
liggöra människorna bakom orden, att klargöra ordens ställning 
och funktion i det faktiska livet och att lyfta fram sambandet mellan 
språk och fakta, så att läsaren blir medveten om vilken påverkan 
språket har på våra liv. i någon mån kan man säga att författaren 
fäster större vikt vid det talade än det skrivna språket och mest är 
intresserad av konkreta betydelser. Det rör sig alltså om ett studium 
av ett mycket specifikt och inte alls allmänt använt språk, och det är 
kanske just därför ett nödvändigt komplement till språkets ökande 
likriktning och reglering.

Följande förklaringar är nödvändiga:
Författaren arrangerade ursprungligen artiklarna som man 1. 
brukar göra i en ordbok, efter antal streck i det kinesiska 
tecken som utgör uppslagsord. För att göra det lättare för 
läsaren att få grepp om berättelsens tråd och öka läsbarhe-
ten har artiklarna arrangerats om till nuvarande ordning. 
Den ursprungliga innehållsförteckningen har dock bevarats 

Shaogong_Maqiao_CS3.indd   5 09-10-06   17.10.05



6 

intakt, för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna hitta de 
enskilda artiklarna.
Varje ord har sin egen geografiska utbredning. i detta lexikon 2. 
innebär symbolen (•) framför ett uppslagsord att dess utbred-
ning inte begränsas till Maqiao. om ordet däremot utmärks med 
symbolen (•) innebär detta att ordets användning är begränsad 
till Maqiao eller, i vissa fall, till en enda individ i Maqiao.
För att i största möjliga mån få läsningen att flyta har författaren 3. 
använt så få dialektala ord som möjligt i definitionerna. Detta 
bör dock inte hindra den intresserade läsaren att under läsning-
ens gång använda de kunskaper om dialekt som den här boken 
tillhandahåller för att själv byta ut vissa ord mot dess dialektala 
motsvarigheter. Genom att göra så kan läsaren komma ännu 
närmare en äkta upplevelse av livet i Maqiao.
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Flod 7

• Flod [ ]: På mandarin uttalas ordet för ”flod” jiang. i Maqiao utta-
las det gang och syftar inte enbart på större vattenflöden utan på alla 
former av vattendrag, inklusive diken och bäckar. i norra Kina låter 
man å andra sidan ordet ”hav” beteckna allt från sjöar till dammar, 
något som i sydlänningarnas öron låter fullkomligt absurt. Storle-
ken tycks vara något man låter andra bekymra sig om.

På engelska används orden river och stream för att visa på skillna-
der i storlek. På andra sidan sundet, i Frankrike, syftar ordet fleuve 
på en flod som rinner ut i havet, medan en rivière är en flod inne i 
landet eller ett tillflöde till en annan flod. Storleken har däremot 
inte någon större betydelse. Det är uppenbart att vi använder oss 
av många olika typer av benämningar här i världen, och att de inte 
nödvändigtvis har direkta motsvarigheter på andra språk.

Maqiaoborna insåg så småningom också att storleken på vatten-
dragen kan skifta, men de fäster inte någon större vikt vid detta 
utan använder enbart en lätt variation i betoningen av ordet för 
att visa på skillnaden. om ordet gang uttalas med en hög, jämn ton 
syftar det på en större flod; om det uttalas med en kort, fallande ton 
syftar det på ett dike eller en bäck. Det tar tid för en utsocknes att 
vänja sig vid uttalet och undvika missförstånd. När jag först kom till 
Maqiao var jag med om just ett sådant missöde, då jag glad i hågen 
gav mig iväg för att leta efter en flod i enlighet med bybornas anvis-
ningar. När jag kom fram upptäckte jag att den brusande ”floden” 
i själva verket var så smal att jag kunde ta mig över den med ett litet 
skutt. Där fanns några mörka vattenväxter och förbiskymtande vat-
tenormar, men man kunde varken tvätta eller simma i den.

En gang med kort, fallande ton är något helt annat än en gang 
med hög, jämn ton. Jag följde den fallande tonens gang en bit, förbi 
omväxlande vilda och lugna partier. Det kändes som om jag slogs i 
bitar och sammanfogades igen, som om jag först gick förlorad och 
sedan återfann mig själv. Sedan stötte jag ihop med en gammal 
herde som sade åt mig att inte förakta floden på grund av dess stor-
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8 Luofloden

lek – en gång i tiden hade vattnet varit så oljigt att byborna kunde 
använda det som bränsle i sina lampor.

• Luofloden [ ]: allt vatten i Maqiao rann ut i Luofloden, som 
låg en halv dagsvandring från byn. Där fanns en liten roddbåt som 
kunde ta en över, och om färjkarlen inte var på plats kunde den som 
ville ro själv. om färjkarlen var där kostade det fem fen per person. 
Färjkarlen lade till på andra sidan, stack ner båtpålen ordentligt i 
sanden och stod sedan på stranden och tog emot betalningen. Han 
slickade sig på fingret varje gång han räknade en sedel.

När han hade fått ihop en redig bunt stoppade han in den i sin 
trasiga filtmössa och tryckte fast den ordentligt på huvudet.

Priset för överfarten var detsamma oavsett om det var sommar 
eller vinter. i själva verket var floden mycket bredare på somrarna, 
och vattnet betydligt stridare. om det var översvämningstid flödade 
en gul soppa ut över markerna och gjorde alla spegelbilder suddiga, 
medan den vräkte upp lager efter lager med skräp på stränderna 
och klumpar av stinkande skum lade sig till ro i de grunda vikar 
där vattnet flöt långsammare. Men ju värre situationen var, desto 
fler människor samlades på stränderna i koncentrerad väntan på att 
döda höns, svinkadaver, trasiga bord, gamla träbyttor och kanske 
någon enstaka bambupåle som lossnat från en packe skulle komma 
flytande längs floden. om man lyckades fiska upp något sådant och 
ta det med sig hem hette det att man gjort sig en ”flodförmögen-
het”.

ibland hände det förstås att ett kvinnolik eller något dött barn 
plötsligt dök upp ur vågorna som en gigantisk, uppsvälld klump 
av vitt kött och stirrade på åskådarna med stumma ögon så att de 
skrikande flydde därifrån.

De litet djärvare ungarna letade rätt på en lång bambupåle och 
roade sig med att peta på de vita köttklumparna.

Människorna vid floden brukade också fiska med nät eller met-
spön. En gång var jag på väg ner mot stranden när några kvinnor 
som gick framför mig plötsligt började skrika, vände om och sprang 
därifrån. Något måste ha hänt. När jag kom närmare upptäckte jag 
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Luofloden 9

att alla män på stranden – unga och gamla, bärare och herdar – 
hade slitit av sig byxorna, och att en lång rad guppande, vita skinkor 
i full fart snubblade ut i vattnet under höga rop. Det var först då det 
slog mig att det dova ljud jag nyss hade hört var en explosion. Man 
hade slängt smällare i floden för att spränga ihjäl fisken, och så fort 
männen hörde knallen drog de av sig kläderna och vadade ut för 
att håva upp fångsten. De ville inte blöta ner byxorna, men hade 
inte tänkt på att deras spontana men välkoordinerade aktion skulle 
kunna skrämma någon.

Under mina sex år i Maqiao var det inte särskilt ofta som jag kom 
i kontakt med Luofloden – det var egentligen bara när jag någon 
enstaka gång reste in till länshuvudstaden som jag var tvungen att 
ta mig över den. På tal om överfarten så kunde fem fen vara en stor 
summa på den tiden. ingen av oss stadsungdomar hade särskilt 
mycket pengar och när vi unga män var tillsammans drabbades 
vi ofta av ett slags motståndsmän-mot-japaner-känsla och försökte 
hitta på olika sätt att planka. En av oss, en kille som kallades mäster 
Svart, var särskilt heroisk och när vi hade klivit av på andra stranden 
tog han på sig rollen som självuppoffrande hemlig agent, gav oss ett 
menande ögonkast och sade åt oss att gå före – han skulle ensam 
stå för betalningen. Han klappade sig på vänsterfickan, grävde litet 
i högerfickan och drog ut på tiden en bra stund, tills han såg att 
vi hunnit tillräckligt långt bort. Då visade han upp sin mest vild-
sinta min och fräste åt färjkarlen att han minsann inte hade några 
pengar. ”och även om jag hade haft det skulle jag inte ha gett dem 
till dig! Vad kan du göra åt det, gamla sköldpadda?” Sedan sprang 
han därifrån så fort han kunde. Han ansåg sig vara en rätt bra bas-
ketspelare och tänkte att den gamle färjkarlen aldrig skulle hinna 
ikapp honom. Men det visade sig att farten inte var något problem 
för den gamle. Med åran på axeln sprang han visserligen långsamt 
och hamnade alltmer på efterkälken, men han stannade aldrig utan 
följde oss i en li, två li, tre li, fyra li … När vi till sist stapplade fram, 
drypande av svett, kunde vi fortfarande se den lilla svarta fläcken 
i fjärran som ropade åt oss att stanna. Vid det laget var vi alla full-
komligt övertygade om att han var beredd att följa oss till himlens 
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10 Luofloden

ände med åran i högsta hugg, och att han inte skulle vända om utan 
sina trettio fen med mindre än att vi tog livet av honom. Han var inte 
lika smart som vi och hade inte gjort någon som helst uträkning av 
vad det hela kostade honom – att han hade lämnat båten och alla 
de väntande resenärerna på stranden bekymrade honom inte det 
minsta.

För att slippa problem i framtiden hade vi inget annat val än att 
snällt samla ihop pengarna och skicka tillbaka mäster Svart med 
dem. På avstånd såg jag hur gamlingen gav mäster Svart hans växel 
tillbaka. Han gapade stort och förmodligen svor han, men eftersom 
vinden låg på åt andra hållet hörde vi inte ett enda ord.

Jag såg aldrig gamlingen igen.
När man började rensa ut kontrarevolutionära element blev en 

pistol vi hade i vår ägo föremål för utredning. Vi hade fått tag på 
den när vi gjorde kulturrevolution inne i staden och när kulorna 
var slut tyckte vi att det vore synd att bara kasta bort den, så vi tog i 
hemlighet med den ut på landet. När ryktena om kampanjen bör-
jade gå blev vi oroliga att vi skulle anklagas för vapeninnehav, så vi 
bestämde att mäster Svart skulle slänga pistolen i floden när han 
åkte över med färjan och att vi aldrig skulle säga ett ord om saken 
till någon. Hur det hela kom ut har jag fortfarande ingen aning om. 
Jag ångrar bara att vi trodde oss vara så smarta och inbillade oss 
att vi skulle bli av med problemet om vi kastade vapnet i floden. Vi 
insåg inte att myndigheterna måste hitta det för att kunna avsluta 
utredningen – annars skulle de tro att vi fortfarande gömde det 
för framtida, illegalt bruk. Vi uthärdade de oändliga förhören och 
utfrågningarna ända till vintern, då Luoflodens vatten drog sig till-
baka och blottade en stor del av sin sandtäckta botten. Med krat-
tor i händerna grävde vi noggrant ut stället där vi slängt pistolen, 
i hopp om att krafsa fram vår oskuld. i fem hela dagar höll vi på, 
och området vi täckte bara växte. Till sist hade vi, piskade av vinden 
som skar genom märg och ben, tagit oss igenom nästan all den goda 
jord som tillhörde folkkommunen utan att någonsin höra ljudet av 
krattänder mot metall.

En så tung pistol kunde omöjligt ha svepts iväg av vattnet. och 
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när den väl hade sjunkit till botten kunde ingen ha plockat upp den 
igen. Så vart hade den tagit vägen?

Jag kunde bara misstänka att den främmande floden av någon 
anledning tyckte illa om oss och hade bestämt sig för att vi skulle 
hamna bakom lås och bom.

Det var först då som vi började ana flodens mysterier, först då som 
vi studerade den ordentligt. Täckt av vinterns första snö återkastade 
den ett skarpt vitt sken, likt en blixt som plötsligt lyste upp världen 
och sedan stelnade för evigt. På stranden fanns en rad grunda fot-
spår som fick några vita sjöfåglar att skrämt flyga därifrån. ibland 
smälte de ihop med den snöiga bakgrunden och gick inte längre att 
urskilja, ibland dök de upp igen från ingenstans – ett par vita streck 
som skar upp den mörka, smala vattenytan i flera delar. i skenet 
från denna eviga blixt började mina ögon tåras utan att jag kunde 
hjälpa det.

Knappt någon tar sig längre över floden. Färjkarlen är inte sam-
me gamling som förut – han har ersatts av en något yngre, medel-
ålders man, som sitter på huk vid vattnet en stund med händerna 
instuckna i ärmarna, innan han reser sig och går hem.

Jag ser mig hastigt om, men stranden är fortfarande öde.

• Vildar [ ] (inklusive Luoklanens vildar): På manda-
rin är det ganska vanligt att man kallar starka unga män för hanzi 
(grabbar). i Maqiao talade man istället ofta om män som ”vildar”, 
”vildmän” eller ”de tre klanernas vildar”. Vilka de tre klanerna var 
gick inte att få någon riktig klarhet i. Det finns ett gammalt tale-
sätt som lyder: ”Det finns bara tre klaner i Chu, men Chu måste 
ändå utrota qin.” Det verkar inte som de tre klanerna i det talesättet 
enbart syftar på män.

Termen ”de tre klanernas vildar” kunde uppenbarligen användas 
om en enda individ men bar ändå de ”tre klanernas” märke, som 
om personen i fråga hade utsetts till att fullgöra de tre klanernas 
uppdrag. Jag vet inte om det var en tradition som hade gått i arv från 
förfäderna i Chu. Det slog mig en gång att en människa visserligen 
är barn till sina två föräldrar, men att dessa två i sin tur är barn till 
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sina fyra föräldrar, som i sin tur är ättlingar till de åtta personerna 
i tidigare led … Man behöver bara räkna vidare i ytterligare något 
dussin generationer för att hela mänskligheten i all dess ofantlighet 
ska ingå i samma krets. Vi har alla vårt ursprung i en enda gemen-
sam förfader. Enkel aritmetik visar att den vackra förhoppning som 
uttrycks i det kinesiska talesättet ”vi är alla bröder” inte bara är 
tomma ord, utan stöds av biologiska bevis. i teorin är vi alla hela 
mänsklighetens avkomma, och varje individ bär på ett koncentrat 
av de egenskaper som mänskligheten har samlat på sig under dus-
sintals generationer. Så är en människa då en egen individ? Är hon 
bara en människa?

i en annan artikel hävdade jag en gång att begreppet ”individ” är 
ofullständigt och att varje människa också är en ”grupp”. Jag hoppas 
att siffran ”tre” i uttrycket ”de tre klanernas vildar” är ett annat ord 
för ”många”. i så fall är ”de tre klanernas vildar” ett annat uttryck för 
en ”gruppindivid” – ett sätt att betona individens ursprung i grup-
pen – vilket skulle överensstämma med mina teorier.

ordet ”vildar” är vanligt i södra Kina, och under en lång tid var 
det en vanlig benämning på sydlänningar. De historiska källorna 
visar att ett kungarike vid namn Luo existerade redan under Vår- 
och höstperioden (cirka 700 år f.Kr.), och att det också kallades 
”Luoklanens vildar”. i Zuos krönika står det att ”i Lu Huangongs 
tolfte regeringsår delade Chus armé upp sig och nådde Peng. Män-
niskorna i Luo försökte angripa dem”. Det är första gången de 
omnämns. Luofolket slog sig ned i det som idag är sydvästra Yinan, 
i provinsen Hubei, granne med kungariket Ba. Så småningom kom 
platsen att få namnet Luochang, en stad som nämns i tjugoåttonde 
kapitlet av Anteckningar om farleder på vatten. Luoklanens vildar kalla-
des också för kungadömet Luozi, och använde sig av det naturliga 
skydd som Pengfloden utgjorde för att hålla stånd mot de mäktiga 
inkräktarna från norr. När Churikets soldater korsade floden längre 
söderut blev Luoklanens vildar tvungna att försvara sig och vann en 
oväntad seger. Men skillnaden i storlek mellan de olika kungarikena 
var betydande, och i slutänden lade man ner vapnen. i Zuos krönika 
kan vi läsa att luofolket två gånger blev tvungna att ta till flykten: 
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första gången till Zhijiang – bafolkets historiska vagga – och den 
andra ungefär tjugo år senare, när Wen var kung av Chu och de tog 
sin tillflykt till Xiangbei, ett område som idag utgör länen Yueyang, 
Pingjiang och Xiangyin.

Floden uppkallades efter folket – det var så Luofloden fick sitt 
namn.

Det är svårt att föreställa sig hur det kan ha sett ut när barn och 
gamla fick hjälp att göra den långa färden över vattnet. De historiska 
källorna berättar att när luofolket kom hit byggde de upp en ny stad 
med namnet Luo, men av den finns idag inga spår. Jag misstänker 
att staden Changle, som ligger på Luoflodens strand, kan ha varit 
dåtidens Luo – likheten i uttal mellan orden ”le” och ”luo” verkar 
vara en ledtråd. Det är en liten stad mellan berget och floden, som 
jag passerade när jag fraktade bambu. Genom staden ledde en kul-
lerstensgata som förde en raka vägen till den fuktdrypande, livliga 
hamnen, och över vars stenar doften av sött vin och ljudet av träskor 
ständigt svävade. Fönster och dörrar var så tätt stängda att det ver-
kade otroligt att ansikten någonsin skulle titta ut därifrån. Lokal-
befolkningen påstod att det fanns järnpelare under bryggorna som 
bara gick att se när det var lågvatten, och att uråldriga tecken var 
inristade på dem. På den tiden var jag inte intresserad av arkeologi 
så jag brydde mig aldrig om att titta. Jag var alltid så utmattad att 
jag knappt kunde hålla ögonen öppna, och efter att ha hällt i mig 
en skål sött vin kollapsade jag vid vägkanten och somnade med klä-
derna på. Sedan gav jag mig av igen. Flera gånger väcktes jag av 
den iskalla vintervinden och när jag slog upp ögonen kunde jag se 
avlägsna stjärnor dingla ovanför mitt huvud som om de längtade 
efter att falla.

om Changle inte skulle vara staden Luo så finns det ett antal 
andra möjligheter att utforska i form av Luopu, Luoshan, Baoluo 
och Tongluodong, vilkas namn innehåller tecken som uttalas ”luo” 
och vilka alla jag är flyktigt bekant med. När jag tänker tillbaka på 
dessa byar och småstäder minns jag gamla murar, stentrappor och 
vaksamma blickar ur mäns och kvinnors ögon.

Luofolket och bafolket var nära besläktade med varandra. ”Ba-
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folkets sånger” är än idag ett annat namn på gamla folkvisor. och 
passande nog slutar Luofloden i Baling, den plats som idag kallas 
Yueyang. i det 493:e kapitlet i Songdynastins historia berättas om hur 
Luoklanens vildar år 1088 gjorde uppror och inte lugnade sig förrän 
tujiafolkets hövding trädde in och tog kontroll över situationen. Det 
verkar som om det förekom någon form av samarbete mellan Luo 
och Tujia, och tujiafolket har i sin tur erkänts av historikerna som 
bafolkets ättlingar. Ett annat bevis är förekomsten av ett antal Tujia-
legender som talar om ”bröder och systrar från Luo”, vilket tyder på 
att Luo och Tujia hade fasta band till varandra.

Underligt nog har jag aldrig hittat någon stad eller by på endera 
stranden av Luofloden vars namn innehåller just det skrivtecknet, 
och jag har inte hört talas om någon som har det som efternamn 
– med undantag för byäldsten i min by, en genuin utböling som 
en gång kommit till platsen för att arbeta som dräng. Jag kan bara 
gissa mig till att en våg av oerhört grymma förföljelser – ett blodbad 
vi inte längre känner till eller förmår föreställa oss – någon gång 
måste ha gjort tecknet luo tabu och fått luofolket att avsäga sig sina 
efternamn, radera ut sin historia eller fly någon annanstans och, 
som vissa historiker har beskrivit det, slå sig ihop i mindre grupper 
och äta och sova i det fria, medan de sökte sig bort mot Xiangxi, 
Guizhou, Guangxi, Yunnan och de höga bergskedjorna i Sydost-
asien för att aldrig återvända. Från och med den dagen var Luoflo-
den bara ett namn, en tom beteckning, en mun som aldrig skulle 
tala mer och bara utsöndrade en oändlig tystnad. Även om vi kunde 
gräva fram denna mun ur graven skulle vi aldrig få reda på vad den 
en gång sade.

Nej, luofolkets land är för alltid förlorat och går aldrig att åter-
upprätta igen. allt som finns kvar är några gröna bronskärl som är 
mycket anfrätta och går sönder så fort man petar på dem. När jag 
grävde ute på de öde fälten brukade jag hitta mängder av pil- och 
spjutspetsar. De var små, mycket mindre än dem man ser i böck-
erna, och det faktum att man använde metallen så sparsamt visar 
hur dyr den var på den tiden. Lokalbefolkningen var så van vid den 
sortens fynd att de hade upphört att förvåna sig, och de brukade 
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slänga sakerna vid vägen där barnen fyllde sina korgar med dem 
och använde dem för att slåss eller leka med. När jag senare såg 
välbevakade bronsföremål utställda på museum förmådde de aldrig 
beröra mig. Vad var så märkvärdigt med dem? i Maqiao klev jag hela 
tiden runt i Kinas äldsta historia medan oräkneliga kostbara reliker 
knastrande trampades sönder under mina fötter.

• Den tredje i tredje [ ]: Varje år, den tredje i tredje enligt mån-
kalendern, åt Maqiaoborna ris som färgats mörkt med saften från 
en viss ört, tills deras munnar gapade svarta som tjära. Samma dag 
vässade de också sina knivar. Himmel och jord bävade när dånet 
som strömmade ut ur husen smälte ihop till ett enormt vrål, och 
löven på träden längs bergssluttningarna darrade av skräck. För-
utom yxor, skäror, liar och köksknivar måste varje familj ha en dolk 
som de polerade tills den glänste som snö. Den böljande, bultande, 
skälvande iskalla eggen väckte deras mordiska lustar. Dessa knivar, 
som en gång hade sovit djupt försjunkna i rosten, återfick nu sitt 
glimmande medvetande och väcktes till liv i vildarnas händer – i 
händerna på vildarna från Luoklanen – och fick människorna att 
omedvetet dra sig undan från varandra. Dolkarna tycktes ha en 
egen vilja, och om man inte höll hårt nog i handtaget skulle de vina 
genom dörröppningarna, söka sina egna mål och ställa till med de 
mest förfärliga saker – förr eller senare måste det ske.

Man kan se det som en rit för att inleda det nya jordbruksåret, 
utan några aggressiva avsikter. Men varför slipade man knivar när 
bara skäror och plogar behövdes i jordbruket?

När kniven glimmar är våren här
Den tredje i tredje rister luften på knivseggen

• Maqiaos båge [ ]: Maqiaos fullständiga namn är ”Maqiaos 
båge”. ordet ”båge” betyder by, men omfattar även byns marker 
bortanför husen. Det är uppenbarligen en gammal måttsenhet: en 
”båge” är ett landområde vars radie är lika lång som ett pilskott. i 
Maqiaos båge fanns ungefär fyrtio hushåll samt ett tiotal nötkreatur, 
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svin, hundar, höns och ankor, och byn flankerades av två långsmala 
risfält. i öster gränsade den till Shuanglongs båge och därifrån kun-
de man se ut över Luofloden. i norr slutade den vid bergskammen 
som ledde vattnet från Tianzitoppen ner till Chazidalen. i väster 
gränsade byn till Zhangjiafangs ägor och i söder nådde den ända 
bort till Longjiatan, där en smal väg anslöt till den motorväg mellan 
Changsha och qiuyang som hade byggts på 1960-talet. Det var den 
vägen man tog om man åkte buss in till länshuvudstaden. Det tog 
litet drygt en timme att följa bågen från ände till ände. Man upphör 
aldrig att förundra sig över hur mäktiga våra gamla förfäder måste 
ha varit som kunde skjuta en pil över ett så stort landområde.

Kan människorna ha blivit kortare för varje generation?
Det sägs att Maqiaos båge (som betyder Hästbrons båge) ursprung-

ligen skrevs med ett annat tecken, så att det betydde Moderbrons 
båge, men det enda beviset för det är en gammal överlåtelsehand-
ling. Man kan lika gärna betrakta det som ett stavfel från det för-
flutna. i modern tid visar dokumenten relativt tydligt på följande 
utveckling:

Före 1956: Maqiaobyn, i Tianzi kommun
1956–1958: Maqiaogruppen, en del av Östanvindens kooperativ
1958: Produktionslag nummer 12 i Folkkommunen Changle 
(storkommun)
1959–1979: Produktionslaget Maqiao i Folkkommunen Tianzi 
(liten kommun)
Efter 1979: När folkkommunerna upplöstes blev Maqiao tillsam-
mans med en del av Tianzi kommun inlemmad i Shuanglong 
kommun

De flesta invånarna i Maqiao hette Ma i efternamn, och byn var 
indelad i två delar: den övre och nedre bågen. Tidigare hade den 
övre bågen varit hem åt de rika och där bodde större delen av de 
som hette Ma. Det här var inte särskilt vanligt, tvärtom kunde man 
konstatera att den övervägande delen av invånarna i Zhangjiafang 
(vilket ordagrant betydde ”klanen Zhangs distrikt”) hette Li, medan 

Shaogong_Maqiao_CS3.indd   16 09-10-06   17.10.06



Maqiaos båge 17

större delen av de som bodde i Longjiatan (klanen Longs strand) 
i själva verket hette Peng. Även om jag tyckte att det var en aning 
konstigt att byarnas och invånarnas namn skilde sig åt beräknade 
jag att detta förhållande gällde för drygt hälften av byarna i länet.

Enligt Krönika från ministeriet för upprors nedtryckande upplevde 
Maqiaos båge en kort tid av blomstring i början av qianlongkejsa-
rens regeringsperiod. På den tiden kallades orten för Maqiao pre-
fektur och hade en befolkning på mer än tusen personer som levde 
innanför en rund försvarsmur, med fyra befästa byar och ett starkt 
försvar som gjorde det omöjligt för kringdrivande banditer att ta sig 
in. Under qianlongkejsarens 58:e regeringsår drabbades en viss Ma 
Sanbao av plötsligt vansinne under en fest hemma hos en släkting 
och förklarade sig vara avkomman efter sin mor och en andehund. 
Han var himmelens son reinkarnerad, Lotusblommans herre, och 
han hade i uppdrag att upprätta Lotusblommans rike. Tre av hans 
närmaste klansfränder – Ma Youli, Ma Laoyan och Ma Laogua – 
följde honom genast in i galenskapen. Med utsläppt hår skrek de i 
högan sky, samlades runt Ma Sanbao och utropade honom till kej-
sare. Sedan fabricerade de ett kejserligt edikt som utnämnde hans 
hustru, från klanen Wu, till kejsarinna och hans brorsdotter samt 
en flicka från klanen Li till hans konkubiner. De satte upp anslag 
överallt, rekryterade soldater, uppviglade bybor och samlade ihop 
löst folk från områden på upp till arton bågars avstånd. Sedan 
rånade de handelsmän på deras varor, attackerade statens spann-
målspråmar och dödade ett oräkneligt antal människor. På den 
artonde dagen i den första månaden under det 59:e regeringsåret 
delade befälhavaren för Zhen’ganstyrkorna, Minggatu (mongol), 
och hans vice befälhavare Yisana (manchurier), in sina åttahundra 
män i två olika grupper och ledde dem till anfall mot rebellerna. 
Den vänstra gruppen gick till angrepp mot qingyu-fördämningen 
och attackerade befästningen rakt framifrån. De hade skjutvapen 
och kanoner med sig och avfyrade kanonerna mot rövarnas pålverk 
så att det fattade eld och rövarna tvingades hoppa i floden, där ota-
liga av dem dog. Efter attacken gick den högra gruppen över floden 
genom att lägga ut en provisorisk träbro vid Hengzipu och angrep 
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banditernas fäste på natten. i gryningen bröt sig mer än tvåhundra 
banditer ut ur befästningen och flydde österut, bara för att stöta 
ihop med den vänstra gruppen regeringssoldater som omringade 
dem och slaktade dem till sista man. Ma Youli och de fem andra 
falska ministrarna halshöggs och deras huvuden hängdes upp till 
varnagel för folket. alla rebellbefästningar i trakten kring Maqiao 
brändes ner till grunden. Bara de få bybor som hade bistått armén 
i dess insats för att kväsa upproret undslapp bestraffning, genom 
att sätta upp en militärt utdelad röd flagga med orden ”bra folk” 
utanför sin dörr.

Krönika från ministeriet för upprors nedtryckande gjorde mig litet led-
sen. Ma Sanbao – samme Ma Sanbao som i länets nya lokalhistoriska 
skrifter stod med på listan över ”rebelliska bondeledare” och som i 
maqiaobornas legender var en äkta drake, Himmelens son – fram-
stod i de anteckningar som gjorts under den manchuriska qing-
dynastin som en riktigt vidrig person. Under de tre korta månader 
som upproret pågick tänkte han inte ut några som helst strategier 
för hur han skulle utse en regering, lägga grunden för sin dyna-
sti, bekämpa fienden och rädda världen – det enda han gjorde var 
att utse fem kejserliga konkubiner. av det historiska materialet att 
döma var han inte skickad att leda ett uppror, för när regeringssol-
daterna anlände försvarade han sig mot deras gevär och kanoner 
genom att be shamaner att sätta upp ett helgat altare och att tillbe 
andarna, samt genom att klippa pappersfigurer och strö ut bönor 
som han hoppades skulle förvandlas till generaler och soldater. 
Han saknade också den personliga moral som krävs av en rebel-
ledare, och när hans rike föll var han inte tillräckligt modig för att 
dö martyrdöden utan lämnade istället in en fyrtio sidor lång bekän-
nelse full av självförebråelser och självförklenande uttryck som ”er 
underdånige” eller ”usle tjänare”, något som fick hans övermän att 
tycka synd om honom. Den osammanhängande bekännelsen gjorde 
hans galenskap uppenbar för alla. Under den korta tid som Lotus-
blommans rike existerade uppgick dödssiffran bland bönderna i 
området kring Maqiao enligt officiell statistik till drygt sjuhundra 
personer. Till och med ett antal kvinnor som gifts bort och gett sig 
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av för flera årtionden sedan valde att återvända och ansluta sig till 
sina klansfränder i denna strid på liv och död. Dränkta i blod gick 
de genom eld och vatten bara för att lägga sina liv i händerna på en 
sådan galning.

Kan bekännelsen ha förfalskats? Jag hoppas verkligen det. Jag 
hoppas att dessa redogörelser är en del av historien som förvrängts 
av den härskande qingdynastin. Jag hoppas att den Ma Sanbao som 
soldaterna band vid ett träd, dränkte i fotogen och tände på som en 
”magisk lampa” inte var sådan som han beskrivs i Krönika från minis-
teriet för upprors nedtryckande och att de drygt sjuhundra människor 
som följde honom i döden inte hade låtit sig luras av en vettvilling.

Kanske finns det en annan version av historien?
”Lotusbanditernas” uppror är den viktigaste händelse som inträf-

fat i Maqiaos historia, och det blev också huvudorsak till ortens ned-
gång. Efter upproret flyttade många av maqiaoborna ut till andra 
delar av landet och invånarna blev gradvis färre. Vid 1900-talets 
början hade hela byn förfallit. När myndigheterna förberedde 
omplaceringen av så kallad ”intellektuell ungdom” till landsbygden 
letade de efter platser där det fanns gott om mark men ont om folk. 
Maqiao var en av de byar de valde.

• Gamle vän [ ]: Ett uppror av ännu större omfattning än lotus-
banditernas inträffade under slutet av Mingdynastin, då Zhang 
Xianzhong tog till vapen i Shaanxi och åtskilliga gånger drabbade 
samman med de hunanesiska mördarstyrkor som kallades ”Räfsor-
na”. De kraftiga förlusterna fick Zhang att känna ett starkt hat mot 
alla hunaneser, och senare ledde han vid ett flertal tillfällen sina 
trupper över gränsen till Hunan och dödade ett stort antal männi-
skor. Han kallades ”Zhang Somintefrågar”, eftersom han slog ihjäl 
utan att fråga efter vare sig namn eller orsak. Människohuvuden 
dinglade alltid från hans ryttares sadlar och människoöron upp-
trädda på snören satt fästa i soldaternas bälten, som kvitto på den 
lön de hade rätt att utkräva.

Blodbadet ledde till att människor från Jiangxi vällde in i Hunan, 
och det sägs att det är denna historiska bakgrund som ledde till 
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att hunaneserna började kalla alla jiangxibor för ”gamle vän” och 
de så småningom kom att stå varandra ganska nära. Hunan och 
Jiangxi avgränsas inte av några egentliga geografiska hinder, så befolk-
ningen kan färdas fram och tillbaka utan svårigheter. Vid åtminstone 
ett tillfälle – på 1960-talet – har en våg av hunaneser dragit in över 
Jiangxi.

När jag just hade kommit till Maqiao och arbetade i jordbruket 
var vildarnas främsta samtalsämne – vid sidan om kvinnor – mat. De 
artikulerade ordet ”äta” med stor kraft och med det urgamla uttalet 
qia, snarare än det medeltida qi eller det moderna chi. Qia uttalades 
med fallande ton, och den utdragna vokalen i kombination med det 
skarpa, befallande tonfallet uttryckte på ett enastående sätt deras 
starka känslor för ämnet. Qia kyckling anka nötkött lamm fisk hund 
och kött – en förkortning för fläsk. Qia kroppkakor ångkokta bullar 
friterat bröd friterade kakor nudlar glasnudlar kakor av klibbigt ris 
och naturligtvis ris – det vill säga kokt ris. Vi var mycket engagerade 
i samtalen och tröttnade aldrig på ämnet, på detaljerna, på alla 
upprepningarna. De var en källa till oändliga diskussioner, oändlig 
förnyelse, oändlig förnöjelse och vi talade med sådan inlevelse att 
händer och fötter dansade, så att vi blev röda i ansiktet, så att varje 
ord marinerades i saliv innan det med våldsam fart kastades ut från 
tungan och dånet från explosionen ekade i solljuset.

För det mesta talade vi om minnen, till exempel från någon 
födelsedagsfest eller begravningsmiddag som gjort outplånliga 
intryck. Vi pratade och pratade och så småningom brukade sam-
talen övergå i spekulationer eller rent skryt. Så fort någon påstod 
att han kunde äta ett och ett halvt kilo ris under en måltid hävdade 
någon annan att han minsann kunde stoppa i sig tjugo kropp-
kakor. Men det var väl inget, fnös någon riktig karlakarl genast 
– han kunde minsann klämma i sig fem kilo ister med ett kilo 
nudlar, och så vidare. Naturligtvis ledde detta till diskussioner, 
undersökningar och forskning. Några vägrade att tro på det som 
sades, andra slog vad, vissa utnämnde sig själva till domare, ytter-
ligare andra föreslog tävlingsregler och några såg till att det inte 
förekom fusk, som till exempel att man stekte ner istret till brända 
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klumpar innan man åt det. Detta ständiga, oföränderliga ståhej 
uppstod alltid när det var riktigt långt kvar till matdags.

Vid sådana tillfällen brukade lokalbefolkningen prata om åren 
när ”matsalen var öppen” – det var så de benämnde Det stora språng-
et. De mindes alltid det förflutna genom magen så att minnena fick 
verklig konsistens och smak. att ”äta spannmål” betydde att göra 
militärtjänst, att ”äta statens mat” betydde att vara tjänsteman eller 
arbetare inne i staden, ”förra gången vi åt hundkött” syftade på 
något tidigare funktionärsmöte i byn, när man talade om att ”äta 
nytt ris” menade man den tidiga hösten, att ”baka baba-kakor” eller 
”slakta nyårsgrisen” syftade på nyårshelgen och ”det har kommit 
folk till tre eller fyra bord” var ett sätt att tala om hur många som 
kommit för att delta i någon kollektiv aktivitet.

De sade att de aldrig hade fått äta sig mätta under de år ”då mat-
salen var öppen”. Fastän de var gröna i ögonen av hunger var de 
tvungna att pulsa genom is och snö för att laga dammen, och till och 
med kvinnorna tvingades klä av sig på överkroppen så att brösten 
hängde ut medan de bar korgar med jord på ryggen och viftade 
med röda fanor och plakat eller slog på trummor och cymbaler för 
att visa att den revolutionära andan inte lät sig knäckas av kylan. 
Tredjefar Ji (som jag aldrig mötte) ramlade omkull och dog på bygg-
arbetsplatsen. Ett stort antal friska, starka ungdomar som inte stod 
ut med slitet flydde till Jiangxi där de stannade i flera år.

Senare träffade jag en man som bodde i Jiangxi men hade kommit 
tillbaka till Maqiao för att hälsa på sina släktingar. Han hette Ben-
ren och var i fyrtioårsåldern. Han gav mig en cigarett och kallade 
mig för ”gamle vän”. Som svar på mina nyfikna frågor berättade han 
att han hade flytt till Jiangxi på grund av en kruka majsvälling (se 
Välling). Han hade tagit med sig vällingen hem från matsalen som 
kvällsmat till familjen, men medan han väntade på att frun skulle 
komma hem från arbetet och barnen från skolan blev han så hung-
rig att han inte kunde låta bli att äta sin portion först. När han hörde 
barnens röster vid ingången till byn gjorde han sig redo att servera 
vällingen, men när han lyfte på locket upptäckte han att krukan var 
tom. Han blev så förskräckt att det svartnade för ögonen. Nyss hade 
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krukan varit full av välling. Vart hade den tagit vägen? Kunde han 
verkligen ha satt i sig alltihop utan att märka det?

Han letade desperat igenom rummet, men vällingen fanns ing-
enstans – alla skålar, byttor och grytor var tomma. Under de här 
åren fanns det inga hundar eller katter som kunde knycka maten 
och byborna hade satt i sig varenda daggmask och gräshoppa de 
kunde hitta.

Barnens steg närmade sig. Det var det mest skrämmande ljud han 
någonsin hade hört.

Benren kände att han inte kunde se enda människa i ögonen och 
absolut inte bekänna det han hade gjort för sin fru, så han rusade 
panikslagen ut på sluttningen bakom huset och gömde sig bland 
snåren.

Han kunde vagt urskilja gråten inifrån huset och höra hur frun 
gick runt och ropade hans namn. Han vågade inte svara, vågade 
inte ge ett ljud ifrån sig. Han gick aldrig in i huset igen. Nuförtiden 
arbetade han i en dal i södra Jiangxi där han fällde träd, brände kol 
och liknande … Det var tio år sedan nu, och han hade en ny kull 
ungar där borta.

Hans förra fru hade också gift om sig och var inte arg på honom. 
Den här gången hade hon till och med bjudit hem honom på mid-
dag, med kött. Fast barnen var litet blyga för främlingen; de gick 
upp i backen för att leka och kom inte hem förrän det blev mörkt.

Jag frågade om han funderade på att flytta hem.
Så fort jag hade sagt det förstod jag vilken dum fråga det var.
Han log och skakade på huvudet.
Han sade att det var samma sak, att livet där borta var likadant 

som här. Han sade att han förmodligen skulle få fast arbete i skogs-
bruket, att han bodde tillsammans med några andra personer som 
också kom härifrån och att de hade döpt sin by till ”Maqiao”. Män-
niskorna där kallade också hunaneserna för ”gamla vänner”.

Ett par dagar senare åkte han tillbaka till Jiangxi. Dagen han gav 
sig av regnade det. Han gick före och hans förra fru traskade efter, 
på ungefär tio stegs avstånd. Hon ville väl följa honom en bit på 
vägen. De hade bara ett paraply, som hon höll i men inte hade slagit 
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upp. När de skulle över ett dike hjälpte han henne, men sedan skyn-
dade han sig att hålla avståndet igen. Den ene före och den andra 
efter fortsatte de in i dimman.

Jag såg honom aldrig mer.

• Sött [ ]: Människorna i Maqiao har ett väldigt enkelt sätt att beskri-
va olika smaker: allt som smakar gott kallas med en övergripande 
term för ”sött”. Socker är ”sött”, fisk och kött är också ”sött”, kokt ris, 
chilipeppar och bittermelon är ”sött”.

Det är svårt för en utomstående att förstå om det beror på att de 
har ett primitivt smaksinne och därför en ofullständig vokabulär, 
eller om det tvärtom är så att bristen på lämpliga ord har lett till 
att deras tungor har förlorat förmågan att urskilja olika smaker. i 
Kina, detta så gastronomiskt välutvecklade land, är något liknande 
oerhört sällsynt.

På samma sätt finns också i princip bara en enda beteckning för 
alla sorters sötsaker: ”socker”. Kanderad frukt är ”socker”, kakor 
är ”socker”, sockerkaka, kex, bröd, grädde och liknande är också 
”socker”. När man första gången såg en klubba i Changle kallades 
även den för ”socker”. Självklart finns det undantag. Lokala speciali-
teter har egna namn som till exempel ”klibbkakor” eller ”riskakor”. 
användningen av den allmänna termen ”socker” är begränsad till 
produkter som är västerländska, moderna eller åtminstone kommer 
från någon plats långt bortifrån. De flesta av oss stadsungdomar 
brukade köpa något av gatuförsäljarna som helt klart var småka-
kor, men som av maqiaoborna kallades för ”socker”. Det lät mycket 
underligt i våra öron och vi vande oss aldrig vid det.

Kanske hade maqiaoborna förr i tiden bara tillräckligt med mat 
för att fylla magen och hann helt enkelt inte uppleva och analysera 
smaker? Många år senare träffade jag några utlänningar som talade 
engelska, och upptäckte att deras ordförråd på smakområdet var 
lika skralt: allt som smakade aningen ettrigt – oavsett om det var 
peppar, chilipeppar, senap eller vitlök – och som fick svetten att bry-
ta ut i pannan kallade de ”starkt”. Jag tänkte för mig själv att de, pre-
cis som maqiaoborna, kanske hade en historia av hungersnöd som 
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gjort att de inte hade kunnat välja mat eller lärt sig urskilja smaker. 
Jag driver inte med dem, för jag vet hur det är att svälta. Det fanns 
en tid när jag trevade mig hem till byn i mörkret och utan att tvätta 
händer eller ansikte (fast jag var täckt av lera från topp till tå) eller 
bry mig om att slå efter myggorna (fast de störtade mot mig i täta 
svärmar) slängde i mig mina fem skålar ris (ett kvarts kilo ris i varje 
skål). När jag var klar visste jag knappt vad det var jag just hade ätit 
eller hur det smakade. i den stunden kunde jag varken se eller höra, 
och det enda jag kände var hur magen vred sig i kramp. alla de ord 
som fint folk använder för att beskriva smaker, allt detta utsökta, 
detaljerade och exakta struntprat, betydde ingenting för mig.

ordet ”sött” avslöjar att maqiaoborna har en blind fläck när det 
gäller mat och dryck och visar var gränsen går för deras kunnande 
på området. Men när man tänker efter inser man att var och en av 
oss har blinda fläckar. Gränserna för vårt kunnande är inte desam-
ma, och det mänskliga medvetandets svaga låga kan inte lysa upp 
hela världen. Än idag har kineser i allmänhet mycket svårt att upp-
fatta vilka ansiktsdrag som är karaktäristiska för västeuropéer, nord-
européer och östeuropéer, eller skilja på brittisk, fransk, spansk, 
norsk eller polsk kultur. Namnen på olika europeiska folkslag är 
bara tomma symboler i skolans läroböcker och de flesta kineser 
kan inte koppla dessa symboler till typiska utseenden, kläder, språk 
eller traditioner. Det här förvånar européer lika mycket som det 
förvånar kineser att européer inte kan skilja på folk från Shanghai, 
Guangdong eller Dongbei. Så kineser föredrar att använda gene-
rella termer som ”västerlänningar” eller ”utlänningar”, precis som 
maqiaobor använder ordet ”sött”. För britter som inte vill klumpas 
ihop med tyskar eller fransmän som inte vill sammanblandas med 
amerikaner verkar det förstås otroligt dumt. På samma sätt kan 
inte de flesta kineser, ens om de är ekonomer, skilja på kapitalism i 
USa, Europa, Sverige, Norden eller Japan. De gör inte heller någon 
större skillnad mellan kapitalism på 1700-talet, på 1800-talet, på 
1900-talet före världskrigen, på 1960-talet eller på 1990-talet. För 
de flesta av dem räcker termen ”kapitalism” för att de ska kunna 
uttrycka sin beundran eller avsmak.
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