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Inledning

När kursen i kreativt skrivande skulle lanseras bad Paideias rektor mig att skriva en presentation
av kursen att publicera på hemsidan.
Jag skickade honom två.
En som jag hade kopierat rakt av från andra skrivutbildningar. En där jag petat in ordet ”judisk”
på så många ställen som möjligt.
Rektorn tyckte vi skulle satsa på den senare. Fem år har gått sedan dess och det är fortfarande
enda gången som han eller någon annan på skolan lagt sig i vad vi gör på skrivkursen. Med andra
ord är det ingen utomstående som riktigt vet vad vi sysslar med på måndagskvällarna, vecka efter
vecka, termin efter termin.
Vi är väldigt tacksamma över det.
För även om vi oftat diskuterar väsentliga saker som hur man bygger upp en historia
dramaturgiskt, skapar intressanta karaktärer eller vad uppmaningen ”show don't tell” egentligen
innebär - händer det också att vi hamnar i diskussioner som det nog vore svårt för en
utomstående att förstå poängen med. Genom åren har vi till exempel haft intensiva
överläggningar om huruvida en elefant verkligen kan vara passivt aggressiv. Och hur lång en
genomsnittlig tysk godis-strut är. Vid ett tillfälle ägnade vi flera minuter åt frågan om vad för slags
avtryck som lämnas när en mans-stjärt pressas mot en glasruta. Det är den typen av ämnen som
kan dyka upp när deltagarna diskuterar varandras texter.
Jag är också glad att ingen ansvarig fått för sig att kontrollera huruvida kursen verkligen uppfyller
det dess rubricering lovar. ”Kreativt skrivande: judiska perspektiv” lyder det fullständiga namnet och
det är en benämning som är svår att leva upp till.
Bland annat för att namnet är motsägelsefullt - det första ledet förutsätter en öppenhet och frihet
i skapandet som det andra genast begränsar. Det finns inte heller några förebilder. Såvitt jag
förstår existerar ingen kurs som vår i hela världen. Dessutom har vi fullt upp på lektionerna. Det
tar tid att gå igenom allas texter. Vi brukar använda tidtagare för att säkerställa att alla får lika
mycket utrymme, men så fastnar vi i någon viktig fråga - som den om stjärten mot rutan eller hur
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man bör transkribera ordet lokschen (alltid med c enligt somliga deltagare. Inte på några villkor
enligt andra) och så har vi sprängt tidsmallarna.
För oss har de judiska perspektivet därför kommit att innebära att kunna skriva om judiska frågor
och föreetelser utan att behöva förklara sig. I de flesta andra sammanhang får man rikta sig till en
främst icke-judisk målgrupp. På kursen kan man skriva som om det judiska är något självklart för
läsekretsen.
Ett annat sätt att få in de judiska perspektiven har blivit att skriva texter efter teman som enkelt
kan placeras i en judisk kontext.
Ämnet ”Hem” - som texterna i den här boken utgår ifrån - är ett exempel på det.
Ingen av de större religionerna är så upptagen av fenomenet hem som judendomen. I en
normalstor chumash - en slags bokversion av torahn - avhandlas skapelsen på omkring tre sidor.
Vandringen i öknen från Egypten till Kanaan tar upp drygt 230. Alltså nästan 80 gånger så många
sidor om att ta sig hem som om världsalltets uppkomst.
Och det är bara de religiösa skrifterna. Som historien sedan utvecklats har frågan om hem
ideligen varit något det judiska folket tvingats förhålla sig till och ompröva.
Att förlora sitt hem. Att skapa sig ett nytt. Att förlora även det. Att förändra sin syn på vad ett
hem är och kan vara.
Texterna i den här boken är utmejslade under nio månaders tid. Deltagarna har skrivit flera texter
som på olika sätt utgått från ämnet hem och sedan valt ut var sin att gå vidare med.
Som ni kommer se har de vitt skilda sätt att tolka temat. Bland bokens texter finns personliga
historier och sånt som närmar sig science fiction. Här finns barndomsskildringar, kärlekshistorier
berättelser om dödsfall och flykt. Texterna utspelar sig på olika länder och kontinenter och
spänner tidsmässigt från 1600-talet fram till 2055.
Jag hoppas ni kommer tycka om texterna - och hitta de judiska perspektiven i dem.
Mycket nöje!
Stephan Mendel-Enk
Lärare på Paideias kurs ”Kreativt skrivande: judiska perspektiv”
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Att återkalla de döda
av Anette Sallmander

Det är fest hos oss och alla röker utom mamma.
Gästerna pratar polska, ungerska och jiddisch. De har ätit gehackte leber, sill, hönssoppa och de
har svept snapsarna som pappa ideligen fyller på åt dem. Farbröderna har tagit av sig kavajerna.
Stora tant Golde sjunger när hon kommer in från balkongen. En cigarett ryker mellan lång- och
pekfingret på handen där briljanterna glittrar.
”Of all the boys I've known la la la.. .and I've known some. La, la, la, la, la…”
Jag sitter bakom gardinerna. I början av festen var jag cigarett-flicka. Jag gick runt med en bricka
och bjöd alla på cigaretter men jag tröttnade. Bakom spetsgardinen känner jag mig som en brud.
Alla som gifter sig är så vackra. ”När du blir stor ska du också få en brudklänning och gifta dig
med en fin judisk pojke”, brukar mamma säga.
Min brorsa har gått ut och lekt med gästernas barn. Ibland när balkongdörren öppnas tycker jag
mig höra dem på gården utanför, skratt som ekar mellan de nybyggda husen i Huvudsta Allé. Fast
jag tror inte att de är där. Min brorsa gillar att leka i skogen. Antagligen har han tagit med dem
dit, upp till gungeken eller häststallet. Jag ville inte följa med. Jag måste vara beredd om mamma
behöver mig. Dessutom väntar jag på att pappa ska kalla upp mig.
Genom gardinen ser jag pappa och gubbarna rulla ihop vår nya vackra Wiltonmatta. Det betyder
att det ska bli dans. Någon ropar: ”Andrew Sisters, Mojsze! Sätt på Andrew Sisters! Vi vill höra
Bay mir bistu sheyn.”
De är som familj för mig, alla gästerna. De hör ihop för de har överlevt. Alla som kissat i kors
någon gång under kriget och funnit varandra efteråt är släkt, säger mamma. Sammanlagt är det
kanske tjugo personer i lägenheten. Förutom mig är alla ungefär lika gamla som mina föräldrar.
Några äldre personer än så finns inte. Ingen har någon mormor, ingen är någons farfar.
Jag ser min moster svepa förbi i sina korallröda byxor. Alla andra tanterna har klänningar,
pastellfärgade i olika modeller. Mammas är ljusblå. Jag tycker om att känna på tyget i mammas
klänning.
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Själv är jag klädd i min vita klänning. Den är min favorit. Jag älskar att ha den tillsammans med
vita finstrumpor och mina röda, blänkande lackskor. Om mamma inte haft så svaga nerver innan
festen, om kammen som hon envisas med att använda inte fastnat i mitt omöjligt trassliga svarta
hår - då hade jag nog haft sidbena och tofsar med rosetter.
Musiken tystnar. Sedan kommer det, pappa kallar på mig.
”Anoshka, var är du?”
Jag springer fram och ställer mig bredvid honom, uppe på guldsoffan. Bakom oss hänger
mammas oljemålningar. Naturbilder från Värnamo. Det var där hon träffade pappa, på en
flyktingförläggning som egentligen var ett hotell som hette Vindruvan. Vita bussarna tog dem dit.
Jag vet inte exakt vad vita bussarna är för något, bara att det är ett ord som mammas och pappas
vänner ofta använder.
”Mina damer och herrar,” säger pappa högtidligt och artikulerat. ”Nu blir det underhållning med
den stolte Fadren och Anoshka som har en magisk förmåga.”
Gästerna applåderar. Fast inte mamma. Hon ropar ”Got mein einsike, Mojszez vad ska du göra
med min flicka!”
”Lugna dig” säger pappa och sedan vänder han sig till publiken igen. ”Snart kommer jag be lilla
Anoshka att lämna rummet. Medan hon är borta vill jag att någon av er ger mig en lapp med en
mening, ett ord eller ett nummer. Jag väljer en lapp att tänka på. När Anoshka kommer tillbaka
ska ni se. Bara genom att titta mig i ögonen kommer hon avslöja vad som finns i mitt huvud.”
Pappa ber tant Danushka att följa med mig till mitt rum, så att alla ska vara säkra på att jag inte
tjuvlyssnar eller fuskar på annat sätt. Danushka har långt svart hår till midjan som hon sätter upp i
knut. Vi sitter bredvid varandra på min säng.
”Om jag berättar vad du tänker på, kan du fixa mitt hår då?”, frågar jag.
Danushka skrattar till.
”Visst. Vad tänker jag på?”
”På din lillebror. Jag hör honom ända från himlen hit. Han säger att han leker med er lilla kusin.”
Jag smeker henne lätt över armen, hennes ansikte blir mjukare. Kanske för att hon inte är van vid
att barn klappar på henne. Hon har inga egna.
”Tack”, säger hon. ”Tack min ängel. Nu ska vi se vad jag kan göra med en borste. Om gud vill
kanske jag kan få ordning på ditt hår.”
”Då ska jag be till gud”, säger jag för Danuta gillar när man säger gud eller Baruch Hashem eller
något i den stilen.
Hon får till en mittbena och har just lyckats få in mina lockar i två tofsar när pappa öppnar
dörren. Vi går tillsammans till vardagsrummet. Ett sus går genom publiken eftersom jag är så fin
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nu. Jag sätter mig i pappans knä och lägger mina handflator på hans kinder. Han ser mig djupt i
ögonen. Med allvarlig röst frågar han mig vad han tänker på.
Jag tittar på honom ett tag.
”Ett nummer” säger jag sedan.
Det är helt tyst i rummet. Allt som hörs är ljudet av tant Goldes briljanter mot hennes drink-glas.
”Vilket nummer?”
”3…7. Men inte bara nummer. Bokstäver också. A någonting. A-37. Nej det är mer. A-3789.”
På något sätt blir det ännu tystare i rummet. Pappa ser besviken ut. Jag vet vad det är för
nummer, men för att lätta upp stämningen säger jag att det är ett telefonnummer. Det som gick
hem till mamma när hon var liten.
”Telefonnummer, oy vey, såna dumheter”, säger någon.
”Är det vad vi har på armarna? Gamla telefonnummer?” säger någon annan och alla börjar
skratta.
”Strunta i numren nu” ropar en av männen till pappa.
Han heter Miklosh och är mammas kusin. Han brukar vilja kittla mig på magen, men nu låter
han otålig, nästan arg.
”Ta min lapp istället. Den är viktigast.”
Skrattet lägger sig. Pappa harklar sig och jag lägger återigen handflatorna mot hans kinder. Vi har
tränat flera veckor, men fortfarande går det inte helt lätt. Jag måste koncentrera mig ordentligt för
att tyda koderna som hans käkar bildar under mina händer. Han biter ihop i olika nummer som
jag sedan ska omvandla till bokstäver. Ett slags morse-språk som man använder när det är krig,
har han berättat för mig.
”Izo” läser jag. ”Izo och …Joshka. Izo och Joshka lever.”
Ett nytt slags sus stiger i rummet. Det låter som om det jag sa gjorde dem rädda.
Mamma säger ”Tyst barn. Sånt ska man inte skoja om.”
Hon tittar på Miklosh och sedan på pappa och säger att nu får föreställningen vara över. Flickan
förstår inte vad hon säger. Hon måste i säng.
”Men det är sant” säger Miklosh. ”Hur flickan kunde se det vet jag inte, men idag fick jag veta att
vi har två kusiner som klarade sig. De bor i Israel. En i Natanya och en på kibbutz Negba.”
Farbror Miklosh har de två översta knapparna i skjortan uppknäppta. Han bodde själv i Israel
fram till ganska nyligen. Han flyttade därifrån för att det var för varmt, säger han. Men jag vet att
det inte var därför. Jag känner på mig när folk ljuger. Jag vet inte exakt vad dom tänker men vad
de känner vet jag. När det dom säger och det jag känner inte går ihop vet jag att de ljuger.
”Så de lever säger du. Och hur kan du vara så säker på det?” frågar mamma.
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”Bara slumpen. En gammal skolkamrat var på samma vilohem som någon som känner Joshka.
Precis innan jag kom hit fick jag ett telefonsamtal från honom. Så ni ser. Det var inte bara Jesus.
Fortfarande kan judar komma tillbaka från de döda.”
Vännerna skrattar. Moster håller om mamma och pappa börjar gråta. Snart pratar alla i mun på
varandra. Om andra syskon och kusiner som hittats, levande eller döda. Om lägren, om den
fruktansvärt kalla vintern i Braunschweig 1944-45, om Danutas syster som dog bredvid min
mamma på ett betonggolv - av köld eller kanske av svält.
Det är uppenbart att min och pappas föreställning är slut. Jag håller mig intill mamma. Min hand
mot hennes klänningstyg. Jag måste alltid vara i i närheten av henne när kriget kommer på tal, för
att hjälpa henne om det blir för mycket. Min brorsa kommer tillbaka med de andra barnen, men
ingen noterar dem. Efter en stund höjer någon sitt glas och säger ”L’chaim!, Till livet” och så
skålar de och dricker av Carmel-vinet.
Min moster lutar sig mot mamma. Det är inte meningen att jag ska höra, men varje ord hon
viskar fram är glasklart för mig.
”Tänk om du vetat att han klarat sig”, säger hon. ”Då hade du aldrig gift dig med Mojszez.”
Genom tyget känner jag hur mamma stelnar till.
”Sådana dumheter. Inte ett ord till nu.”
Jag tittar på pappa och ser hur hans blick först landar på mamma, sedan på moster och sedan
vänds bort.
”Vet han inte om dig och Joshka?”, viskar moster och hon låter uppriktigt förvånad. ”Har du
aldrig berättat?”
Pappa sätter på grammofonen igen. En jiddishe tango. Sedan häller han upp mer vodka i
snapsglasen. Store Golde har tänt en ny cigarett. Hon lägger en av sina briljant-tyngda händer på
min axel.
”Nya kusiner, det var imponerande lilla vän. Och vad kan du trolla fram till mig? Kan du ge mig
en ny man? Om du kan göra det nästa gång, Anoshka, så ska du få ett guldarmband med
berlocker av mig.
”Tack tant Golde”, svarar jag. ”Det gör jag gärna.”
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Not your Jew boy
av Eric Adamson

It was an all-American, suburban childhood. Little-league baseball games on the weekends.
Sleepovers with all night video gaming. Taking the yellow school bus to school—the one that my
Swedish cousins asked if it actually existed or was only in the movies.
Only small things marked our family as different. There were no Christmas lights on our house.
We carpooled to Hebrew school the next town over on Tuesday evenings. I had to go to
synagogue on Yom Kippur while my classmates had the day off school.
In my majority Italian-Catholic hometown, no one ever asked what it meant to be Jewish. Most
of the students in my school had been to at least one bar mitzvah. If they hadn’t, they had seen
the latest Adam Sandler movie. And there was always a menorah in the corner of the classroom
to balance out the bonanza of Christmas trees.
There was only one source of antisemitism I experienced growing up: the high-school freshman
baseball team. It began innocently enough early in the season. Jogging in the outfield during
warmups, we were all giving each other nicknames. A teammate considering what my name
should be asked, “hey, why don’t we call you Jew Boy?” Already not the most talented ballplayer
and wanting to fit in with the team, I laughed and agreed. Only one teammate came up later to
shyly ask if I was really ok with this nickname.
At the time, I did not know this was exactly the name, Judenjunge, given to my grandfather by his
bullies in Nazi Germany.
What began, in hindsight, as a meanspirited name slowly escalated throughout the season. Coins
were thrown at me in the dugout as my teammates smirked to see if I would pick them up. I was
pinned up against a locker as a teammate demanded to see my “Jew Gold,” a reference to a South
Park episode that had just aired. The bullying wasn’t all encompassing, but it was enough that I
did not try out for the team the following year and played in the jazz and marching band instead.
In this new musical environment, the bullying stopped. I was with my fellow band nerds and no
longer identified as Jewish. I was first trombone in the “Best Trombone Section” at the New
Jersey jazz state finals. I was playing a solo on the 50-yard line at the marching band national
championships. At 16 years old, when it came to deciding between going to Hebrew school or
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band practice Tuesday evenings, the choice was clear.
I wasn’t a Jew when I did a year of high school in Sweden. I was the American. I wasn’t a Jew
when I began college in Maine the following year. I was - mistaken for - the Swede. My family
was American. My family was Swedish. All my siblings and I were Bar and Bat Mitzvahed and we
celebrated some Jewish holidays.
Being Jewish in the American North East simply wasn’t an identifying factor. It was such an
integrated part of the social fabric that it was hardly worth mentioning. I hardly thought about it.
Neither, at the time, did anyone else.
After college, I left the US for Berlin to obtain a masters degree in European Union studies at
Freie Universität Berlin. Upon completion of the program, I needed a job. By then, Donald Trump
had become President and returning to my home country was none too appealing. Plus, I was
enjoying the Berlin lifestyle. There was an opening at the American Jewish Committee in Berlin. I
was American. I was Jewish. I got the job.
Each decision I had taken up to then was a practical one. To me - learning German, studying in
Berlin, working at a Jewish organization - didn’t have anything to do with identity or cultural
belonging. But together, these steps led to a wholly unexpected personal transformation in my
relationship to Jewishness.
In Berlin, there were constant little reminders of a traumatic Jewish past that interrupted daily
life. On my daily commute, I would pass the Stolpersteine of family members around the block
from my apartment. One sunny afternoon, with a Wegbier in hand walking down Kantstraße, I
called my grandfather at his home in Connecticut. “I know exactly where you are,” he said.
“That’s where they chased me down the street yelling Judenjunge.”
Like my grandfather, in Berlin I was Jewish before anything else. Or rather, I was as Jewish as the
German imagination made me. As a university student, it was up to me whether or not to discuss
the fact I was Jewish or not. It almost never came up, because saying “hi my name is Eric and I
am Jewish,” is an absurd conversation opener. However, with my new job, if I answered the
casual question of “what do you do for work” I would immediately identify myself as Jewish.
Such a conversation could take many turns if my German conversant felt it necessary to project
their feelings. “Oh wow, you are the first Jewish person I’ve ever met,” was a common response.
Often, the only knowledge average Germans had of Jews was what they read in school about the
Holocaust. The fact I existed was a shock. I was their ghost. All the Jews they knew were dead
Jews. But here I was in front of them drinking a beer.
Other responses were more tense. “My grandfather wasn’t a Nazi. He even saved Jews.”
Or, “I can’t be held responsible for what my grandparents did.”
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Worse, “I am just so tired of learning about the Holocaust in school.”
Or the politically fashionable, “I’m not antisemitic, but Israel…”
Rather than let others define “Jewishness,” I began creating a stronger Jewish identity on my own
terms. This did not entail any dramatic change, but rather reviving traditions I had grown up with
at home: Shabbat dinners on Fridays, hosting Passover Seders, lighting the menorah, and
occasionally attending synagogue. But a more confident and open Jewish life carried risks.
At one not-so-kosher pandemic house party, the first question everyone asked was whether or
not I was going to the next day’s protest. Wanting to test the room, I answered one woman’s
follow-up question of what I did for a living honestly. “Oh, so you make sure that the Jews do
well economically?” Later, another man that heard I was American went on to explain that
Germany was actually still under American occupation. I didn’t have the heart to tell this
Reichsbürger I was Jewish too. Plus, I wanted to leave the party in one piece.
Such conversations are unsurprising for European Jews. Mundane even. A fact of Jewish life. As
I looked across the Atlantic and the news coming from Trump’s America, it seemed that even
there, Jews may not be as at-home in their country as they would like to have believed.
Then came the pandemic. By the time I saw my family again, two years had passed and my
parents had moved to a spacious home on Cape Cod. I didn’t even have the chance to say
goodbye to my childhood room in New Jersey. This new house was peak America. It had loads
of sunlight, was incredibly spacious, and had multiple bathrooms.
At breakfast one morning, my sister breezily declared, “You’re the most Jewish one of us,” while
making herself a bagel with cream-cheese and lax. She was standing over the kitchen island, her
back to an enormous two-doored refrigerator. I was discussing work with my dad in the breakfast
den at the same IKEA kitchen table I had grown up with. The Sunday edition of New York
Times was spread across the table as usual.
“Well, sorry to tell you, but it doesn’t matter how Jewish or not you think you are,” I retorted to
my youngest sibling. “Opapa didn’t grow up Jewish. But his family - our family - all ended up in
the same gas chamber.”
“Well, that was a long time ago,” my dad interjected, apparently wishing to change the subject.
“How have things been in Germany during the pandemic?”
My mind went to the protesters wearing yellow stars of David with “unvaccinated” written across
them. The far-right black, white and red Prussian flags storming up the Bundestag just five
months before America’s own Capitol Hill attack. I hadn’t just seen them on TV like most
Americans watched the attack on their democracy. These Germans were blocking my regular
running route through Tiergarten.
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“They’ve been alright. Everything is closed there hasn’t been much going on. What about here?”
I asked, leaving out the morbid details of being locked down in a small West Berlin studio
apartment in August without air conditioning, sunlight, or fresh air.
Mom jumped in, “Oh I had the most wonderful road trip across America with your brother
helping him move back from Seattle. And we just love the beach here.”
I thought of the Berliner U-Bahn and the eyes of suspicion when someone coughed.
“I’ve been in Montana working remotely. The hiking is great there,” chimed in my other brother
who was filling out the weekly crossword puzzle. Flashbacks of my home-office view into a
bleak, yellow inner courtyard. The tradeoff between sweltering heat or opening the window and
being forced to listen to my neighbors’ echoing conference calls (the adjacent window worked for
Deutsche Bahn).
“I just got back from spring break in North Carolina with my college friends,” my sister said with
a mouthful of bagel. I’ll never forget the day the EU borders began closing, passport controls
reintroduced, and the mountains of paperwork needed to comply with ever changing travel
restrictions.
It wasn’t as if my family were anti-vaxxers and Covid-conspiracy theorists. Quite the opposite.
They took the pandemic very seriously, masking up everywhere they went, and receiving a
vaccine as soon as one became available.
At the same time, it was as if the pandemic existed only in the abstract, limited to the New York
Times and breakfast table discussion. Yes, it’s terrible how many lives have been lost. Yes, the
Trump administration’s response was dismal. Yes, all these conspiracy theorists should get
vaccinated. Yet, my family still could work in remote bliss and meet at the ski house in upstate
New York for holidays.
The impact of rising antisemitism in America took a similar abstract form. The recent attacks on
Hassidic Jews? The spate of synagogue shootings? Here too the threat of antisemitism was
limited to the op-ed section of the Times. Sure, it may be a threat. Sure, Trump’s rhetoric fed into
the hate. Sure, something should be done. Yet, it wasn’t a lived experience like in Berlin.
As my sister noted, our family wasn’t that Jewish. But defining how Jewish or not I was, or at
least the illusion of that choice, was a luxury I had lost in Europe. And now in my own home I
was being singled out for being “the most Jewish.” We had the same Jewish upbringing, in the
same suburban town, playing the same American sports. But I had lived directly in the shadow of
our grandfather’s history while for my siblings it remained a subject learned third-hand in
Hebrew school.
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As history began to feel increasingly present, I was torn. Should I cause a scene, franticly
explaining how difficult and different it was to be Jewish in Europe and that American-Jews
could be headed for a similar fate? Or should I make myself another bagel before heading to the
beach? That would be a choice I’d face at every family gathering, whether it be Thanksgiving,
Passover, or Jul.
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Min svenska mormor
av Noemi Katzenberg Berger

För Esther var det länge inget särskilt med tant Ellen. Hon var en av alla tanterna i gårdshuset
bara, de som stod hela dagarna i tvätteriet och ibland kom ut för att ta en paus från det
ansträngande arbetet. Men en dag gick Esther vilse bland alla portarna och det var tant Ellen som
hjälpte henne hem. Dagen efter smög Esther in på tvätteriet för att se om tant Ellen var där. De
jättelika silverblänkande kokkärlen spydde ut stora moln av fukt och värme. Esther tyckte det var
obehagligt att inte kunna se något i den täta dimman. Men- tänkte hon - nu vet jag i alla fall att
tant Ellen inte är ensam om det skulle hända henne något.
Tant Ellen hostade mycket och kom ofta ut på gården för att andas frisk luft. Ibland bjöd hon
Esther och de andra barnen på pastiller som hon hade i en påse i fickan på sitt vita förkläde.
En kväll i början av december ringde det på dörren där Esther bodde. Esther följde med sin
pappa ut i hallen. Hon blev glad när han öppnade dörren och hon såg tant Ellen stå på andra
sidan. Tant Ellen bad om ursäkt för att hon störde och försäkrade att hon inte skulle bli
långvarig. Det var bara så, fortsatte hon, att nu när julen närmade sig skulle hon så gärna vilja ta
med Esther till Mariakyrkan och titta på Jesusbarnet i krubban.
Esther tittade upp på sin pappa. Med vänlig men bestämd röst sa han:
”Tant Ellen vet att vi är judar. Vi firar inte jul.”
”Men” , tant Ellen harklade sig. ”Det är en stor ynnest för mig att ha träffat någon som tillhör
det utvalda folket.”
Esther var inte säker, men hon tyckte det såg ut som om Ellens grumliga grå ögon fylldes med
tårar.
Kanske trodde hennes pappa det också. Något var det i alla fall som fick honom att ge med sig
och några dagar därpå följde Esther med tant Ellen till kyrkan. Krubban fanns längst in och hon
tittade länge på de små figurerna där inne medan tant Ellen berättade hur allt gått till, den natten
när Jesusbarnet fötts.
Efter besöket fick Esther följa med tant Ellen hem. Esther gick försiktigt i lägenheten, trippade
nästan på tå för att allt såg så fint och orört ut. Hon undrade om tant Ellen bodde där alldeles
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ensam, men hon vågade inte fråga. Kanske var det i tant Ellens familj som i hennes, tänkte hon.
Att nästan alla släktingar var döda.
”Nu ska vi laga oss en riktigt god middag”, sa tant Ellen. Hon stoppade in armarna i ett
rödvitrutigt förkläde. Hon hällde några droppar vatten på sina knotiga händer för att de små
bollarna av kött skulle bli jämna. Esther satt på en vit pall och såg tant Ellen lägga tjocka skivor
smör i stekpannan. Det fräste till när hon la ner köttet. När bollarna var klara la hon tre på
Esthers tallrik och tre på sin egen. Till det fick de potatis och en brun sås. Esther var hungrig och
det luktade så gott från tallriken. Hon såg hur nöjd och förväntansfull tant Ellen var.
”Var så god och ät” sa hon.
Esther visste inte vad hon skulle göra. Maten var inte koscher. Det förstod hon. Pappa skulle inte
bli glad om hon åt den. Men om hon inte åt skulle tant Ellen bli ledsen. Det ville hon inte heller.
Bara en, tänkte hon. Det är nog inte så farligt.
Men när hon fått i sig den första bollen tyckte hon att hon lika gärna kunde ta en till. Och snart
var hela tallriken tom.
”Det här tyckte du om minsann” sa tant Ellen. ”Det får jag se till att bjuda dig på igen.”
Esther tittade ut genom fönstret. Snön hade lagt sig som ett vitt bolster över tant Ellens balkong,
högst upp i det brungråa sexvåningshuset. Efter maten klädde de på sig för att gå ut och titta på
kvällshimlen. Esther var lite rädd för mörkret och det kändes tryggt att hålla tant Ellens hand
medan de betraktade den klart lysande aftonstjärnan.
Efteråt var det skönt att komma tillbaka till det varma rummet med dess handsnidade möbler. I
ena hörnet stod en gungstol med en himmelsblå sammetskudde.
”Den har min mor broderat”, berättade tant Ellen. Medan Esther vilade på tant Ellens knä fick
hon höra om hur det var när tant Ellen var liten.
”Vi hade det fattigt, men rent och snyggt hemma, det såg min mor till. Min far var en riktig
slarver som söp upp pengarna varje fredag. Jag ville så gärna bli barnträdgårdslärarinna men i
stället fick jag hjälpa till med att försörja familjen.”
Esther la försiktigt armen om tant Ellen.
”Ja, du min lilla flicka, nu tror jag det är dags att gå till sängs och vila våra trötta ben.”
Nästa vecka åkte Tant Ellen till Småland för att hälsa på sin syster.
En dag då Esther åt lunch berättade hennes mamma att det kommit ett vykort från tant Ellen.
Ett tecknat kort där en praktfull svan simmade i en näckrosdamm. Tant Ellen skrev att hon
hoppades att Esther mådde bra och att hon var en snäll flicka. Esther hade aldrig fått post med
sitt eget namn förut och lade försiktigt ner kortet i en vit trälåda som hon förvarade under
sängen. Hon visste inte hur långt bort Småland var eller hur länge tant Ellen skulle vara där.
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Kanske tänkte hon, hade hon redan kommit tillbaka. Tänk om hon satt i lägenheten och undrade
varför Esther inte hälsade på.
Esther övertalade sin storebror att följa med till tant Ellens hus. De tog hissen upp till sjätte
våningen och ringde på dörren. Esther kikade in i brevlådan och blev varm inombords av den
speciella doften. Men ingen öppnade och Esther var tyst hela vägen hem.
Hon såg inte tant Ellen igen förrän dagen före julafton. Då ringde det på dörren och den här
gången stod tant Ellen där med en liten julgran. Esther blev så glad att se tant Ellen att hon
nästan började gråta.
”Tack”, sa hennes pappa.”Men som jag förklarat så firar vi inte jul. Vi kan tyvärr inte ta emot
granen.”
”Men den är ju så liten”, sa tant Ellen.
Esther tyckte det lät som om tant Ellen blev ledsen. Hon ville trösta henne på något sätt.
”Kom in”, sa hon och sträckte upp sin hand. ”Kom in så ska jag visa tant Ellen något.”
I Chanukapresent hade Esther fått ett dockskåp som hennes pappa hade gjort. Den stod på en
byrå i vardagsrummet.
”Titta tant Ellen. Det lyser till och med i fönstren.”
”Så fin. Men det är ju inte jul än.”
”Chanuka är vår jul förstår tant Ellen. Då får barnen Chanukaklappar. Och vi äter latkes.” Hon
tog med sig tant Ellen in till köket där mamman torkade av spisen.
”Mamma!” sa hon. ”Snälla mamma, kan inte tant Ellen få smaka några latkes?”
Hennes mamma ryckte på axlarna. ”Om hon vill så.”
Tant Ellen protesterade, men lät sig övertalas.
”Det påminner ju om våra raggmunkar”, sa hon när hon ätit upp. ”Men vi brukar äta dem med
rårörda lingon och stekt fläsk.”
”Jaha, man kan säkert göra på lite olika sätt”, svarade hennes mamma och tände en John Silver
utan filter.
”Förlåt vad kallade ni de här plättarna nu igen?”
”Latkes. ”Det lät nästan som att mamman stavade fram namnet. ”Tant Ellen kanske vill ta med
sig några hem?”
”Tack. Inga besvär för min skull. Men de smakade förträffligt. Ni borde testa med lingon någon
gång. Det passar verkligen utmärkt till.”
Esther tittade på sin mamma. Hon hoppades att tant Ellen skulle gå innan mamman sa vad hon
tänkte.
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På juldagsmorgonen fick Esther följa med tant Ellen på julotta i Mariakyrkan. Aldrig tidigare
hade hon sett tant Ellen så fint klädd. Hon bar en lång svart yllekappa och en storbrättad svart
hatt med en silverblänkande hattnål. Orgelmusiken dundrade och de trädde med långsamma steg
in i det pelarförsedda kyrkorummet. Tant Ellen tycktes känna många, nickade både till höger och
vänster. Esther neg så djupt hon kunde.
Tant Ellen hade lovat Esther att få sova över fram till annandagen. Efter kyrkkaffet gick de upp
till Esther för att hämta hennes röda lilla väska med rutigt foder och ett särskilt fack för
tandborsten. Den bruna nallebjörnen fick också följa med.
Tant Ellen tog försiktigt av sig finkläderna när de kom till hennes lägenhet. Hon hade bara
underkläderna på sig när hon borstade av dem. Esther hade inte sett hennes ben tidigare och hon
blev häpen över hur knotiga och slitna de såg ut. Först då förstod hon varför tant Ellen så ofta sa
att de skulle vila sina trötta ben.
Esther fick hjälpa till att duka fram kvällsmaten. Eftersom det var helgdag skulle de äta vid det
runda bordet i vardagsrummet. Dukarna låg i en byrålåda med guldhandtag och tant Ellen bad
Esther att ta fram den vita duken. En doft av torkad lavendel slog emot Esther när hon drog ut
lådan. Det var svårt att få upp den stora vita rullen. Hon ville så gärna hjälpa tant Ellen som alltid
var så snäll. När det inte gick började hon gråta.
”Men flicka lilla , sa tant Ellen. ”Inte ska du gråta. Såja. Såja.”
Hon torkade Esthers tårar med en linnenäsduk med små broderade gula rosor.
På bordet ställde de ett glas med hemmagjord jordgubbsaft till Esther. Kaffe med mjölk och
socker till tant Ellen. Tjocka skivor av söt limpa. Egeninlagd pressgurka och en tallrik med rökt
medvurst. De hade just satt sig när det stora pendeluret ovanför byrån slog sex. Ur
radioapparaten med den bruna träramen dånade kyrkklockor från Sveriges alla hörn. Svartvita
foton hängde på väggen ovanför den vita gungstolen. Esther kände igen tant Ellen som ung och
undrade vilka de andra var.
”Det är mina syskon tillsammans med mor och far på två av korten. På det andra är vi med vår
mormor och morfar”, sa tant Ellen medan hon sörplade i sig kaffet.
En mormor. Det var vad Esther också ville ha. Hon saknade sin egen mormor som hon aldrig
träffat. Inte sin farmor heller. Hon visste inte riktigt vad som hänt dem, bara att de hade dödats
och att det hade med kriget att göra. Men att vara med tant Ellen var kanske som att vara med en
mormor. Det var kanske så här det kändes, tänkte Esther och flyttade sig ännu närmare tant
Ellen.
Från radion hördes kvällsandakten. Tant Ellen lyssnade med slutna ögon. Esther tuggade på en
limpsmörgås med två skivor medvurst. Esther hade själv lagt dit dem och det var först när hon
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hade ätit halva smörgåsen som hon insåg vad hon gjort. Hon sprang ut till badrummet för att
spotta ut korven, griskorven som hon stoppat i sig utan att ens tänka på det. När hon stod
framför toaletten kom hon på att tant Ellen kanske skulle upptäcka spår efter korven. Så istället
gömde hon det tunna pålägget i sin röda väska, under en spricka i det rutiga fodret.
När hon kom tillbaka ut i vardagsrummet sa tant Ellen: ”Det har varit en lång dag. Nu börjar det
bli dags att gå och vila sina trötta ben.”
Esther satt som förtrollad när tant Ellen plockade bort alla hårnålar och lät det långa grånande
håret falla ut över den vita fotsida särken med spetskrage. Hon ser ut som en ängel tänkte Esther
medan hon drog på sig sin blåvitprickiga pyjamas.
”Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är”; tant Ellen knäppte Esthers händer innan de
kröp ner under hennes bolster.
”Shema Yisrael Adonaj Elohenu, snälla Gud säg till mamma och pappa att jag längtar efter dem”,
viskade Esther - så tyst hon kunde - innan hon föll i sömn.
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Varde ljus - och mörker
av Ronn Elfors Lipsker

”Och Gud sade: »Varde ljus»; och det vart ljus.

Och Gud såg att ljuset var gott;
och Gud skilde ljuset från mörkret.”

När man fotograferar har man en mörk film som av ljus skapar en bild.
Jag tror att ljuset inte kan finnas utan mörkret. Jag vet också att mörkret ibland är det enda som
hjälper. I över ett år befann jag mig i ett hermetiskt tillslutet bergrum. Sammanlagt 446 dagar, 22
timmar per dygn med ständig hunger, i fukt och mörker. Det skulle kunna få vem som helst att
tappa förståndet. För mig var dagarna i grottan de mest betryggande under min uppväxt. Ibland,
när jag är orolig och har svårt att sova, brukar jag blunda och i tanken resa tillbaka till den platsen
- Prästgrottorna i Strilkivtsi.
Jag föddes 1929 i Brody, Polen, som idag är en del av Ukraina. Vi bodde i en lägenhet med tre

rum på Kovalskagatan 3. Som jag minns lägenheten var den enorm. Idag skulle jag nog uppleva
den som ett litet kyffe - ifall den funnits kvar och ifall jag mot förmodan skulle åka tillbaka och
besöka den. Den var ganska modern utifrån den tidens mått. Belysningen drevs av elektricitet, vi
hade vattenklosett och gulaktigt kranvatten. Lägenheten och spisen värmdes upp av kol som jag
fick hämta på torsdagar hos fru Wolski. Herr Nowak kom med fotogen till kaminen varannan
måndag - men bara under vintern. Lägenheten luktade koldamm och Naftalen, ett ämne som
mamma använde för att hålla mal borta från våra kläder. Badrummet luktade Eau de Cologne
4711. Den doftade mild citron och lavendel men pappa tyckte den luktade essig, vilket är tyska
och betyder ättika. Vi pratade polska hemma men pappa var lärare i ryska, engelska och tyska.
Min storasyster Renja spelade fiol dagarna i ända. Czardas av Monti var mitt favoritstycke men det
spelade hon bara när vi hade gäster. Scheherazade av Korsakov var det stycket hon spelade mest. Så
fort jag hörde det stycket blev jag så sorgsen att jag sprang och la mig under köksbordet. Alla
mina minnen från lägenheten på Kovalskagatan har Scheherazade som ett sorts tillagt ljudspår.
Annars var det pappa som stod för det mesta ljudet hemma. Han smackade när han åt, stånkade
när han besökte toaletten och snarkade när han sov. Han var bara tyst en timme i veckan, när han
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putsade sin älskade kamera, en Rolliflex Original 6×6, som han och mamma fick som
bröllopsgåva av farmor och farfar.
Mamma älskade stora bordsdukar, helst blommiga i bjärta färger. Pappa sa att det var
verschwendung von Stoff - slöseri med tyg. Jag tyckte hennes dukar var det bästa som fanns. Jag satt
ofta vid köksbordet och drog fingrarna över duken, mellan de broderade blommorna. Ibland var
fingrarna snabba hästar som red i sporrsträck, ibland en cyklist som var vilse, men oftast var de
bara mina rastlösa fingrar som inte visste var de skulle ta vägen när mina tankar var någon
annanstans.
Mamma var tyst för det mesta. Man hörde bara lite dämpat slammer från köket när hon diskade
eller dukade. Varje dag tog hon mina kinder mellan sina varma händer och sa, jestem tu zawsze dla
Ciebie - jag finns alltid här för dig.
Så såg mitt liv ut tills tyskarna kom. Då förändrades allt.
De beslagtog pappas kamera, varpå han var tyst i fyra dagar.
De slog sönder min systers fiol och hon klippte av sig allt hår, så när som på några centimeter.
En morgon skulle pappa till apoteket för att köpa aspirin. De sköt honom utanför vår port.
När tyskarna kom slutade mamma också säga att hon alltid skulle finnas där för mig. Men hon
fortsatte finnas där, även om hon inte sa det.
Jag har aldrig berättat om min tid i grottan för någon. Vad ska jag berätta, hur ska jag förklara?
Jag gömde mig i en grotta över ett år, därför lever jag. Efter att pappa blev skjuten tappade
mamma synen på sitt vänstra öga. Hon sa att det inte gjorde något - ”jag har ju knappt behövt det
ögat innan”. Hon brydde sig inte längre om dukar utan började istället skriva lappar. Ingen fick
läsa vad hon skrev men vi kastade diskreta små blickar över hennes axel ibland. Jag skymtade ord
som: Valuta, Schweiz, Rella P, Proviant.
En gång hittade Renja en lapp på badrumsgolvet, på den stod ”Nowak-Grottor??”.
Den sjunde oktober 1943 meddelade tyskarna att vi skulle flytta till Brodys ghetto. Vi fick två
dagar på oss att packa. Mamma så åt oss att ta med det allra nödvändigaste och klä oss i varma
vinterkläder. Jag tog bara med mig fällkniven jag ärvt efter pappa, den var röd med ett vitt kors

på.
Herr Nowak kom redan samma kväll. Han körde oss till en skog där en annan man med
ficklampa väntade. Herr Nowak gav mamma en väska med stearinljus, en burk med piller och tre
konservburkar. Mamma gav honom pappas vigselring - men han vägrade ta emot den. Innan han
åkte gav han mig en penna som han hade haft som soldat under det stora kriget.
”Grattis på fjortonårsdagen”, sa han
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Han var den enda som kommit ihåg min födelsedag. Till och med jag hade glömt den.
Jag såg aldrig Herr Nowak mer.
Pennan fungerar fortfarande, det är den enda sak jag har kvar från tiden i Polen. Fällkniven bytte
jag mot sex potatisar. Det nya hemmet bestod av fem familjer och luktade blöt sten och fuktig
ull. I grottan gick det inte att veta om det var natt eller dag. Vi sov mycket, åt när det fanns mat.
Jag tillverkade ett schackspel av lersten, trä var för dyrbart och behövdes för att göra upp eld.
Varannan vecka kom Herr Wozniak med mjöl och grönsaker till oss. Maten räckte för att stilla
den värsta hungern, mätt blev man aldrig. En gång åt Dovid Wexler upp allt mjöl i en påse. Hans
mamma och pappa slog honom så att han nästan tuppade av - han var bara åtta år.
Renja och mamma lagade kläder och samlade vatten i muggar, av dropparna från grottans tak.
Varje droppe vatten betydde liv.
Nästan alla barn är rädda för mörkret men det finns inga monster i grottor - i alla fall inte i den
jag bodde i. Där fanns bara 28 judar i åldern två till 76. Monstren och de onda andarna fanns
utanför grottan. Med jämna mellanrum gav vi män oss ut från grottan på nätterna. Jag förstod
aldrig hur de vuxna kunde veta att det var säkert för oss därute just då. Kanske visste de inte det,
men på något sätt var vi tvungna att ordna ved och proviant. Vi högg och sågade i träd och var
ständigt rädda för att bli upptäckta.
Ibland när vi satt i grottan hörde vi ljud från ingången. Ukrainska och tyska ord, men ingen kom
ner. Jag gissade att de inte vågade riskera att gå vilse i gångarna. Grottan var en labyrint men för
oss som bodde där blev dess mönster efter ett tag självklart och logiskt. När man inte kan
använda synen tar andra sinnena över och skapar ett sorts ljus. Jag kände till varenda vrå. Golde
Wexler gav mig namnet Brodevke, det betyder mullvaden på jiddisch. En särskilt kall dag hörde
vi kanoner mullra. Strax därpå kom Herr Wozniak och sa att vapnen var ryska. Det vi hört var
ljudet av frihet. När jag kom ut kunde jag inte se, så starkt var ljuset. Jag hade glömt att det fanns
en sol.
Jag lämnade grottan med blandade känslor. Jag hade saknat friheten, men en del av mig ville vara
kvar därinne för alltid. Jag visste inte hur jag skulle klara mig utan den speciella gemenskap som
uppstår när tio familjer tvingas samarbeta i totalt mörker. Jag hade börjat älska mörkret mer än

ljuset. Men nu hade kontexten förändrats.
Vi besökte pappas gravplats under vår resa genom Brody. Lägenheten fanns kvar men mamma
ville inte gå dit.
”Det är inte vårt hem längre”, sa hon.
Brody var sig likt men invånarna hade förvandlats till svartvita silhuetter. Fru Wolskis hund
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Pretzel var den enda som verkade glad över att återse oss. Jag hade med mig en finputsad
lavasten från grottan som jag la på pappas grav. Jag grät för första gången på tre år.

Efter kriget började jag studera textildesign på Politechnika Łódzka.
Mamma och Renja flyttade till Israel. Renja och jag skrev brev till varandra varje vecka. I ett av
dem skrev hon att hon bor endast några kilometer från grottorna i Rosh HaNikra, så hon kunde
fly dit om hon blev rädd. Mamma dog efter fem år Israel. Hon hade haft ont i hjärtat sen pappa
dog. Hjärtat är svårläkt, brukade hon säga.
På universitet träffade jag Rosha. Vi gifte oss och efter några år blev jag erbjuden anställning på

ett företag i Sverige. Sommaren 1952 flyttade Rosha och jag till Skene, i Markaryds kommun. Vi
berättade aldrig för varandra om vad vi upplevt under kriget. Jag hörde hennes skrik på nätterna
och kände till alla konserverna hon gömde i städskåpet. Hon sa inget om att jag valde att sova i
klädkammaren under de ljusa sommarmånaderna eller om att jag ville att kökskranen skulle stå
och droppa dagarna i ända. Efter tiden i grottan behövde jag höra ljudet av droppar för att känna
lugn. Vi bodde i en nybyggd trea. Varje morgon skurade Rosha hela lägenheten samtidigt som
hon sjöng barnvisor på jiddisch. Hennes städrock påminde om en av mammas gula dukar. Hon
hade en underbar röst och ett leende som smittade av sig. Men vi kom varandra aldrig riktigt
nära. Jag älskade mörkret och natten - hon älskade sommaren och ljuset. Det enda vi båda
älskade var musik, rostade jordnötter och beröring.
Jag har många att tacka för att jag lever men bara en för att jag aldrig vill dö. Nushi. Hon fick
namnet Leah efter Roshas mamma men av någon anledning kallade vi henne Nushi. Jag var
aldrig hungrig de första månaderna i Nushis liv. Det räckte med att lukta på henne för att jag
skulle bli mätt och belåten. Rosha åt heller ingenting, men det var av en helt annan anledning.
Hon blev apatisk och grät hela nätterna igenom, dessutom vägrade hon att söka vård. Hon
saknade modet att träffa en läkare efter sin vistelse i lägret. Det var i alla fall det hon skrev på
lappen, den som låg i hennes hand när jag kom hem en dag och såg henne ligga på sängen. Alla
mina burkar med sömntabletter stod tomma på bordet intill. Lappen avslutades med orden:
”Lova att inget hemskt händer Nushi. Lär henne hur man lever i både ljus och mörker.
Antshuldigt.”
Efter den dagen var det bara Nushi och jag. Jag slutade sova i klädkammaren, det var viktigare att
sova i sängen med Nushi nära. Hon var med mig hela dagarna på jobbet och var min ständiga
följeslagare fram till att hon började skolan. Hon frågade mig ofta om hur det var i grottan, men
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jag svarade alltid att det var så längesedan, att jag bara minns hur duktig jag blev på att ta mig
fram i mörkret.
Varje vårdagjämning köpte vi två nya krukväxter till hemmet, för att fira dagen då mörkret och
ljuset möttes. På höstdagjämningen var vi på Liseberg.
Mitt andra besök i grottan var för tre veckor sedan, den här gången med Nushi, min svärson
Olof, mina tre barnbarn och en Speleolog. Varför åkte jag dit igen? Till viss del för att jag ville visa
min familj var jag överlevde kriget och hur det var att bo i ständigt mörker. Men främst åkte jag
dit av en annan anledning.
Jag ville tacka Prästgrottorna i Strilkivtsi.
Och Gud såg att även mörkret var gott.
21 mars 2011
Undertecknad
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Niila och björntanden ur en blivande ungdomsroman
av Ulrika Mannberg

Mörk novembernatt, Södra Lappmarken, Åsele, år 1669.
Pojken Niila gnuggar bort frost från fönstergluggen. Han kikar ut, nästippen i höjd med rutan.
Det mörka håret på ända och de bruna ögonen vidöppna. Ett lysande grönt norrsken kommer
dansande över himlen. Det är varmt som i en bastu, men Niila fryser så han skakar. Det var ljust
när prästen stängde in honom på rummet. Han vet inte hur lång tid som passerat sedan dess. Han
fingrar på björntanden han håller i handen.
”Björn, stora pälsgubbe, hjälp mig” viskar han.
Han minns att pappa hade blivit utvald under jakten och fällt björnen. Den stora festen hade
pågått i dagar och de vuxna visste precis hur allt skulle gå till. De hade ätit köttet och prisat det
heliga djuret. Han kan höra mormors magiska trumma eka taktfast och tänker på björnköttet, det
kurrar i magen och vattnas i hans torra mun.
När festligheterna var över såg Niila hur de vuxna samlade ihop alla benen för att begrava i
samma ordning som de suttit i björnens kropp. En björntand hade far sparat och gett honom.
Mormor hade ristat in ett märke i den. Hon hade tittat på Niila med blanka ögon och sagt något
som han inte förstod. Den och alla minnen var det enda han hade kvar nu. Han håller upp tanden
mot norrskenet.
”De säger att jag heter Adam, men jag vet att jag är Niila”.
Prästen Bergh vaknar i ottan, klär sig hastigt, vaskar ansiktet i ämbaret och stryker det yviga grå
håret till rätta med händerna. Morgonbönen ber han knäböjd vid sängen trots att hans knän
protesterar. Han går ner till farstun på bottenvåningen och vidare ut på gården till det som vanligt
folk kallar dass men han ”privet”. Därefter går han något kylslagen men lättad in i prästgården
och vidare till köket. Trasmattor ligger kors och tvärs för att dämpa golvdraget. Kopparkärl
pryder väggarnas stänkmålade tapeter. Elden sprakar i spisen. Pigan Elisabet niger till
morgonhälsning och slevar vant upp en tallrik gröt. På bordet ställer hon sovel, en rökt älgbog
och mjukt tunnbröd.
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Bergh äter under tystnad, tar god tid på sig, karvar loss kött från älgbenet, spetsar det på gaffeln
och tuggar njutningsfullt. När han är klar harklar han sig.
”Har Adam varit lugn i natt”, frågar han.
”Jag har lyssnat vid dörren” , svarar Elisabet. ”Det är tyst”
”Men så öppna dörren, titta till pojken och ge honom gröt”, svarar Bergh irriterat.
Han säger till pigan att de är goda kristna, att pojken inte ska svälta så länge han är i deras hus.
Han upprepar vad han förklarat för Elisabet när han tog dit pojken dagen innan – att Adam är
utvald till att bli kristendomens budbärare bland sitt eget ogudaktiga folk. Det gäller att lära dem
att skilja på rätt och fel i tidig ålder, inskärper han.
Bergh blir allt mer uppeldad ju mer han pratar, som under en predikan. Efter ett tag får han torka
sig om munnen.
”När Adam har ätit kan Elisabet tvätta och avlusa honom. Se till att bränna upp hans gamla
paltor. Efter att vi fått iväg honom till Lycksele får Elisabeth se till att röka ut rummet.”
Vinterdagen är bitande och klar. Genom fönstret ser Bergh hur skolmästare Graan skidar in
genom prästgårdens grind.
”Elisabet”, säger han. ”Duka fram mat. Gå sedan in till Adam och se till att han får på sig
kläderna”.
Bergh går ut på förstubron, välkomnar sin gäst och tar med honom in i köket. Medan Graan äter
berättar Bergh hur det gått till, hur Åseletinget dömde till kyrkans fördel och gav dem rätten till
pojken som nu sitter instängd i ett rum på prästboningens övervåning. ”Men”, fortsätter Bergh
”fadern innebär bekymmer. På tinget vittnade han om att han hellre mister sitt liv än att förlora
sin son till vår skola i Lycksele. Jag är tacksam över att du hjälper till och tar gossen dit. Enligt
min mening är det gott gry i honom. Men han tänker på att rymma så du är tvungen till att
använda repet.”
Kort därefter är de på väg. Graan först. Niila i repet bakom honom. Färden går genom snötäckt
skogar och över frusna myrar. Skidorna sjunger mot skaren, ett frasande vinande ljud. Niila
känner sig som en renkalv i ett lasso. Han drar in den friska torra vinterluften i lungorna och har
lust att skrika högt i protest. De nya vadmalskläderna sticks och han känner en svettdroppe leta
sig ner för nacken. Den resliga mannen framför honom skidar smidigt som en älg på språng. Det
långa repet runt Niilas mage stramar.
Niila förstår först inte vad som händer när mannen plötsligt gör halt. De är mitt på en myr och
mannen vänder sig om och tittar på Niila – med en intensiv blick i de gröna ögonen.
”Nu är leken över”, säger han och släpper taget om repet. Han pratar ume-samiska, hör Niila.
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”Du är fri att skida hem om du vill.”
Han fortsätter. ”Du ska veta att jag respekterar din familj. Men jag vet hur svårt far din har det.
På skolan får du bra med mat. Jag råkar känna till att du kan prata svenska och är vetgirig. Jag
heter Graan. Det är jag som är din lärare”.
Niila harklar sig och böjer ner huvudet som för att spotta, men för handsken över ansiktet och
torkar bort en tår. Han tittar upp och möter mannens blick. Nickar stumt.
Mannen skidar vidare, han vänder sig inte om.
Niila står kvar på den snötäckta myren. Det har börjat blåsa. Niila knyter loss repet runt magen,
virar vant ihop det till en stor ögla och hänger det över axeln. Vinden tilltar. Han skidar efter
mannen.
Det har börjat skymma när Niila slutligen når Lycksele kyrkby. Den ligger på en halvö i
Umeälven. Nu är hela landskapet inbäddat i snö men Nilla har varit här på sommaren, då det var
rikt på grönska. Niila var med far sin den gången. Han sålde pälsskinn på marknaden. Så många
människor hade Niila aldrig tidigare sett. Så många varor, hus och bodar på samma plats. Niila
såg att far fick några blänkande slantar för skinnen, men så gick han in i ett hus och kom ut
tomhänt.
”När kungen fått sitt blir vi utan” sa far.
Niila avbryts i sina funderingar. En pojke kommer springande mot honom. Det är Petri, en vän
hemifrån.
”Bürest Niila, hej Adam” säger Petri och knuffar Nilla i sidan så han trillar framstupa över
skidorna. Niila tittar upp och ger honom ett snett leende. Petri räcker honom handen. ”Ligg inte
där och tjura”, säger han. ”Kom med mig så jag visa dig var du ska sova.”
Precis som Niila har Petri mörkt hår och bruna ögon, men han är två år äldre och huvudet längre.
Inne i skolans farstu börjar Petri berätta för Niila om allt han bör känna till om skolan.
”Här finns tre rum, skolsalen, sovsalen och skolmästarens kammare. Du får se skolsalen först –
skolmästaren brukar kalla den husets hjärta och hjärna.”
”Hur är han – skolmästarn?” undrar Niila.
”Hård. Men rättvis. Fast du får se upp med en del av pojkarna, speciellt en.”
”Vem?” frågar Niila.
”Seth heter han. Honom får du aldrig visa dig vek inför.”
Petri öppnar en dörr. En sprakande eld i den öppna spishärden lyser upp dunklet. Salen har
timrade väggar, breda plankgolv och bänkar uppställda på rad. Petri säger att det är där de
undervisas om kristendomen. Läsa och skriva får de också lära sig. De är även tillåtna att prata
sitt eget språk. Det är inte som på skolan de båda gått på tidigare, där de var förbjudna att tala
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annat än svenska.
”Det är ju tänkt att vi ska bli präster”, säger Petri. ”Förkunna det kristna budskapet till vårt eget
folk på samiska. Men så kan vi förstås bli klockare.”
”Prästen känner jag”, säger Niila ”och en sådan blir jag aldrig. Men vad är klockare?”
Petri höjer ett benigt finger i luften.
”Jag tror klockarn är den som har hand om allt i kyrkan som prästen inte klarar.”
”Då får det bli klockare”, säger Niila högt.
”Då kommer du sannerligen få fullt upp”, säger Petri - ”både med de levande och döda”. Han
tar med Niila till fönstret. ”Där ute på körrgårn vilar våra släktingar och där kommer vi också att
vila en dag, det har herrarna i kyrkan bestämt.”
Niila nickar. Det hugger till i magtrakten.
”Jag har blivit lovad mat”, säger han.
”Då går vi till sovsalen”, säger Petri.
Vid första anblick tycks sovsalen vara tom. Men så fort de stänger dörren hoppar en hel drös
pojkar ut från de väggfasta sängarna. Niila räknar till nio pojkar som flockas runt honom och
Petri.
”Det här är Adam. Han ska ha sängen ovanför min”,

säger Petri. ”Olof du får flytta.”

Pojken som heter Olof ser inte glad ut, men flyttar lydigt sitt skinntäcke till en annan brits. Niilas
blick fastnar vid eldstaden där en kittel med gröt står och puttrar.
”Ta för dig”, säger Petri. Sedan säger han att har något att ordna och försvinner ut ur rummet.
Niila står kvar, kramar björntanden som han gömt i fodret på vadmalsjackan, tar ett djupt andetag
och sträcker på sig. Smakar på gröten. ”Gott” säger han.
De andra pojkarna står i en ring runt honom.
”Du är inte knusslig du” , säger en av dem. ”Det är jag som kokat gröten av överblivet boss från
ladan.”
Niila stirrar på pojken. Han är kraftigt byggd, har ljusbrunt hår och ett ilsket rött ärr över ena
kinden. Han hånflinar åt Niila och några av de andra skrockar med. Niila förstår att det är Seth
och det knyter sig i magen. Han måste agera snabbt, annars har han ingen chans. Niila tar ett
bestämt steg mot honom och fattar tag om hans nacke.
”Kanske vill du bli döpt i grötkitteln”, säger han.
Pojken blir tyst. De andra börjar skratta. Niila plockar upp kåsan och slevar i sig mer gröt.
Plötsligt slås dörren upp. Petri gör entré med en krans av enbärsris runt huvudet. Han släpar på
Niilas skidor som han bundit ihop till ett kors. Petri ser medtagen ut, stapplar fram som under
plågor. I handen håller han ett litet ämbar med en mjölkskvätt. Han häller några droppar i Niilas
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grötkåsa.
”Kristi blod för dig utgjutet” , säger han och sjunker ihop på golvet med skidorna över sig. Han
ligger kvar där ett tag. Sedan sprätter han till, slår undan skidorna och hoppar upp. De andra
pojkarna börjar ropa i kör. ”Kristus är uppstånden - ja sannerligen uppstånden”.
Plötsligt ljuder skolmästare Graans myndiga stämma i rummet.
”Vad är det för liv? Nu får det vara nog!” Pojkarna pilar i väg snabba som skogsmöss upp i
sängarna. Nilla står ensam kvar. Graan håller i en renfäll.
”Jaså du är här nu”, säger han och ger fällen till Niila.
”Marsch i säng. I morgon börjar prövningen.”
Niila klättrar upp till sin sängplats och lägger sig till rätta. Först kikar han ner på Petri som ligger
därunder med knäppta händer och mumlar långa haranger. Madrasshöet luktar svagt av slåtteräng
och prasslar när Niila kryper ihop. Han lirkar fram björntanden ur jackfodret.
”Kära björn, om du en dag reser dig upp från de döda, så hoppas jag att du kan förlåta oss en
saknad tand”.
En månstråle lyser in genom fönstret och reflekteras i tanden. Niilas blick fixeras på märket i
tanden som mormor ristat. Plötsligt tycks det komma till liv. Han ser bilden av en renkalv som
dansar, sluter ögonen och hör mormors röst.
”Jag är med dig var du än är. Ditt öde är att försona, inte att förkunna. Jordelivet i norr och
efterlivet från norr till söder och tillbaka. Oförrätter kommer uppdagas i en annan tid.”
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Babydockan
av Michèle Dollfuss

Nu fyller jag snart 80 år, men vissa händelser i mitt liv lämnar aldrig min hjärna. Där finns till
exempel babydockan som jag fick i avskedspresent av min mormor, när vi lämnade Tyskland för
att flytta till Sverige. Min bror lämnades i Tyskland tillsammans med mormor, det brydde jag mig
inte om, men att lämna mormor var svårt, hon var den fasta punkten i mitt liv. Jag skulle snart
fylla tio år. Året var 1952, Berlin.
Far var ett väsen som ibland rörde sig hemma, men som jag var livrädd för. Han hade kommit in i
mitt liv kort efter kriget. Jag hade stått vid badrumsdörren, beundrat mor där hon la på sin make
up, när det ringde på dörren. Jag var närmast ytterdörren och sprang för att öppna. Där stod en
brunbränd man, klädd i svart med en säck över axeln. Jag bara skrek. Det var precis en sådan man
som man hade berättat för mig skulle komma och hämta mig om jag inte var snäll. Mor var
omgående bredvid mig och bara skrattade. Mormor kom rusande, lyfte upp mig, jag var knappt
tre år gammal då, och bar mig till sitt kök. Den skräcken för min far lämnade mig aldrig. När han
kom hem efter arbetet och jag bara hörde nyckeln vridas om i dörren, ropade jag: ”Jag är inte
hungrig, jag är trött, jag vill bara sova.”
Men nu hade det blivit några år senare. Vi bodde i öst, far hade haft en hög position i regeringen
där och fick fly till väst, vilket på den tiden var lätt. Det var bara att ta tunnelbanan och åka över
och hoppas på att det inte skulle bli några kontroller. Han hade flytt vidare till Sverige, rädd för
att bli kidnappad och skickad till Gulag. Här skulle han ordna boende och arbete och sedan skulle
vi, mor och jag, komma efter.
Jag fick nya kläder. Mor köpte en kappa. Det kunde behövas i Stockholm. Det sas att isbjörnar
ibland vandrade på gatorna. Jag fick en stickad kofta, som jag älskade. Den hade flera olika
mönster och en mörkbrun grundton som höll de övriga färgerna i schack. Jag fick också ett par
korta läderbyxor. Mor tvingade mig att bära dem på Berlins gator. Ofta hörde jag
anmärkningarna ”titta en flicka i kortbyxor!” Jag skämdes så! Det var bara några år innan Marlene
Dietrich och Greta Garbo uppträdde i långbyxor. De var divor och femme fatale.
Var det min mor som ville synas genom sin tioåriga dotter?
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Mormor hade köpt mig en babydocka som avskedspresent. Oh, vad jag älskade dockan, vad jag
älskade mormor och nu fick vi skiljas åt. Påminde den mig om min babybror som hade dött
under kriget?
Fram till nu var det mormor som jag levt med. Egentligen hade vi alla – hela familjen – bott
tillsammans, men jag hade inte mycket med mina föräldrar att göra.
Mor hade packat en kinesisk te-servis i min skolväska, som jag skulle ta hand om. När vi anlände
till Stockholm var skolväskan försvunnen, men babydockan höll jag krampaktigt i min famn, rädd
för min mors ilska.
Far hade ordnat boende, men bara för sig själv och mor. Inga barn fick bo i rummet de hyrt. Så
nästa dag placerades jag hos en svensk familj. Babydockan fick jag inte ta med mig. Jag skulle
säkert ha sönder den, sa mor. Det var bättre att hon tog hand om den och så fick jag leka med
den när jag kom på besök.
Jag hade inga större problem att skiljas ifrån mina föräldrar. Far och mor var lika främmande för
mig som vilka människor som helst. Familjen dit jag kom hade en flicka i min ålder, Lissy. Jag
trivdes bra hos dem. Om dagarna när Lissy gick i skolan var jag hemma med hennes mor. Hon
pratade lite tyska. I alla lägenhetens fönster hade hon plantor stående. Hon lärde mig hur man får
dem att föröka sig. Antingen, visade hon, från själva bladen eller från sticklingar – små bitar av
plantan.
När sommaren kom fick jag följa med familjen till en ö på västkusten, utanför Lysekil. Det var en
liten ö, tyst och ensam och jag kände mig som Robinson Crusoe. Jag lärde mig att ro där. När
havet var lugnt rodde Lissy och jag över till fastlandet för att hämta vatten. Folk från affären
hjälpte oss att sätta bunkarna i båten och så rodde vi tillbaka. Vi var i havet nästan hela tiden. Vi
simmade, vi tvättade oss och efter måltiderna diskade vi tallrikar och bestick där.
Efter sommaren kunde jag svenska och gick med Lissy till skolan. Hennes väninnor ville också
vara mina. Vi brukade stå i en ring efter skolan. De erbjöd mig en cigarett. Jag vägrade. Ingen i
familjen rökte. Då erbjöd de mig en sötsak. Sådant kände jag inte heller till, den ville jag inte ha.
Då ville de ge mig en tablett mot huvudvärk. Det tyckte jag var konstigt, den tog jag inte heller.
En dag, när jag kom hem från skolan, berättade Lissys mor att barnavårdsnämnden hade varit
där. Jag frågade vad de ville. Lissys mor sa att de beordrat henne att slå mig varje dag, men
eftersom hon och hennes man var snälla skulle de inte göra det. Nästa gång jag såg mina föräldrar
berättade jag vad de sagt. Barnavårdsnämnden tog omgående ut mig från familjen. Det var synd
för jag trivdes bra där och Lissys mor hade bara skämtat, men det hade jag inte förstått.
Därefter kom jag till ett barnhem. Det låg i Midsommarkransen och där fick alla barn samma
kläder. De var alla använda om och om igen, av alla barn som någonsin bott där, kändes det som.
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En gång i veckan tvättades de. Till frukost fick vi gröt. Sådant åt vi inte ens under kriget i
Tyskland. Ibland serverades välling, som åts med sked, det tyckte jag var konstigt, eftersom den
var tunn som söt mjölk.
Varje morgon gick vi alla på rad till skolan, som låg i närheten. På vintern lärde jag mig att åka
skidor. Ett år fick man bo på barnhemmet, sedan måste man hitta en annan plats. När det blev
dags för mig att lämna hade mina föräldrar fått en lägenhet och jag flyttade till dem.
Det första jag gjorde när jag kom till mina föräldrar var att leta efter babydockan. Det var bara en
etta och det fanns inga möbler i lägenheten. Jag vågade inte fråga mor om den, då skulle jag bara
bli påmind om te-servisen. Det hade visat sig att jag glömt väskan med den i Köpenhamn, hos
några vänner vi besökt på vägen till Stockholm. De skickade väskan på posten utan att titta i vad
som fanns där. Endast två koppar kom fram hela.
Dessutom hade jag väl egentligen blivit för stor för att leka med dockor. Men det hjälpte inte, jag
var ledsen över att den inte fanns mera. Den påminde mig så om mormor och den kärleken hon
gett mig. Under året i Stockholm hade jag aldrig haft någon möjlighet att leka med dockan. Varje
gång jag besökt mina föräldrar och vi tog en promenad tog min mor dockan och bar den upp och
ner. Hon älskade att se hur förskräckta människor blev över att se henne hålla en baby på det
sättet. För dockan såg verkligen ut som en riktig baby.
Nästa sommar skickades jag till min mormor i Berlin. Jag skulle snart fylla tolv. Efter att ha bott
ett år med mina föräldrar hade jag vant mig vid dem och jag grät när mor satte mig på bussen till
Hamburg. Hon förklarade noggrant för busschauffören vad han skulle göra med mig när vi kom
fram. Efter att alla passagerare stigit av skulle han ta mig till flygplatsen och se till att jag sattes på
ett flyg till Berlin. Biljetten fanns i min väska.
Bussresan var obekväm. Jag ville sova, men min haka föll antingen bakåt eller ner mot bröstet och
varje gång vaknade jag. Inte heller kunde jag dra upp benen på sitsen, de hade blivit för långa. Till
sist somnade jag i alla fall och jag sov även på den korta flygresan. Sedan hjälptes jag av planet
och togs till utgången där min mormor väntade på mig. Det var underbart att se henne igen.
Återigen fick jag promenera med henne längs Schönhauser Allee. Återigen besökte vi hennes
väninnor och våra släktingar. Jag fick träffa mina vänner som bodde kvar i mina gamla kvarter.
En av dem hade en mor som jobbade på operan. Vi fick komma in och leka bakom kulisserna. Vi
sprang omkring på scenen mellan repetitionerna. På kvällarna gick vi och såg föreställningarna
och eftersom vi sett så mycket av förberedelserna kunde vi långa stycken utantill.
Jag grät när sommaren var över och jag ännu en gång måste skiljas från mormor på flygplatsen i
Berlin.
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Långt senare, när jag var i sjuttioårsåldern köpte en väninna en docka till sitt barnbarn. Den var
pricken lik den mormor givit mig och jag erbjöd mig omgående att sticka kläder åt den. Men
dockan var modern och gjord av plast för att inte gå sönder så lätt. Det var inget kul att hålla den.
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Långt hemifrån i sinnet
av Sandor Berger

Han vaknade med blixtrande huvudvärk och intensivt tryck i bröstet. Det är första april idag,
tänkte han, skall det här föreställa ett aprilskämt?
Han var ensam hemma, frun träffade sin syster. Hans vänstra kroppshalva var bortdomnad och
höger ansiktshalva likaså. ”Vad fan är det som händer ?” tänkte han.
Efter stora bekymmer lyckades han kravla sig ur sängen. Men han kände sig i obalans och fick
stödja sig på fönsterkarmen. Konstigt, tyckte han, jag är helt ok i knoppen men jättekonstig i
kroppen. Ut till badrummet gick det bra. Han duschade och rakade sig utan att skära sönder
ansiktet, klädde mödosamt på sig.
Äntligen, tänkte han, när han hörde nycklarna i ytterdörrens lås. Hans fru kom in, tittade på
honom och sa: ”Jag tror att du måste till sjukhuset. Jag ringer en taxi.”
”Aldrig i livet” , svarade han. ”Jag kör!”
Med upprörd röst sa hustrun: ”Du kan knappt stå på benen. Kom så åker vi till St. Görans.”
Första april och söndag. Mycket folk på akuten. Tankarna virvlade runt i hans huvud: Varför gör
det inte ont? Varför fungerar inte kroppen?
Han mindes att han nyligen tänkt på att han jobbade för mycket. Om det fortsätter så får jag
kanske en stroke, hade han tänkt den gången. Var det vad som hade hänt nu?
Efter flera timmars väntetid skickades han på datortomografi. Den visade inte något fel på
hjärnan. Läkaren sa att han var färdigbehandlad för tillfället och fick gå till vårdcentralen dagen
därpå.
”Jag vägrar ta hem honom” , protesterade hans fru högljutt.
Bak-jouren gick med på att lägga in honom för observation. Efter övernattningen där flyttades
han upp till stroke-intensiven. Hans fysiska tillstånd förvärrades i snabb takt men konstigt nog
kände han en inre ro och tillfredsställelse. Jag kan fortfarande tänka klart, filosoferade han. Då
kan jag ta de avgörande besluten själv och det är det viktigaste.
Dagen efter fick han en mäkta huvudvärk igen. Vid det laget hade det konstaterats att det han
drabbats av dagen innan var en blodpropp i hjärnan. Nu hade han fått en till. Han var nästan helt
förlamad, kunde inte gå eller höja sina armar. Men han kände sig helt klar i huvudet Samtidigt
meddelade överläkaren hans fru att de planerade att flytta över honom till Karolinska. Det
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bedömdes vara vad som behövdes för att han skulle klara livhanken. Men det fick han själv inte
reda på. Trots att han var vid medvetande hela tiden informerade sjukhuspersonalen honom inte
om hans tillstånd.
Det blev ingen flytt till Karolinska. Istället låg han kvar på strokeavdelningen på St. Göran. Han
fick – förmodligen - den bästa behandlingen det gick att få, med omtänksamma sjuksköterskor,
undersköterskor och läkare. Fatima - en ung och snygg undersköterska - hjälpte honom att
duscha och gå på toa. Han skämdes, men Fatima skrattade och sa ”Jag har sett såna förut fast de
var mycket större.”
Under sin tid på sjukhuset var han helt förlamad. Ändå var han inte mentalt nedbruten. Tvärtom.
Han var nästan glad, såg fram emot att snart kunna börja jobba igen.
Han sa till sin läkare: ”Det är så att jag inom kort skall åka med några viktiga kunder till Sydkorea.
Tror du att jag kan beställa flygbiljetter till nästa vecka?”
Doktorn tittade undrande på honom. ”Du kan kanske vänta med att beställa flygbiljett tills du blir
bättre.”
”Hur länge skall jag vänta då?”
”Tja”, sa läkaren. ”I alla fall tills du kan gå igen.”
Han blev förbryllad, fick inte ihop det kroppsliga och det mentala. Han fick veta av läkarna att
han hade Wallenbergs syndrom. Som följd av en stroke i hjärnstammen var högra ansiktshalvan
och vänstra kroppshalvan var förlamade.
Han tänkte: Wallenberg? Har jag blivit rik? Vad har Wallenberg med mig att göra?
Efter drygt två veckor på St. Görans blev han överflyttad till Erstagårdskliniken. I hans rum
bodde även Attila - som trots sin svårartade afasi jämnt försökte prata - samt Sven-Ingvar. En
sorgfri och pratglad värmlänning som bubblade på hela tiden om ingenting. Tur att jag inte är så
miserabel som de två, tyckte han och kände sig annorlunda, friskare än sina rumskamrater.
Fysiskt gick det framåt. Med hjälp av en käpp kunde han gå igen. Han kunde använda händerna.
Problemen var mer på den kognitiva sidan. Han kunde inte tolka bilderna i tidningarna. Han
kunde läsa men fattade inte vad han hade läst. Åtminstone inte på svenska. Konstigt nog kunde
han läsa och prata både engelska och tyska utan problem. Men ingen av de märkliga
förändringarna bekymrade honom. Hans goda humör höll i sig och han var övertygad om att allt
skulle lösa sig. Jag kommer säkert att funka igen - tänkte han - allt blir bra, bara jag börjar arbeta.
I rehabiliteringen ingick vissa praktiska övningar, som att baka bröd, bädda sin säng och hålla sig
fräsch. Han uppskattade sjukgymnastiken patienterna fick utföra. Han fick besök av sin
höggravida dotter som kom med mat. Han tyckte att de vällagade rätterna hon hade med sig
luktade fruktansvärt och förstod på det sättet att han fått problem med sitt luktsinne också…
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Mitt i det hela blev han morfar. Hans första barnbarn, en välskapt och vacker pojke gav hela
familjen den glädje som behövdes för att glömma alla problem. På sin åttonde dag blev gossen
omskuren enligt judisk sed i närvaro av både judiska, kristna och muslimska släkt och vänner.
Moheln som gjorde omskärelsen, sade till den nyblivna mamman att pojken inte skulle kunna gå
på cirka ett år efter ingreppet. Mamman blev näst intill hysterisk innan hon förstod skämtet.
De fysiska framstegen fortsatte. Samtidigt upptäckte han fler brister vad gällde hjärnans kapacitet.
Det kändes som om någon hade raderat rejält i huvudet på honom. Som att han skulle vara långt
hemifrån i sinnet. Han var glömsk men även det, tänkte, skulle gå över när han kom tillbaka till
jobbet.
Hans fru köpte ett hus i skärgården. Havsluften och promenaderna med hunden i skogen skulle
göra honom gott, tyckte hon. Och det gjorde det. Han kunde gå kortare sträckor utan käpp.
Hela sommaren tillbringade han där, på landet med sin fru och hund.
Han slutade röka. Bara sådär, utan nikotinell. Kände inget behov längre. Han kunde utföra vissa
jobb i trädgården utan att skada sig (nåja, inte allvarligt i alla fall...). Han övade på balansbräda.
För att hjälpa sig själv att få koll över sitt beteende ställde han kontrollfrågor till sig
själv.
”Har jag någon tidsuppfattning?”, frågade han sig själv med jämna mellanrum. ”Ser jag
tredimensionellt?”, ”Har jag ont, om ja, var?”, ”Kan jag klara mig själv i vardagen utan hjälp?”.
Det kom mycket besök. Släkt, vänner, kollegor. Alla var så uppmuntrande ”du är så duktig”, sa
de. ”Du gör så stora framsteg.” Om de bara visste hur jobbigt det är, tänkte han, men utåt höll
han med.
På ytan gick verkligen allting bra. Läsförmågan kom långsamt tillbaka. Ögonen hängde visserligen
inte riktigt med, men han skaffade böcker med större bokstäver och så småningom kunde han
läsa och skriva nästan som förr. Han ville lära sig att köra bil igen, fick köra i simulator för att
kolla att alla hans funktioner, reflexer och uppmärksamheten var ok. Det var de och snart var han
tillbaka bakom ratten.
Men på insidan var det svårare. Han blev trött mycket snabbt. Han behövde vila och sova korta
stunder flera gånger om dan. Dessutom började hans tidigare så positiva humör svaja. Han blev
lätt irriterad och otålig på ett sätt han inte kände igen.
I början av vintern började han jobba igen, på deltid till en början. Arbetstiden skulle trappas upp
efterhand, var tanken. Han minimerade utlandsresorna, åkte bara på kortare resor till närliggande
kunder tillsammans med någon kollega. Men även det visade sig snart vara påfrestande. Han blev
fort trött. Vissa av kollegorna klagade tyst på att han hade kort stubin, men det ville han inte
erkänna. Han var ju ändå CHEF!
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Framför allt var den mentala belastningen tuff. Han var ibland tvungen att sitta i långa
förhandlingar och säljmöten. Det tog verkligen på krafterna. Efter att ha kämpat ett tag beslutade
han sig för att sluta jobba. Han var ju ändå nästan i pensionsåldern. Dessutom trodde han inte att
han skulle leva länge till med tanke på sitt tillstånd. Allt och alla kändes jobbiga förutom hunden
och barnbarnet. Han brukade säga att den ende som inte skällde på honom var hunden och så
skrattade han. Han drog sig tillbaka mer och mer, orkade inte vara med andra långa tider.
Hans fru gjorde allt för att underlätta för honom. Ändå var han sur och irriterad för det mesta.
Han var besviken på sig själv över att han inte kunnat fortsätta på jobbet. Och inte heller
pensionärslivet blev så som han hade tänkt sig. För att livet skulle vara meningsfullt och roligt
som pensionär krävdes aktiviteter och handlingskraft. Han orkade inte med att vara företagsam.
Han funderade mycket över vad det hade blivit av hans tidigare jag. Han saknade enkla
vardagssysslor som var så naturliga innan han fick stroke. Som att cykla. Det hade han älskat att
göra tidigare. När han nu satte sig på cykeln och försökte gjorde hans dåliga balans att han
ramlade eller åkte in i vegetationen.
Innan han fick stroke hade han spelat bridge på elitnivå. När han var på bättringsvägen, försökte
han igen. Resultatet var nedslående. Han kunde bara inte se vilka möjligheter som fanns i korten.
Han kunde heller inte komma ihåg vilka kort som spelades ut.
Och han kunde inte längre blunda för att hans stubin verkligen blivit kortare. Det gällde även
gentemot barnbarnen. Han älskade dem, men han orkade inte längre med deras livlighet.
Det blev vår igen. På sommaren åkte de ut till huset i skärgården. Över ett år hade gått sedan han
vaknat en morgon - en helt vanlig morgon - och haft svårt att komma upp ur sängen. Sakta hade
det börjat gå upp för honom att begränsningarna var där för att stanna. Han skulle inte bli bättre.
Det spelade ingen roll vad han kände, ville eller tyckte. I verkligheten var han långt ifrån sitt forna
jag. Det kändes inte som att han var hemma i sig själv.
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Alla barnen utom Alice
av Liv Fries

Latinamerika, december 2055
Ljuset rullas ut som en röd matta ända fram till fotänden på Alices säng. Hon ser sin rumskamrat
sakta ta sig genom den öppna dörren. Mattan rullas snabbt tillbaka när föreståndarinnan stänger
dörren. När hon vänder sig om fastnar hennes blick i Alices. De vet båda att den dementa
kvinnan som just gått ut inte kan klara sig därute. Föreståndarinnan sänker blicken och försvinner
in på expeditionen.
Alice sitter i sin säng, det är det hon oftast gör. Det värker i ryggen av allt liggande, och i benen
hon inte längre har. Sängarna omkring henne är tomma och de målade cementväggarna är kala. I
hörnen samlar sig skuggorna och mögelfläckarna. Ytterdörren öppnas rakt in i rummet. Hon
hade inte varit i andras hem, men hon hade frågat. De hade inte hallar här. Hon förstod efter ett
tag att det var logiskt eftersom ingen uppvärmning fanns ens under den kalla tiden på året och
människor därför inte tog av sig ytterkläderna. När hon först kom hit hade hon haft en rullstol
med solceller och kunde själv åka runt i staden, även om hon sällan kunde ta sig in i affärer eller
kaféer. Hon kunde köra längs den höga förkastningen och se ut över Atlanten. Första påsken hon
var här blev hon överraskad av människor som sköt vatten omkring sig, blötte ned hela henne
och skrek glatt i något slags firande. Det var länge sen hon hade haft råd med den rullstolen. Den
var nog såld nu. I början hade hemmet legat på sjukhusområdet. Det fanns vårdpersonal i
uniformer, läkare och undersökningar. Föreståndarinnan, Nova, var med då också, hon var den
enda som var svensk. Då kunde de fortfarande kunde läsa nyheter och se på serier. De som hade
familj kunde ha videomöten, eller hologram-möten om de hade mer pengar. Redan efter ett år
hade behandlingarna tunnats ur och genomströmningen på hemmet hade ökat. Gradvis hade all
modern vårdutrustning försvunnit. För ett halvår sedan hade de flyttat hit, till några rum på
gatuplan i ett vanligt hus på stan. Numer har hon bara en egen gammal skärm där hon kan läsa
det hon förut laddat ned, men som inte går att kontakta yttervärlden på. Hon är nu fast förankrad
i denna säng, i detta rum och vet knappt vad som händer utanför fönstret. Dagarna är oändligt
långsamma.
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Idag är det nära en månad sedan den dag då Nova kommit ut från expeditionen med skärmen i
handen. En plastjulgran har ställts upp, så det måste vara december nu, även om det här var den
varma, fuktiga tiden på året. Nova hade satt sig på fotändan av Alice säng och sagt att hon måste
visa något, men först bara strukit med handen över lakanet. Naglarna var långa. Alice tänkte att
hon alltid undrat hur någon som var sjuksköterska kunde ha så långa naglar? Men hon kanske
inte var sjuksköterska, hade det slagit henne. Hon var ju föreståndare, hon hade aldrig tagit hand
om dem när alla de andra fortfarande fanns på plats. Hennes ansikte var slätt, håret färgat, och
ögonbrynen var hårt hållna som om hoppet stod och föll på kontrollen av dem. Till slut hade hon
rätat på ryggen och tryckt på skärmen med sina finger-dynor för att komma åt trots naglarna.
Hon sträckte fram skärmen till Alice. Den visade ett nyhetsinslag som var daterat några veckor
tidigare. När Alice sett klart hade föreståndarinnan lutat sig framåt och tagit tillbaka skärmen.
Hon ställde sig upp, tycktes tveka. Till slut sa hon bara: ”Nu förstår du väl”, och gick.
När Alice var ung hade hon arbetat på ett stort internationellt industribolag. När hon satt på
flygplatserna på väg till de olika uppdragen kände hon sig som en spindel som fångade upp
vibrationerna i nätet och blixtsnabbt rörde sig till rörelsernas ursprung. Världen kändes nära och
öppen. Visst fanns det perioder då allt stängdes på grund av pandemi, väder och annat, men
världen och vännerna var ändå nära via nätverken. Men sen började det gå fel. Bolaget hade fått
en kinesisk ägare som krävde anställda som rättade sig i ledet, och hon hamnade i onåd. Hon
borde ha bytt jobb direkt, när det fortfarande var möjligt. I stället satt hon envist kvar och ville få
rätt medan åren gick, ekonomin fortsatte nedåt, och landet sjönk sakta ned i sedimenten som de
nya stormakterna rivit upp i sin framfart. Hon hade aldrig fått barn och blev alltmer ensam både
privat och på jobbet. Fast i en ohejdbar självdestruktivitet misskötte hon sin diabetes och fick sår
på benen som inte läkte, trots att hon lade om dem flera gånger om dagen. Hon blev känd som
surtanten på jobbet. Hon försökte skärpa sig, men när hon reste sig och smärtan högg till orkade
hon inte. När hon till slut tvingades amputera benen blev livet bättre för första gången på länge
eftersom smärtan försvann.
Hennes liv här, i det här nya landet, hade först verkat som en återgång till hennes unga
internationella liv. Valet hade öppnat sig när staten hade lanserat en pensions- och omsorgspeng:
POP. Alla fick en fast summa pengar som de kunde komplettera med egna försäkringar.
Egentligen tyckte hon att det var ett hyckleri. Hon, och alla andra, visste att det egentligen
handlade om det växande glappet mellan vad folk ville betala i skatt och kostnaderna för allt som
gick att göra. Hon hade följt år av nyhetsdramer med försök att prioritera vård: Förslag som
drogs tillbaka efter gripande berättelser om de som drabbades. Reportage om brist på
vårdpersonal och vilda vårdstrejker. Rubrikerna och debatten när en moderatstyrd region
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chockhöjde skatten var nästan mer upprörd än när oljan slutligen förbjöds. När Alice hade
jämfört och räknat på vad hennes peng skulle räcka till kom hon fram till att hon inte hade råd att
vårda sig och att åldras. Hon bodde hemma, men behövde hjälp att komma i och ur rullstolen, att
handla, och nog skulle hon behöva mer vård med tiden. Tack och lov hade det startat
ålderdomshem i flera länder med billigare arbetskraft. Mest attraktiva var de i engelsktalande
länder. Hon kunde lite spanska och tänkte att det fick räcka. När flygplatsens rullstol skjutits på
plats i planet och de spänt fast henne, hade den gamla reselyckan flätats in i det nya hoppet om
en sista, ny, start.
Dagen efter att hennes dementa rumskamrat släppts ut, vaknar Alice med baksmälla. Hon förstår
inte vad som gör ont först. Tänker att det bara är ett nytt klagomål på årens tyngd från hennes
kropp. När hon legat ett tag med slutna ögon kommer hon ihåg gårdagsnatten.
Sent igår kväll kom Nova ut till henne. Det hade smällt mot nattygsbordets metallyta när hon
ställde ned två glas och en liten kanna. Hon slog upp den vitgrumliga drycken i varsitt glas, gav
det ena till Alice, tog det andra själv och satte sig på sängen mitt emot. Hon höjde glaset i en skål
och sträckte sig sedan direkt efter kannan för påfyllning. Alice luktade på drycken. ”Pisco sour”
förtydligade Nova. Det var första gången på åratal Alice drack alkohol. När hon försiktigt
smuttade smakade det surt av lime, sött av socker. Nova hade druckit upp hälften av sitt andra
glas innan hon sa: ”Jag försökte, men jag kommer inte hem om jag inte åker nu.”
Alice visste inte vad hon skulle svara. Hon snurrade på sitt glas, betraktade virveln och insåg att
hon förstått sen länge även om hon inte velat. Hon mindes vad de sagt på nyhetsinspelningen.
”Nationens resurser är uttömda…POP övergår till att vara helt och hållet individuellt
finansierad”. Den finansieringen hade hon inte.
”Du får välja själv, Alice.”
”Kan vi gå ut på en promenad? Kan du dra min rullstol?” svarade Alice.
Nova lyfte över Alice i rullstolen. Det gjorde ont när Nova drog den ut över tröskeln och de få
trappstegen ut på gatan och in i mörkret. Den fuktiga värmen fick det att kännas som att stiga
ned i ett ovanligt luftigt hav. När de rullade fram längs gatorna kände Alice stanken av ruttnande
sopor uppblandad med doftvågor från blommande buskar och en salt havslukt. Här och där
glödde gatlampor. De rullade förbi de små öarna av dammiga planteringar längs
strandpromenaden. När hon tittade noga tyckte hon sig se att det låg människor och sov på
parkbänkarna. Hon hade aldrig förut sett sig som en av dem. Hon mindes de romska tiggarna
hon brukade se som barn. En gammal kvinna brukade sitta mitt på slussbron även i bitande blåst
och dagslånga regn. Satt hon inte på en bräda med hjul; utan ben?
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När de kom hem hjälpte Nova henne att gå på toaletten. Den riktiga i porslin, inte ett bäcken.
Det kändes ovant men samtidigt så bekant som ett livs vanor gör även efter långa uppehåll. Nova
duschade henne. Det sved i såren på ryggen, men Alice böjde huvudet bakåt när Nova drog
fingrarna genom hennes hår och lät strålen virvla med sig smuts och svett ned i avloppet.
Hon fick vänta i rullstolen medan Nova bäddade rent i hennes säng. Efteråt fortsatte de att dricka
upp den nu ljumma, lite kvalmiga piscon. Alice drog en vits: Alla barnen spelade boll, utom Sten,
för han har inga ben. ”Det visade sig att Nova har en outsinlig katalog av liknande ramsor och
Nova fick gå och hämta mer dricka.
De skrattade så att piscon åkte ut i näsan när Nova kom på: ”Alla barnen får kaffe på sängen,
men inte Alice för hon har inte betalt för service.”
Nova somnade till slut i sängen intill. Det sista Alice lade märke till innan hon lät ögonen falla
ihop var att nageln på Novas pekfinger hade gått av.
Men det var igår natt, och nu dunkar huvudvärken. Alice hör skrammel och steg och öppnar
motvilligt ögonen. Det står en vagn med matkartonger bredvid henne och Nova är på väg in med
en vagn med mediciner.
”Hyran är betald för ett kvartal till”, säger Nova. ”Det dröjer nog längre än så innan de bråkar.
Nycklarna ligger där bredvid dig”, säger hon och nickar mot nattygsbordet.
Hon tar en burk från vagnen och håller upp. Det är en rödbrun burk med ljusblå etikett.
”Det här är ett slags morfin. Du tål nog inte fler än tio. Men om du vill vara säker tar du
tjugofem.”
Nova blir stående en stund vid Alice säng, sedan böjer hon sig fram och kysser henne på pannan,
och låter handens baksida smeka över Alice kind. Sen vänder hon sig tvärt om och går ut.
Ljusstrålar skjuter obarmhärtigt in i Alice ögonbottnar. Hon grimaserar och blundar. När hon
öppnar ögonen igen är ljuset borta och dörren stängd.
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Vinter i Stockholm
av Monique Jaoui’

Hon tittar på honom och vet inte vart hon ska ta vägen. Det är den vackraste man hon sett. Han
står vid väggen på andra sidan rummet och nu går han mot henne. Hon känner rodnaden stiga i
sitt ansikte.
”Hej. Kommer du ihåg mig?”
Hon kan inte tala och är kallsvettig.
”Är du okej?”
”Ja”, får hon fram.
”Du kommer inte ihåg att vi träffats.”
”Inte direkt.”
Han har tjockt blont hår och ett stort varmt leende. Blicken är isigt blå, stadig. Hon förstår det
inte. Hur kan hon inte minnas honom?
”På en teaterpremiär”, säger han. ”Jag var en av skådespelarna. Du kände regissören, Mårten.”
”Var det en barnpjäs?”
”Precis. Jag ville tala med dig men lyckades inte innan du hann gå.”
Hon känner hjärtat lugna sig.
”Mikaela, eller hur?”
”Ja.”
”Henrik.”
Han pratar på med bred skånska, ivrigt gestikulerande. Han säger att han har sett henne på
bussen flera gånger och fascinerats av hennes utstrålning och skönhet. Hon blir förlägen, tittar
bort.
De är på inflyttningsfest hos Peter och Anna. Tidig vinter. Henrik hämtar dem var sin öl. Han
erbjuder henne ett glas, men hon säger att flaskan blir bra. De går ut på balkongen. Den första
riktiga kylan har kommit. En bitande vind. Lukt av snö i luften. Henrik undrar hur hon känner
värdparet. Mikaela säger att det är genom barnen, Peters dotter är god vän med hennes söner.
Henrik berättar om teatergruppen han är med i, om föreställningen de ska ha följande vecka.
Mikaela berättar att hon just gått ut journalisthögskolan och söker jobb. Inom tv mest. Henrik
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frågar om hon har lust att ses dagen därpå. Mikaela snurrar på flaskan. Hon är 33 år gammal.
Skild sedan fem år tillbaka. Sedan dess har hon haft några kortare relationer. Precis som
skilsmässan har de alla slutat i stor smärta.
”En fika”, säger han. ”Jag bjuder. Café blå, har du varit där?
”På Dalagatan. Med den blå trappan?”
Han nickar.
Hon är tyst.
Hon har inte barnen i helgen.
”Jag träffar dig gärna i morgon”, säger hon.
När hon går hem efter festen har den första snön fallit. Det fåtal människor som är ute skyndar
fort hemåt. Inte Mikaela, hon tycker om kylan och snön.
Mikaela kommer först till fiket. Hon är alltid tidig. Hennes hjärta slår hårt när Henrik öppnar
dörren och går ner för de blå trappstegen. De hälsar lite valhänt och sätter sig ner. De talar om
gemensamma vänner, barnen och skilsmässor, dricker caffe latte och äter stora smörgåsar.
Efteråt promenerar de på Djurgården. De går runt hela ön, talar om yrkesval och
framtidsplaner. Snön ligger kvar. Ett tunt lager över gräset. Hon tittar på den skånske mannen vid
sin sida, så olik andra män hon varit nära. Han talar långsamt, mjukt och gärna. Ställer frågor,
många frågor, personliga frågor. Hon lyssnar, svarar men tänker på annat. Hon känner sig
klumpig i hans sällskap, blir varse varenda rörelse hennes kropp gör. Iakttar mot sin vilja sig själv
och blir mer och mer kritisk. Samtidigt vill hon inget hellre än att ta i honom, vara nära, att han
ska ta i henne. De äter middag i hans lägenhet och hon tillbringar natten där. Det är så länge sen
hon var nära någon att hon nästan glömt hur det var. Varje gång blir hon lika förvånad över hur
hon kunnat leva utan det så länge.
Dagen därpå reser han i väg. När han är tillbaka bjuder Mikaela honom på middag i sitt
gulmålade kök. Hon har bakat bröd och gjort en soppa. Medan de äter berättar hon om sin
lillebror som dog i en motorcykelolycka när han var nitton. Hon vet inte varför hon gör det. Hon
brukar bara ta upp det med folk hon känner sedan länge. Strax därpå nämner hon dessutom sin
pappa, som tog livet av sig några år innan olyckan.
”Hur gammal var du när det hände?”
”Femton”, svarar hon.
Sedan byter hon ämne och efter ett tag avbryter han henne.
”Ursäkta men kommer du ihåg vad jag frågade dig nyss?”
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Hon tvekar och tittar på honom.
”Ja. Hur gammal jag var när min pappa tog livet av sig.”
”Hmm. Och du började prata om annat. Jag vill veta hur det var för dig. Hur det kändes att
förlora sin pappa i den åldern.”
Mikaela blir tyst, tänker efter, börjar beskriva hur lättad hon var över att slippa honom. Pappan
var psykiskt sjuk och livet blev mindre komplicerat när han var borta.
”Det låter kanske konstigt, men jag kan inte säga att jag var ledsen. Tom bara. Men mest fortsatte
jag som om ingenting hänt.”
De sätter sig i vardagsrummet, cellomusik spelar ur högtalarna. Hon kan inte bärga sig längre.
Hennes hand sträcker sig mot hans kind, han vänder sin mun mot hennes hand och kysser
den. Hans hår är mjukt, så olikt hennes mörka, sträva. Hans kropp är den vackraste kropp hon
någonsin varit nära. Han luktar gott och något annat, lite kärvt. Doften, det är alltid doften hon
faller för.
De älskar länge, om och om igen. Mikaela känner sig vacker, vackrast i världen. De ligger nära
varandra efteråt. Han håller om henne och ställer återigen en fråga om hennes pappa. Hon
försöker svara, men något brister i henne. Det är som om hon ramlar, blir liten, ser sig själv
liggande på golvet. Hon kan inte andas, inte prata, krampar, gråter och slår omkring sig.
”Det är okej. Lugn. Allt är okej”, hör hon Henrik säga långt, långt borta.
Det dröjer ett tag innan hon kan prata igen. Rösten är hes efter att hon har skrikit så mycket. Hon
har gått flera år i terapi, men något liknande har aldrig hänt henne. Henrik har öppnat en dörr
som hon inte visste fanns. Det gör henne förvirrad och rädd. Rädd för vad som finns därinne.
Henrik stannar ett par timmar. När han går säger att han ska höra av sig.
En vecka passerar utan att hon hör från honom. Hon ringer, lämnar meddelanden och ber att
han ska ringa upp. Efter ytterligare en vecka skriver hon ett brev. I brevet förklarar hon att hon är
förundrad över hans beteende. Förundrad och arg. Hur kan han göra så - ställa så många frågor
om något så känsligt och sedan försvinna när reaktionen blivit så stark? När hon postar brevet är
hon nöjd med sina formuleringar. Men hon börjar tveka under veckan som går, i takt med att
dagarna går utan att han svarar. Var hon för hård? För mjäkig? Hade det varit bättre att avsluta
alltihop, skriva att hon aldrig mer ville ha med honom att göra?
Tio dagar efter att hon postat brevet ringer han. Rösten låter ångerfull, men i samtalet blir det
tydligt att han inte anser sig ha gjort något fel.
”Vad är det som jagar dig?” frågar han.
”Min pappa”, svarar Mikaela direkt.
Tårarna kommer så fort hon lägger på. Sedan får hon inte stopp på dem.
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Det dröjer ett halvår tills de pratar igen. Henrik ringer.
”Jag har kommit fram till att du hade rätt. Det var fel att gå på som jag gjorde och sen inte finnas
där för dig.”
”Varför ringer du och berättar det?”
”Jag vet inte”, säger Henrik.
Efter samtalet bryter Mikaela ihop igen. Hon gråter i timmar och bestämmer sig för att undvika
Henrik till varje pris. Den är för obehaglig, hans förmåga att kliva rakt in i henne.
Det går ytterligare ett halvår. En ny vinter, ett nytt lager snö över Stockholm. Henrik ringer och
frågar om de kan ses. Mikaela tvekar. Han insisterar. Hon säger okej och föreslår en restaurang
där de kan ses. Den här gången är han där när hon kommer. I övrigt är restaurangen så gott som
tom. Hon andas djupt och tittar på honom.
”Så. Nu är jag här. Vad vill du säga?”
”Jag förstår att jag gjorde fel. Att jag gick på som en elefant. Jag vet inte riktigt varför. Kommer
du ihåg att jag berättade för dig att jag gick i gruppterapi då?”
Mikaela är kall och varm på samma gång. Hon börjar ångra att hon gått med på att träffa honom.
Vad är det han sätter igång inom henne? Hur ska hon veta om det är något hon bör närma sig
eller hålla sig borta ifrån?
”Mikaela, hörde du vad jag sa?”
”Jo, jag hörde. Och jag minns. Du berättade om gruppterapin. Ni sågs en vecka i taget i skogen
någonstans.”
”Ja. När vi träffades hade jag varit med om första veckan, dåtid. Vi var åtta personer i gruppen,
och två terapeuter. Det var intensivt. Jag kom hem och kunde inte sluta tänka på det, på dåtiden.”
Mikaela är tyst. Lyssnar.
”Din dåtid är fylld av hemska saker. Jag blandade ihop allt. Förlåt mig. Igen.”
”Jag var helt knäckt efter samtalen med dig. Jag förstod inte hur du kunde vara så okänslig.
Framför allt förstår jag inte hur du bara kunde försvinna som du gjorde. Hur tänkte du?”
”Jag blev rädd. Vi kom varandra nära så fort. Ju längre tid som gick blev det svårare att höra av
sig. Men jag vet att jag svek dig och det skäms jag för.”
Hon suckar. Han börjar säga något. Hon avbryter honom:
”Vänta, det jag upplevde med dig har jag inte upplevt med någon annan. Och nu talar jag inte
bara om sammanbrottet. Jag menar närheten. Allt var så härligt, så intensivt.”
Tårar börjar trilla nedför Mikaelas kinder. Henrik går och sätter sig bredvid henne. Försiktigt
lägger han armen om henne. Kramar henne mjukt. Hon gråter stilla.
”Jag har inte kunnat sluta tänka på dig, Mikaela. Jag vet inte hur du känner men jag vill gärna att
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vi ses, att vi lär känna varandra på riktigt. Kan vi börja om på nytt?”
Mikaela andas djupt och rätar på sig. Hon torkar sina ögon.
”Jag vet inte. Kanske. Men först kanske vi borde beställa?”
Henrik skrattar högt och kysser henne lätt på munnen. Han reser sig för att gå tillbaks till sin
plats på andra sidan bordet. Hon stoppar honom. Hon tittar rakt in i hans gråblåa ögon.
”Jag vet inte vad det är, men du har en förmåga att gå rätt in i mig. Alla skyddsmurar har
kapitulerat och lagt sig ner. ”
Månaderna går, vintern övergår i vår. De ses så gott som varje kväll de veckor hon inte har
barnen. Hon ser hans föreställningar, de äter middagar tillsammans- på restauranger och i
varandras lägenheter. Hon har en tandborste i hans badrum. Det händer fortfarande att han
ställer sina frågor. Hon försöker vara mer restriktiv med svaren men rätt vad det är har hon sagt
för mycket och får hjärtklappning. Det får hon också när hon inte får tag på honom. Hon
berättar inte om förhållandet för någon. Vänner säger att hon förändrats och frågar om hon
träffar någon. Hon säger ja, men nämner inte hans namn.
En kväll i slutet av maj säger Henrik att Peter och Anna - paret de träffades hos - ska ha fest igen.
En liten tillställning bara och Henrik vill att de ska gå dit tillsammans, tillkännage sin relation för
de gemensamma vännerna.
Mikaela tvekar.
”Men hur länge ska vi vänta? ” frågar Henrik. ”Peter frågar hela tiden vem det är jag träffar. Han
ser ju hur glad jag är.”
”Du har väl inte sagt något till honom? ”
”Nej, jag lovade dig det men nu tycker jag att det är dags att vi går ut i världen. Tillsammans.”
De sitter i hennes lägenhet. Kvällssolen skiner in över de gula väggarna. Det är tisdag och festen
är på lördag. Mikaela säger att hon ska tänka på saken.
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Långt hemifrån
av Elisabeth Wolpert

Susse hade bäddat ned sig i en mjuk filt i flygplansstolen. Hon läste en bok om immunsystemets
celler som band till tumörceller. Förväntan var som små champagnebubblor i kroppen. Hon var
på väg till en vetenskaplig kongress i Klippiga bergen. De skulle flyga till Denver och sedan ta
minibuss till Taos, i New Mexico. Hennes abstract hade valts ut för presentation i en stor
föreläsningssal.
Maten började serveras. Susse fällde upp stolsryggen och vek ned det lilla bordet på sätet framför
sig. Hon tog emot brickan från flygvärdinnan och valde Coca-Cola, för att hålla sig vaken längre.
Janne, doktorandkollegan i sätet bredvid, tog vin till maten och en avec. Efter att ha hällt upp
vinet i glaset vände han sig mot henne. Han var färdig läkare som hon. Men några år äldre och
närmare doktorsexamen. Han hade ett brett ansikte med små gråblå ögon under kort ljust hår.
”Susse, jag behöver fråga dig en sak”, sade han.
Susse vände intresserat ansiktet mot honom.
”Det här med Förintelsen”, fortsatte han. ”Varför får man inte ifrågasätta huruvida den har
existerat?”
Susse kände hur leendet stelnade. Janne pratade obekymrat på.
”Vi talade om det häromdagen, jag och tjejen. Hon undrade om judar kanske är mer lättkränkta
än andra.”
Jannes ljusa ögon lyste. Han såg ut som om han hade sagt något riktigt smart. Susse kände hur
det rasade inombords. Tankarna rusade som ett expresståg genom hennes hjärna. Hon tänkte på
sin mamma som hade varit åtta år när hon skildes från sin mamma i Warszawas ghetto. Hon
tänkte på att hennes mamma hade förlorat sin mamma, Susses mormor, i Hitlers gaskammare i
Majdanek. Hon tänkte på att mamman inte alls kunde tala om sin barndom och inte om vad som
hade hänt under kriget. Susse önskade att hon hade kunnat säga något klokt till
doktorandkollegan men istället tittade hon med förakt på honom - en person som hon bara
någon minut innan hade tyckt om.
”Du låter som någon från 30-talet”, sade hon kort och vände sig bort från Janne.
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Hon visste att hon inte borde vara förvånad. Smygantisemitism fanns överallt. Men hon hade inte
trott hon skulle behöva möta den i det här sammanhanget. Hon hade varit så glad över sin
forskningstjänst och gruppen av doktorander som hon tillhörde. Hon kände sig omgiven av
likasinnade, av personer med en lika stark passion för forskning och utveckling som hon själv
hade. Det var som att kliva in i en sprudlande gemenskap. Jannes kommentar fick henne att
känna som om hon kastats ut, som om dörren till samvaron slängts igen i hennes ansikte.
Fast kanske var det bara han, sa hon till sig själv. Janne var kanske bara ett väldigt olyckligt
undantag. Under dagarna i USA kändes det så. Konferensen gick bra. Hon fick beröm för sin
föreläsning. På sin lediga dag åkte hon skidor med några kollegor. Men på flyget hem hände det
igen. Återigen fälldes en kommentar som fick henne att undra ifall hon verkligen varit en så
självklar del av gemenskapen som hon trott.
Den här gången satt hon bredvid en professor från en angränsande forskargrupp. Han läste en
bok och hon läste sina artiklar. När maten kom berättade professorn att han läste en memoarbok
från andra världskriget och funderade på hur han själv skulle ha agerat om han hade varit vuxen
då. Susse tyckte om att han var öppen med sina tankar så hon berättade att hennes pappa hade
genomlevt nazisttiden i Polen, att han överlevt genom att fly ut ur Warszawas ghetto. Susse
trodde att professorn skulle säga: ”Vad intressant! Hur klarade han sig?”. Istället sade han ”Har
han haft dåligt samvete för att han klarade sig när alla andra dog?" Susse kände åter den iskalla
känslan som föll, djupt ned, inombords. Hon samlade ihop sin pedagogiska förmåga och svarade
behärskat: ”Under nazistockupationen av Polen mördades 97% av alla judar som levde i Polen.
Min pappa säger att han överlevde för att han hade tur.” Sedan vände hon sig från professorn.
Ett drygt halvår efter resan till USA försvarade Susse sin doktorsavhandling. Den innehöll fynd
om hur immunologiska celler kunde döda tumörvarianter som ansetts smita undan
immunförsvaret. Avhandlingen sågs som intressant, hon fick en forskartjänst på fem år och
samarbetade med en grupp i Holland. De publicerade sina gemensamma forskningsfynd i en av
världens främsta medicinska tidskrifter: Nature Medicine. Hon njöt av att forska. Hon hörde inga
fler kommentarer av den typen som Janne fällt. I alla fall inga lika grova. Men det fanns andra
inslag som fick henne att ibland tveka över sin arbetsplats. Många kollegor hade hårda armbågar.
Ibland kändes det som om de la mer energi på att hålla sig väl med rätt personer - högre upp i
hierarkin - än att få fram användbara forskningsresultat. Susse tänkte att hon kanske blivit lurad
av sin pappas entusiasm för vetenskap. Hans egna forskarstudier i Polen hade varit fyllda av
vänner och samarbeten.
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När Susse var 37 år träffade hon en rar man och efter några år bestämde de sig för att försöka få
barn. De blev gravida och både graviditet och förlossning förlöpte ljuvligt lättsamt. Susse födde
en dotter en het sommar samma år som hon fyllde fyrtio. En månad efter förlossningen var hon
tillbaka på universitetet för att handleda sin forskarstudent. Hon ammade dottern på
arbetsrummet och dottern sov snällt under handledning av studenten och under föreläsningar av
gästprofessorer.
En kväll satt Susse på sitt arbetsrum på institutionen. Hon arbetade med en forskningsansökan
för Cancerfonden och kände att hon behövde ta en paus. Hon gick ned till köket. Det var tomt
sånär som på en främmande äldre man med slarvig klädsel och fet buk. Susse kände inte igen
honom. Klockan var åtta på kvällen och hon upplevde hans närvaro som obehaglig. De
presenterade sig för varandra. Han sade att han var gäst till en av professorerna på institutionen.
Han förklarade att hans värd hade gått hem för dagen och att han själv skulle tillbringa natten på
institutionen. Hans värd hade anvisat honom vilorummet att sova i.
Mannen påbörjade så en berättelse om hur han kände Watson och Crick - de som fått
Nobelpriset för sin beskrivning av DNA spiralens struktur. Mannen sa att han brukade umgås
med dem. Susse blev först intresserad för hon hade läst Watsons bok ”Den dubbla spiralen” på
gymnasiet. Men sedan spårade berättelsen ur. Mannen höjde rösten och skrek om hur Watson
och Crick brukade ha partyn hela nätterna där mannen som då var mycket yngre skulle slicka
deras penisar.
Susse blev rädd. Hon var ensam med en galning på sin arbetsplats. Hon tvärvände, tog trappan
upp i stora kliv och låste dörren till sitt arbetsrum. Sedan ringde hon till säkerhetsavdelningen. De
svarade direkt. Hon berättade om den främmande mannen och vad han sagt. Säkerheten sade att
hon skulle stanna på sitt rum och de skulle söka upp honom. En halvtimme senare blev hon
uppringd - säkerheten hade talat med mannen som hade visat ID handling och presenterat sig
som en känd forskare. Eftersom han fått låna gästrummet av en av professorerna så kunde
säkerheten inte avhysa honom just nu. De rådde Susse att lämna sin arbetsplats på institutionen
omedelbart.
Nästa dag blev Susse uppringd från universitetets centrala administration. Säkerheten hade
anmält händelsen som en avvikelse. Mannen var avhyst och institutionen hade fått en stark
reprimand för man fick inte ha gäster övernattandes i vilorummen.
Hon arbetade vidare på sin forskningsplan. Men en vecka efter händelsen med mannen i köket
fick Susse ett mail från prefekten. Där stod att hon blivit uppsagd från sina forskningslokaler. Det
fanns ingen förklaring i mailet men när Susse ringde upp prefekten sade hon att man behövde
lokalerna till en mer resursstark forskargrupp. Susse misstänkte att det hade intrigerats bakom
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hennes rygg. Mannen hade varit en av professorernas gäster. Hon antog att anledningen till att
hon tvingats lämna forskningslokalen just nu var att hon ringt till säkerheten. Men hon klarade
inte av att strida. Hennes holländska samarbetspartner hade tagit över mer och mer av hennes
forskningsprojekt. Nu var hon småbarnsmamma och sov inte så mycket om nätterna. Susse
kände att hon inte orkade med den ständiga kampen på arbetsplatsen.
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Vilse i Vilna
av Eva Grossman

Mamma är sig inte lik när vi tar farväl. Jag har gått ner för trapporna, står på gatan och tittar upp
mot fönstret . Vi brukar säga hejdå till varandra på det sättet. Hon lutar sig ut och ser blek ut.
Hennes kolsvarta hår är rufsigt. Jag ser att hon stryker med handen över kinden. Var det en tår
hon torkade bort? Jag gör min vanliga krumbukt - tre snabba hopp och en slängkyss - men allt jag
får tillbaka är en ljum vinkning .
Jag är rädd att det är mitt fel. Igår skulle jag göra lokshen till soppan. Vi hade inga ägg hemma och
jag hade inga pengar. Så jag gick ner till gården bredvid. Där finns det hönor och det går att ta sig
in genom ett hål i staketet. Jag hittade ett riktigt praktfullt ägg. Brunt, stort och varmt, men när
jag kom upp med det blev mamma vansinnig.
”Du har stulit det”, skrek hon. ”En tjuv. Har min egen dotter blivit en tjuv?”
Jag funderar på den händelsen när jag kommer till jobbet. Jag jobbar hos herr Ariel, i verkstan
bland pälsarna. Dagen går långsamt. Pälsarna dammar och sprider en unken doft. Luften är så
tung och tryckt att jag får huvudvärk. Utanför blommar våren och tanken på att jobba här, i den
instängda och tråkiga verkstaden, hela sommaren får mig att rysa. Framåt eftermiddagen gömmer
jag mig i ett hörn för att vila. Jag sitter och blundar tills jag hör herr Ariel komma hasande. För
att verka upptagen sorterar jag nålar och verktyg.
Herr Ariel harklar sig .
”Fruma”, säger han. ”Du vet att vi inte brukar få många beställningar så här års. Men det här
året… jag vet inte…det är sämre än någonsin. Det är stor oro nu med kriget och revolution i
Ryssland . Vad kommunisterna och bolsjevikerna med Lenin och Trotskij i spetsen kommer hitta
på vet vi inte .”
Han sträcker fram en valkig näve med en liten bunt sedlar.
”Här är för förra veckans arbete. Nästa vecka har jag inget jobb för dig.”
Han skakar på huvudet. Håret står på ända och tobak rinner ner för läpparna. Jag tycker att jag
ser en tår i hans ögon också. Mamma i morse och nu Ariel. Vad är det som händer? Alldeles nyss
drömde jag om att slippa arbeta i verkstaden. Nu ångrar jag mig. Jag skulle inte tänkt på det sättet.
Pengarna räcker aldrig och vi har knappt mat på bordet. Vad ska mamma säga när jag kommer
hem och berättar att jag blivit av med jobbet?
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”Snälla Ariel”, säger jag. ”Du kan betala mig hälften. Bara jag får vara kvar. Ariel, jag ber dig.”
Om bara pappa vore här. Han och Ariel är kompanjoner. Han skulle kunna övertala Ariel att
behålla mig. Jag vill inte tänka på pappa för då blir jag så ledsen och rädd. Vi har inte fått något
brev på flera månader. Då skrev han att han hade det bra men längtade efter oss. Han bad oss att
skriva och gärna skicka lite mat. Jag och min bror Berzig skrev tillbaka, men orden var mammas.
Hon sa åt oss att inte skriva någonting om våra svårigheter att få ihop till maten och hyran. Vi
skickade ett paket med bröd. Mamma sålde ett halsband och för det köpte vi en liten burk
honung. Det gör så ont att tänka på pappa, hur han sitter i något dike vid fronten, läser vårt brev
och längtar. Det är ännu värre att tänka på att han med stor sannolikhet inte nåddes av brevet, att
vårt paket inte hittade fram.
”Jag är ledsen Fruma” säger Ariel. ”Det finns inget jag kan göra.”
Jag lägger de hopknycklade sedlarna innanför strumpan. Sen lämnar jag verkstaden. Jag känner
mig tung av skuld, orolig för mammas reaktion. Samtidigt är jag på något sätt lättad. Jag går en
omväg förbi skolan. Jag håller utkik efter Sarah, men ser varken henne eller någon annan jag
känner. Inte utanför cheder heller. Utanför shul säljer de pretzels och jag känner hur sedeln i
strumpan bränner. En kopek kostar den. Darrande sträcker jag fram pengen och tar det doftande
brödet i handen. Jag försöker tugga pretzeln långsamt, för att den ska vara länge. Men efter
mindre än en minut har jag slukat alltihop.
Jag går snabbt längs gatorna som leder från shul. De påminner mig om pappa och jag minns hur
vi brukade promenera där fredagskvällarna. Hans steg var så långa. Tre av mina var ett av hans.
”Ser du Frumele”, kunde han säga och peka mot himlen. ”Hashem har tänt en stjärna. Shabbes
har börjat.”
I shul brukade jag sitta vid hans fötter. Det hände att han mycket diskret släppte ner en karamell
åt mig. Jag var bara en liten flicka då, som fortfarande kunde röra mig bland männen som bugade
under sina tallit. Jag minns hur rösterna höjdes och sänktes på ett sövande sätt. Jag minns hur jag
brukade lägga huvudet i pappas knä, andas djupt och det kändes som om jag flög upp i taket och
att allt var möjligt.
Jag fortsätter gå. Istället för att vika av hemåt fortsätter jag rakt fram. Jag önskar att jag var en
liten flicka igen. Jag vill springa, som jag gjorde på den tiden. När Berzig och jag tävlade brukade
jag vinna. En sommar hade vi hade hyrt en datja utanför Vilna. Jag var bara nio då och Berzig
skulle bli Bar Mitzva till hösten.
I skogen utanför datjan var jag drottning. Jag och Berzig sprang ikapp. Jag var barfota och
marken full av stickiga barr. Luften var så tung och mättad med dofter att jag blev yr i huvudet,
nästan som när jag gjort en kullerbytta. Jag höll uppe kjolen med händerna och sprang som en
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häst, hoppade över stockar, flög över stilla sipprande bäckar. Berzigs ork tog slut mycket fortare
än min. Han var rädd för småkryp och ville ut ur skogen. Jag ville aldrig lämna den. Jag
föreställde mig att jag kröp ihop bakom en stubbe och lät mossan växa på mig, bli ett med mitt
hår….
Medan jag går faller skymningen långsamt. Jag kommer till ett kvarter, nära floden Vilja, som
mamma har varnat mig för. Ett myller av gränder att gå vilse i. I gathörnen brinner eldar där folk
slänger sopor. Smutsiga ungar springer på gruset utan skor. Deras skjortor är trasiga. Vissa barn
har inga byxor på underkroppen och hukar sig ogenerat för att göra sina behov. Jag bannar mig
själv för att ha gått hit. Med pengar i strumpan dessutom. Varför tänker jag inte? Varför går jag
alltid bara runt och drömmer? Det finns köpmän här som kan lasta mig som en hösäck på sin
vagn, köra ut mig från stan och sälja mig någonstans. Jag kommer bli slav, jag kommer behöva
bära tunga säckar med kol och gud vet vad jag mer kommer tvingas till. Allt bara för att jag inte
vågade gå hem och berätta för mamma vad som hänt. Jag är en riktig dumbom, precis som hon
brukar säga. Hon kommer aldrig förlåta mig. Hon blir så skräckinjagande när hon är arg. Hennes
svarta hår flammar upp som en mörk eld. Det bästa vore att inte komma hem igen, men vart ska
jag då ta vägen?
Tårar rinner för kinderna och jag irrar omkring. Solen är helt nere och allt ser likadant ut. Jag går
längs en gata jag vagt känner igen när jag plötsligt hör bekanta röster. ”Fruma!” ropar någon och
strax flockas mina vänner från kvarteret omkring mig. Berzig är bland dem. De andra frågar var
jag har varit och säger att de letat över hela stan, men han säger inget. Han tittar bara på mig med
allvarliga ögon.
”Vad är det? ” frågar jag honom.
”Vi måste hem.”
”Är det mamma? Har hon fått reda på att jag blivit av med jobbet? Kan inte du gå före och säga
att jag ber om förlåtelse. Ge henne de här”. Jag böjer mig och plockar ut sedlarna från
strumporna. ”Säg att jag kommer hitta ett nytt jobb i morgon. Innan jag ordnat ett nytt jobb
behöver hon inte se mig. Säg det till henne.”
”Kom nu”, säger han.
När vi kommer hem ser jag först inte mamma. Jag ser bara grannfruarna som sitter omkring
henne vid vårt köksbord. Flera av dem gråter. Mamma är tyst, men rätt vad det är skriker hon till.
Ett skarpt, ihållande läte som jag aldrig hört från henne tidigare.
Det görs plats för mig och Berzig vid mammas sida. Framför henne på bordet ligger ett
hopknycklat papper. Berzig vecklar ut och ger det till mig. Det snurrar i huvudet, jag är torr i
munnen. Jag ser stämpeln i högra hörnet, läser de prydligt skrivna raderna där min pappa beröms
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för sin tapperhet och tackas för sina insatser för fosterlandet. Jag kan inte förstå vad jag läser.
Mamma dunkar huvudet i bordet, hon sliter i det svarta håret och sedan kommer ett nytt skrik.
Hennes kropp ser så tunn ut när hon vaggar fram och tillbaka.
Det dröjer många timmar innan vi går till sängs. Långt, långt senare berättar jag för mina barn
och barnbarn om den här dagen. Andra sorgfyllda dagar skulle följa. Ett nytt krig skulle komma,
med ännu värre följder för min familj och våra vänner. Men jag glömmer aldrig den kvällen när vi
fick reda på att pappa hade stupat vid fronten. Och jag glömmer aldrig morgonen därpå. Mina
barn och barnbarn tror mig inte, men jag minns att när min mamma steg upp nästa morgon var
hennes hår inte längre kolsvart. Det var vitt. Helt vitt alltihop, från roten till toppen av varje
hårstrå.
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Projekt hitta hem
av Adela Zyto

Jag låg på sängen i det smala, lilla rummet under taket. Mitt rum i huset. Inte så trivsamt kanske,
men det var där jag för det mesta befann mig. Nästan alltid med en bok i handen.
Familjen hade bott på så många ställen på kort tid och nu hade vi flyttat in i ett eget hus. Det
behövde renoveras från grunden och det skulle pappa själv göra. Mamma måste förstås hjälpa till.
När föräldrarna var tvungna att samarbeta kunde det ibland vara lugnt mellan dem. Men de
grälade allt oftare och intensivare. Jag var glad över att kunna fly upp till det lilla rummet.
Kanske skulle vi stanna den här gången. I Malmö eller åtminstone i Sverige. Kanske var det slut
med de långa bilresorna kors och tvärs i Europa i jakten på ett lämpligt hemland.
Vi hade kommit till Malmö några år tidigare. Det kändes aldrig som att det funnits en plan att vi
skulle just dit. Det var helt enkelt den första större staden vi kom till när vi hade åkt av färjan. I
föräldrarnas ögon var en stor poäng med Malmö att det låg så nära kontinenten, så det var inte
helt säkert att vi inte skulle ut och resa igen.
Först hade vi bott i Örebro, där jag föddes. Föräldrarna hade hamnat där efter kriget och absolut
inte kunnat finna sig till rätta. De hade arbetat hårt på att ta sig därifrån. Vi bodde i mycket gamla
hus, ibland från 1700-talet. Moderniteten i lägenheterna bestod av rinnande vatten och el. Till det
vedspis och utedass. Det var i dessa gamla kvarter och de fantastiska omgivningarna i södra
Örebro som jag kände mig hemma.
Jag tänkte med längtan tillbaka på de rödmålade, låga trähusen, som lite trött lutade sig mot
varandra. Kullerstenar klädde de smala gatorna och gångarna. Det växte mossa på hustaken.
Skeva trappor ledde in i husen och ut till stora innergårdar. På en sådan gård hade jag lärt mig
cykla på en alldeles för stor damcykel. Ardennerhästar drog vagnar på kullerstensgatorna och på
vissa gårdar fanns stall där man lite försiktigt kunde klappa hästarna. När jag vågade tog jag mig
in på rivningstomten, där den stora skofabriken hade stått. Bland bråten fanns träläster och andra
märkliga ting att leka med.
Jag gick i Rudbecksskolan, de första åren. Det var en stabil röd tegelbyggnad bredvid
brandstationen och badhuset. På skolavslutningen i trean gav fröken Astrid mig ett häfte,
ihopbundet med en röd rosett. I häftet fanns teckningar som mina klasskamrater hade ritat. Jag
fick dem som minne att ta med till Bryssel, dit familjen var på väg att flytta.
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Jag tog farväl av klasskamraterna utan att ha en aning om vad skulle hända härnäst. Utöver att vi
skulle till ett ställe som hette Bryssel hade föräldrarna inte sagt så mycket. De hade inte berättat
var - eller ens om- jag skulle gå i skolan, eller var Bryssel låg, eller att alla där talade franska. Vi
körde bara iväg med vad som rymdes i vår gamla, beiga Simca. Det som inte fått plats hade de
gjort sig av med. Pappa hade fått ett arbete i Bryssel och jag utgick från att föräldrarna hade
planerat det hela i övrigt.
Det visade sig snart att de inte hade förberett särskilt mycket. Inget boende, exempelvis. Det som
gick att ordna var till slut ett tomt, mörkt rum, där hettan dallrade. Det fanns inga möbler. Inget
kök. Vi fick sova på luftmadrasser, laga mat på spritköket. Det var som att tälta, fast inomhus.
Jag lärde mig att gå och handla i den lilla speceriaffären i kvarteret. Först hade jag försökt smyga
mig in, men dörren pinglade när den öppnades. Disken var hög och för att nå upp fick jag ställa
mig på tå. ” Une bouteille de bière, s’il vous plaît”, sa jag och räckte fram några mynt. När jag tog
emot ölflaskan sa jag ”Merci” och gick iväg med den till pappa.
Det var en olidligt het sommar i Bryssel och för vår del slutade den abrupt. Faderns arbetsplats
lades ner utan förvarning och i augusti packade vi ihop och körde tillbaka mot Sverige.
Vi stannade i Skåne. Där fick vi tälta igen, fast utomhus den här gången. Först på en tältplats
utanför Helsingborg, på Råå vallar. Då var det ännu sommar och solen sken för det mesta. Jag
tyckte det kändes lite som om vi var på semester. Därefter tog vi oss till Sibbarp, en tältplats i
Malmös utkant. Hösten närmade sig. Regnet slog mot den gröna tältduken och det var definitivt
ingen semester längre.
Vårt tält var av andra sorteringen från postorderfirman i Småland. Mamma sa ofta att det var
pinsamt att de andra tälten var så mycket finare. Andra hade ett förtält och en ordentlig sittgrupp
där man kunde sitta och äta. Vår familj lagade mat på samma enkla spritkök vi använt i Bryssel.
Vi hade inget vindskydd till det, så när det blåste som värst användes vad som helst som fanns till
hands. En gång tog pappa en mindre resväska som nästan eldades upp. Vi satt på en filt och åt
mat, lite i skymundan. Mamma ville inte att de andra skulle se hur primitivt vi hade det.
Jag undrade ofta hur länge vi skulle bo där. Hur länge skulle det bräckliga tältet stå emot regnet
och de skånska höstvindarna? Jag frågade inte mina föräldrar. Jag var nästan tio år då och visste
vad de skulle svara. ”Så länge det behövs”, skulle de säga.
Det tog tid innan vi kunde lämna tältplatsen. Vi fick på något sätt hyra en möblerad lägenhet i
Malmö. Jag konstaterade för mig själv att den hade samma brist på bekvämligheter som de vi haft
i Örebro, men absolut inget av deras charm. Lägenheten hyrde vi svart, vilket upptäcktes och vi
riskerade att bli utkastade.
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Efter hand kunde vi flytta vidare till lägenheter som hade värme, varmvatten, badkar och
inomhustoa. Det blev bättre, men åtminstone i moderns ögon aldrig tillräckligt bra. Jag hörde
henne ständigt klaga över något - att det var för mycket biltrafik, för nära flygplatsen, för jobbiga
grannar.
Samtidigt blev stämningen i äktenskapet allt sämre. Mamma var missnöjd med det mesta pappa
hade för sig och hon berättade allt för mig. Varje misstanke, varje oförrätt hon tyckte han utsatte
henne för. Jag ville så gärna hjälpa, men vad kunde jag göra. Jag fantiserade om att bo någonstans
som såg ut som Bullerbyn, där alla var snälla. Helst hade jag

velat ha en mamma som

Muminmamman, som höll sig lugn och spred trygghet.
Muminmamman hade helt klart aldrig suttit i ett koncentrationsläger, tänkte jag där jag låg på
sängen med boken på magen, i det smala rummet i huset i Malmö. Sängen var egentligen en
dyschatell. Den var klädd i ett strävt, mörkgrönt tyg och gick på ett krångligt sätt att öppna till en
säng. Jag hade inte valt den och gillade varken färgen eller risken att locket skulle ramla ner och
stänga in mig i sängen. När det gällde möbler liksom det mesta i övrigt hade jag inte mycket att
säga till om.
Jag kunde exempelvis inte göra något åt de strikta rutiner livet i huset följde. Måltiderna
serverades vid samma tid, på minuten, varje dag. Att hoppa över dagens lunch med soppa,
kyckling och kompott, gjorde man inte ostraffat. Om jag ville göra något på egen hand gällde det
att hitta tid mellan måltiderna. Men det var svårt. Mamma ville alltid veta vad jag skulle göra och
tyckte det mesta var olämpligt.
Jag la ifrån mig boken. Ville ta mig ut från rummet, ut från huset, ut på stan och se mig omkring.
Problemet var att jag i så fall skulle behöva passera mamma. Jag fasade för förhöret som väntade.
”Vart ska du?” skulle mamma fråga. ”Varför det?”, ”Vad ska du göra?”, ”Är det verkligen
nödvändigt?”
Men det kunde inte hjälpas. Jag måste ut och gick försiktigt ut från rummet och ned för den
knarrande trappan. Jag såg mammans rygg i köket.
Jag tänkte på när jag senast hade varit i stan. Den gången hade jag köpt ett linne. Jag kom hem i
tid och lade påsen med linnet på hatthyllan i hallen. Efter maten deklarerade modern:
”Jag såg minsann att du hade något med dig.” Hon satte händerna på höfterna, såg hotfullt på
mig och fortsatte: ”Vad har du köpt?”
Jag visade upp linnet och mamman skakade på huvudet. ”Vad ska du med det till? Vi har mycket
finare hemma. Hur kan du lägga ut pengar på något så dåligt? Det där kan man inte använda.”
Minnet fick mig att rysa till. Jag visste att en liknande scen skulle utspela sig om jag tog mig ut
den här gången, om jag mot förmodan lyckades få tillåtelse att ge mig av. Även om jag inte köpte
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något, även om jag kom tillbaka i god tid innan middagen, skulle mamma hitta något att klaga på.
Det var inte värt det. Jag vände och gick upp för trapporna igen. Jag la mig på dyschatellen och
slog upp boken, men kunde inte koncentrera mig på texten.
Jag hade nyligen faktiskt fått åka på ett kort besök till en kompis i Örebro. Jag ville återse mina
älskade kvarter. När jag bott där som liten hade min värld gått från Fabriksgatan och
Drottninggatan åt ena hållet och Pumpkällstorget åt andra. Där fanns stenhuset på
Kyrkogårdsgatan där vi bodde och det lilla huset bredvid, som kompisen Katrinas morfar hade
byggt. Bryggeriet mitt emot där man kunde köpa sockerdricka. Tobaksaffären några meter uppför
backen, med doften av veckotidningar och kaffe och mjölkaffären och fiskaffären på andra sidan
gatan. Och konfektyr-affären lite längre bort, där en pinnglass kostade 25 öre.
När jag besökt min kompis såg jag till min fasa att mina kvarter var borta. Den stora
rivningsvågen hade tagit dem strax efter att vi hade flyttat. Inte bara hus, utan till och med gator
hade helt försvunnit. Det var svårt för mig att förstå att min skola, tegelbyggnaden från 1900,
hade rivits och ersatts av en parkeringsplats.
Min mamma hade berättat hur hon hade fått lämna sina barndomskvarter i Warszawa när hon
var 10 år. De hade utplånats av bomber under kriget. Nu var mina kvarter också försvunna. Jag
hoppades att mamma någon gång skulle inse att vi delade den erfarenheten.
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Home is where ditt hjärta is
av Mia Thelander

Snett skurna kakor toppade med hackade hasselnötter på fatet som hon alltid använder.
Perkulatorn som puttrar. Ett köksfönster står på glänt så höstluften kommer in och tar bort lite
av ammoniakdoften från vätskan med hempermanent.
Jag knyter en scarf runt farmors huvud för att dölja plasthuvan och det upprullade håret.
Hon känner försiktigt med sina ådriga händer mot scarfen, försäkrar sig om att den verkligen
sitter fast, vänder sig om och frågar:
”Mia Darling, tycker du jag ska skaffa mig en wig?”
”Du är så fin, farmor, precis som du är. Sitter håret kvar efter idag kommer det hålla länge.”
Hon reser sig och plockar fram koppar, häller upp kaffet och vi sätter oss vid köksbordet.
Jag tar hennes hand i min. Hon frågar om jag kan måla hennes naglar när vi är klara med håret. Vi
diskuterar vilket nagellack vi ska välja när hon plötsligt suckar till och något i hennes blick
förändras. Hon drar handen till sig.
”Det var så otäcka ljud förstår du” , säger hon.
Hennes röst är klar. Allt tyder på att hon är medveten om att hon är kvar här, med mig, vid
köksbordet. Men en del av henne har hamnat i en helt annan tid, på en helt annan plats. Hon
säger att hon blev skrämd av skriken, att hennes mamma sa åt henne att ta alla djur och springa
till gömslet där floden delade sig.
”Laszlo var bara nio”, fortsätter hon. ”De andra barnen ännu yngre. Ingen mat, inga varma kläder
och vi sprang. Jag var lika rädd för att någon av de små skulle falla i floden som att vi skulle bli
upptäckta?”
Jag vet att minnesbilderna kommer från första världskriget, från en av alla pogromer som då
drabbade den ungerska by där farmor växte upp. Men exakt vad som hände, hur farmor i
slutändan klarade sig har jag inte klart för mig. Det är så mycket om farmors uppväxt jag undrar
över, men jag frågar aldrig. Det hände att jag gjorde det som barn och då fick jag skarpa
åthutningar av farfar. ”Låt farmor vila. Hon har inte ork med frågor”, sa han. Så allt jag kan göra
är att vänta på sådana här tillfällen, de sällsynta stunder då hon själv väljer att öppna dörren till
sitt förflutna.
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Hon tittar ut genom fönstret och säger: ”När farfar eldar löv på hösten kommer mina minnen
tillbaka. Det är något med dofter. Jag minns hur röken förmörkade himlen, hur jag redan då
visste att allt skulle vara borta. Och så väntade vi. De små grät, jag sjöng för att lugna dem, så tyst
jag kunde och Laszlo satt helt stilla. Han höll en kanin i famnen.”
Farmor är tyst en lång stund. Efter ett tag möter hon min blick.
”Det var länge sedan”, säger hon med mjuk röst. ”Jag fick ett bra liv med er.”
Vi sitter tysta en stund till. Sedan blir det dags att duscha ur håret.
I badrummet doftar det lavendel från farmors tvål och lite kryddigt från farfars rakvatten. Jag
tänker på alla de gånger jag badat i deras badkar och förundrats över att de har en tvål som
hänger i ett snöre på en krok på den kaklade väggen. Farmor lutar sig bakåt mot handfatet och
jag låter det ljumma vattnet skölja genom det gråa, nu ganska vågiga håret.
”Blir det som Rita Hayworth? In Gilda?”
”Ännu snyggare. Farfar kommer fria igen ska du se”, svarar jag och sveper en handduk runt
hennes huvud.
Vi går tillbaka till köket. Då topparna klippts och håret fönats torrt sveper farmor med van hand
ihop sin vanliga uppsättning. Hon tittar sig i spegeln med en belåten min. Därefter sträcker hon
fram sina händer för manikyr. När jag smörjer hennes nagelband suckar hon igen.
Farfar är rädd om mig, har alltid varit, men minnena kan han inte hjälpa mig med. De tog pappa
tillsammans med de andra männen. Nästan ingen av dem överlevde. Vi var säkra på att pappa
också var död. Dom säger att han blev tokig när han kom tillbaka sen och förstod att mamma gift
om sig. Det var långt efter att vi gett oss av.
Rösten är en annan nu. Mer konstaterande. Jag tror att hon ska säga att det får räcka nu, att hon
måste stänga dörren till minnena för den här gången, men när jag är klar med hennes naglar ber
hon mig istället att hämta fotoalbumen.
Hennes händer måste vila efter nagel-behandlingen. Det är jag som bläddrar i albumet.
Det finns inga foton från Ungern. Alla är från Bernardsville, gården där farmor och Laszlo bodde
med sin mamma och hennes nye man efter flykten. När jag var liten var de som sagor, farmors
berättelser om livet de levde på den stora gården i en välmående stat nära New York. Jag älskade
att höra dem och jag älskade sångerna hon sjöng för mig, sagoböckerna hon läste som gjorde att
jag lärde mig engelska nästan lika tidigt som svenska. Med stark inlevelse brukade hon beskriva
livet under 30-talet i New York, då hon och farfar träffats och levt den första tiden av sitt
gemensamma liv.
De minnena var inte som de svåra från barndomen i Ungern. De delade hon istället gladeligen
med sig av. Jag kunde flera av farmors historier utantill och kunde fylla i luckorna när hennes eget
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minne började svikta. Även hennes svenska försvann sakta och vi talade mest engelska. Ibland,
när farmor blev frustrerad, kom också en och annan svordom på ungerska.
Albumets foton är sepiafärgade med vågigt skurna kanter. Farmor dröjer sig kvar vid ett på en
man med stadig blick och tunn mustasch.
”Handsome guy”, säger hon. ”And so nice. Han kom till slut och hämtade oss, Laszlo och mig.
Vi hade väntat så länge. Morbror Istvan var alltid snäll. Det var nunnorna som var hårda mot
mig.”
Nunnorna?
Jag ser att hon är långt borta igen.
”Farmor, hur gammal var du när du kom till USA?”, frågar jag efter en stund.
”13, Laszlo 11. Alldeles för små för en så lång resa. Men vi kunde inte vänta mer. Vi hade redan
väntat på att kriget skulle ta slut och när det väl var över tog det två år innan vi kunde resa.”
Det tar ett tag för mig att få ihop informationen. Kanske blandar hon bara ihop årtalen, tänker
jag. Men om det hon säger är sant så stämmer inte historien jag hittills fått berättad för mig.
Under hela min uppväxt hade jag fått höra att farmor och Laszlo efter pogromen levt kvar i
Ungern med sin mamma. När första världskriget tog slut tog de sig till USA där de fortsatte sitt
liv på gården i New Jersey.
Nu säger farmor att de blev hämtade av sin morbror Istvan först två år efter kriget.
Vem tog hand om dem under den tiden?
Varför var de kvar utan sin mamma?
Några månader senare sitter jag framför en dator i hjälpcentret på Ellis Island. Där hittar jag
dokument som visar när min farmor kom till Amerika. I dem står att hon anlände med sin bror
och sin morbror, att de hämtats av sin mamma Cecilia och hennes nye man Josef efter den
obligatoriska karantäntiden.
Dokumenten stöder det farmor sagt.
Hon och hennes lillebror blev kvar i Ungern hos sin moster. Deras mamma reste till USA när
kriget tog slut, tillsammans med sin lillebror Istvan. Två år senare reste Istvan tillbaka till Ungern
för att hämta farmor och hennes bror. Först då kunde de återförenas med sin mamma.
Vad mer gick min farmor igenom under kriget?
Hur var det att lämnas kvar och bara vänta?
Hur kom de till Liverpool där atlantångaren Imperator avseglade?
Allt det undrar jag över, men nästa gång jag fixar farmors hår är hon inte alls lika pigg på att prata
om det förflutna. Några minnesbilder dyker upp även den gången, men det går inte att styra
henne till just den information jag är ute efter. Jag tvättar hennes hår och hoppas att det i alla fall
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var en vacker dag- den sjätte mars 1921- då de såg land igen och Frihetsgudinnan välkomnade
dem. Då en 13-årig flicka satte sina fötter på amerikansk mark för att så småningom hitta hem.
Flera år senare promenerar jag runt området kring Danderyds sjukhus. Hösten har gjort löven
gula, solen värmer mjukt men jag huttrar ändå lite under koftan jag dragit över min
sköterskeuniform. Lunchrasten är snart slut och på min väg mot huvudingången ser jag en taxi
sakta in. På avstånd ser jag en ung kvinna hjälpa en mycket gammal dam kliva ut. Jag känner
genast igen damen. Den tunna kroppen, klacken på skorna. Jag tänker att hon säkert har ett
jumper-set i någon matchande färg på sig under kappan.
Jag skyndar fram för att krama om farmor och följa henne in i entrén.
När jag är alldeles nära tittar hon upp och ser rädd ut.
Blicken flackar och ögonen är rödkantade av den infektion hon haft länge nu.
Hon vänder sig till den unga kvinnan som följt med henne. Vi känner inte varandra men jag antar
att hon är någon av de nya som arbetar på hemmet där farmor nu bor.
”Hej farmor”, säger jag mjukt.
Hon ler lite urskuldande och räcker mig handen för att få hjälp med balansen då hon kliver upp
på trottoarkanten. Hon har fortfarande inte sagt något. ”En dålig dag¨, sufflerar kvinnan som
följt med henne. Jag viskar diskret att jag kommer och besöker henne på hemmet efter jobbet.
Jag ser dem gå iväg mot hissarna och skyndar till min avdelning.
I min väska har jag fotona jag alltid tar med mig till besöken hos farmor.
Foton på mig som liten, på oss i hennes trädgård och på min pappa som ung.
När farmor får syn på dem händer det att hon slappnar av och ler som hon alltid gjort. Hon
stryker mig på kinden så mjukt som bara hennes händer kan och så ser hon mig i ögonen. Med
huvudet på sned säger hon:
“Mia darling, sweet as sugar. Vi älskar er, me and grandad.”
Men det händer också att jag får påminna henne om vad fotona föreställer. Jag hänger av mig
min kofta i personalrummet och det slår mig att farmor kanske aldrig mer kommer känna igen
mig. Att jag blir någon i hennes rum som hon inte vet vem det är.
Och det brister för mig. Tårarna går inte att hejda. Allt jag vill är att springa ikapp och ta farmor i
min famn. Blicken hon just gav mig var så rädd och jag vill inte att min farmor ska behöva frukta
något eller någon mer.
I huvudet hör jag Chopin, så vemodigt, vackert och kanske är det slutmusiken för vårt
gemensamma liv? E moll. Varför kommer jag ihåg musikstycken? ¨The key¨ som farmor skulle
sagt. När vi lyssnade, eller när hon spelade informerade hon mig alltid om tonarten och andra
detaljer.
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“Beautiful but lite sorgset”, kunde hon säga. ”Chopin, 24 preludes, opus 28:4. In E minor.”
Det låter som regn, som höst och kanske som slutet på den tid vi fick tillsammans, min farmor
och jag.
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Tystnaden som skrek
av Ann Maliniak

Nina och Oscar var på väg hem. De hade just varit på fest med gänget för första gången på länge.
De hade hållit ihop med vännerna - Bettan, Hasse, Camilla, Mats och de andra - i nära fyrtio år.
Gått på varandras bröllop, blivit gudföräldrar till varandras barn, firat födelsedagar och
midsomrar. Nina kände sig glättig när hon på höga klackar, med armen under Oscars, vinglade
mot tunnelbanan. Oscar var tyst. Nina tyckte han såg sammanbiten ut.
”Hallå”, ropade hon teatraliskt åt honom. ”Vi har faktiskt varit på fest med gänget.”
Oscar gav henne en blick som fick henne att stanna till.
”Sa jag något fel?” undrade hon.
”Nina” , sa han. ”Hade du verkligen kul?”
Hon tittade förvånat på honom.
”Vad menar du? Vi har ju äntligen träffat alla igen.”
”Okej, och vad pratade vi om?”
Nina blev tyst. Vad hade de pratat om egentligen? De vanliga frågorna. Hur allt var, hur jobbet
gick, hur det var med barn och barnbarn. Stämningen hade stigit i takt med intaget av alkohol.
Gemensamma minnen hade avhandlats, de hade skrattat högt. Ja, hon hade haft kul. Eller trevligt
åtminstone. Det tyckte hon nog.
”Jag förstår inte vad du menar”, sa hon till Oscar. ”Det känns som om du vill förstöra allt.”
”Jag bara undrar om du verkligen tycker kvällen var givande. Eller om det är något du intalar dig
för att du önskar att den vore det.”
Nina försökte säga emot, men fick inte till något sammanhängande svar. Snart rann tårarna.
”Jag vet inte”, sa hon. ”Jag har verkligen ingen aning.”
Oscar la en arm om henne. Hon torkade ögonen men tankarna fortsatte snurra under
tunnelbaneresan hem. Det låg något i det Oscar antydde. De var inte samma gäng som de hade
varit. Träffarna hade succesivt glesnat de senaste tio åren. Under den tiden hade de förändrats.
Frågan var bara om det var alla andra som förändrats eller om det mest handlade om Nina och
Oscar.
De två hade allt mer prioriterat sina judiska vänner. De tyckte att de hade så mycket gemensamt
med dem. När de umgicks med sin judiska bekantskapskrets gick diskussionerna alltid höga och
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ämnena blev djupare. Så var det inte med kompisarna i det gamla gänget. Men kanske, tänkte
Nina, var det hennes och Oscars eget fel. Det kunde bero på att de brytt sig mer om de judiska
vännerna som de inte längre pratade lika förtroligt med vännerna i gänget. De hade kanske blivit
sårade, känt att de blivit bortprioriterade. När de haft fester tidigare var det nästan bara
kompisarna i gänget som var bjudna. På festerna de hade numera var de judiska vännerna flest.
Möjligen hade det fått de gamla vännerna att känna sig utanför.
Så måste det ha gått till, tänkte Nina innan hon släckte sänglampan den kvällen. Hon och Oscar
hade varit okänsliga. Det var inte konstigt om de gamla vännerna tyckte de betedde sig underligt.
En vårdag för 15 år sedan var hela gänget på landet hos Bettan och Hasse. Nina mindes att de åt
middag i deras nya lilla hus och någon frågade om Adam - hennes och Oscar son. Han var 17 år
då och hade åkt på March of the Living i Polen. Hon kom ihåg hur hon hade funderat på hur
hon skulle förklara den resan, vilka formuleringar hon skulle använda. Men Oscar svarade innan
hon funderat färdigt.
”Han är i Auschwitz.”
Nina ryste fortfarande vid tanken på hur allt avstannat och blivit knäpptyst runt bordet. Ingen sa
något, ingen ställde någon följdfråga och snart började de prata om något annat. Strax därefter
tackade hon och Oscar för sig och åkte hem.
Nina tog upp den händelsen vid frukostbordet, på morgonen efter den senaste festen med
gänget.
”Tror du att det var då som vår relation till gänget förändrades?” frågade hon.
Oscar suckade. Han tog en brödskiva från rosten och började långsamt bre smör på den.
”Hur menar du?” frågade han.
”Krävde vi inte för mycket av dem? De kanske inte förstod om vi skämtade eller menade allvar
och var rädda för att säga något opassande. Vi borde berätta för dem att vi plågades av hur de
reagerade den middagen. De vet ju ingenting om hur viktigt det judiska är för oss. Vi har aldrig
ens sagt till dem att även vi har besökt Auschwitz.”
”Men det går ju inte att komma dragandes med det efter 15 år”, sa Oscar. ”Tror det är bättre vi
bara släpper det.”
Nina ställde sig upp. Hon sköljde av sin tallrik och ställde den i diskmaskinen.
”Jaha”, sa hon. ”Så vad du säger är att det är ointressant att umgås med dem för att vi bara pratar
om vardagligheter. Men vi ska heller inte ta upp sånt som är viktigt för oss. Vad ska vi göra då?
Ingenting?”
Oscar ryckte på axlarna.
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”Man växer ifrån varandra”, sa han. ”Vi började umgås när vi pluggade och då delade vi allt. Nu
ser våra liv så olika ut. Allt kommer bli ännu värre om vi drar upp något som hände för så länge
sedan. De kommer känna sig anklagade. Tro mig - det kommer inte sluta väl.”
Nina torkade av diskbänken i hårda svep. Kanske Oscar hade rätt. Det var en sak att fundera på
att tala om känsliga, judiska frågor med vännerna i gänget. Men att verkligen göra det och hantera
reaktionerna, vilka de än blev, det var hon inte alls lika säker på att hon var beredd att göra.
Himlen utanför deras fönster var molnig. Framåt eftermiddagen började det regna. Oscar läste.
Nina städade. Hon tänkte på sin uppväxt, hur viktigt det alltid hade varit för henne att passa in.
Hon gick på judiska lekskolan, men inte i Hillelskolan efteråt. Hennes pappa ville att hon skulle
assimileras och placerade henne i en vanlig, svensk skola. Hennes mamma sa att hon inte
behövde berätta för någon att hon var judinna. Det var onödigt, tyckte hon, och Nina gjorde som
hon blev tillsagd. På något sätt visste alla i skolan ändå att hon hade en annan religion. Även om
de inte förstod vad det innebar, så retade de henne för det och hon kände sig ofta annorlunda
och utanför.
Det var bara i judiska lekskolan och på Glämsta hon kände sig som en självklar del av
gemenskapen. Det var också där som hennes judiska identitet hade formats. Hon var egentligen
stolt över att vara judinna, men som vuxen var det sällan hon kunde släppa fram den känslan.
Egentligen tyckte hon bara det var i Israel den fick fritt spelrum. Hon och Oscar hade bott där
året innan de fick Adam. Då hade hon gått på Ulpan och lärt sig hebreiska. Det kändes så bra att
kommunicera, vara en del av det israeliska samhället. De hade återkommit till Israel sedan Adam
fötts. De hade pratat mycket om att stanna kvar, göra aliyah. Men både hon och Oscar hade
åldrande föräldrar i Sverige. Det vägde tyngre och efter ett halvår flyttade de hem igen.
Oscar hade hon känt sedan han kom från Polen. Deras första träff var på ett vår-läger på
Glämsta. Han kunde knappt prata svenska då. Hon var den yngsta på lägret. Till en början var de
bara kompisar. Men några år senare - på en fest på judiska centret - såg hon honom med nya
ögon. De började prata och höra sig för om varandras sommarplaner. Det visade sig att båda
planerade att semestra i USA och bestämde sig för att resa tillsammans. Det var på den resan de
blev ett par.
Nina log vid minnet medan hon sorterade tvätt.
Nu var deras Adam också gift. Men de hade bara bjudit sina judiska vänner till hans bröllop. Hur
kom det sig? Deras svenska gäng hade ju känt Adam allra längst. Visserligen hade de bjudit dem
två dagar senare, till en mindre fest för de som inte fått komma på bröllopet. Men det var nog
egentligen bara för att döva det dåliga samvetet. Och det hade de gamla vännerna naturligtvis
känt av.
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Nina doserade tvättmedel, fyllde maskinen och tryckte igång den. Så här kunde det inte fortsätta,
tänkte hon. Något måste förändras. Med en snabbt påkommen beslutsamhet gick hon in i
vardagsrummet. Oscar hade lagt ifrån sig boken. Nu tittade han på fotboll. Hans älskade
Manchester United sprang runt på någon grådaskig brittisk plan.
”Jag tror att vi bara måste vara vi”, sa hon. ”Helt och fullt när vi träffas.”
”Eh” , sa han utan att ta blicken från tv:n. ”Funderar du fortfarande på gänget?
”Ja, självklart. Det gör du också fast du inte säger något. Vi måste vara oss själva och inte förneka
det som är viktigt för oss.”
På tv:n gjorde Manchester United mål. Oscar skrek till. ”Äntligen! Så ska det se ut.”
Han tittade på henne med en aningen skamsen blick.
”Ursäkta Nina men de måste verkligen vinna idag. Hur som helst”, fortsatte han ”du kanske
förnekar saker men det gör inte jag. Jag har aldrig haft problem med att prata om Israel eller
något annat judiskt med dem. Jag har bara inte velat för jag känner att det inte finns utrymme för
den typen av diskussioner.”
”Då får vi skapa det utrymmet”, svarade Nina. ”Jag kan inte tänka mig att släppa 40 års vänskap
utan kamp.”
”Och hur tänkte du att det skulle gå till?”
”I hela mitt liv har jag tagit ett steg tillbaka när det har börjat hetta till kring det judiska. Det är
slut med det nu. Jag ska stå upp för den jag är och våga stå kvar. ”
”Det låter bra. Och du,” Oscar log ”jag lovar att fånga dig om du faller.”
Han drog ner Nina i knät och stängde av tv:n.
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I skuggan av folkhemmet
av Mattias Gerenstein

Tre veckor efter att Isak fyllt 14 år förändrades hans liv. Det började en vanlig lördagsmorgon.
Isak hade just vaknat från en dröm. Han och Fia hade hånglat för tredje natten i rad. Nyvaken lät
han sin hand glida ner mot sina Stålmannenkalsonger. Just när han nådde resåren slets dörren
upp.
”Palme är död!” Isak blängde på sin mamma som stod i dörröppningen.
Hela lördagsförmiddagen satt Isak med sin familj i soffan och såg det ena teveinslaget efter det
andra. Mellan tårarna förklarade Isaks mamma att hon hade förstått att det skulle gå så här. Isaks
pappa mumlade lite då och då att han inte kunde fatta varför statministern inte hade haft några
livvakter.
”Han ville vara fri. Men då sköt de honom”, sa Isaks mamma.
Själv tyckte Isak hans föräldrar var lite väl förutsägbara. Mamma pratade alltid om frihet och
snällhet. Och hans pappa om säkerhet och styrka. Isak visste inte riktigt vad han skulle tänka eller
känna. Så när hans föräldrar fortsatte säga samma sak om och om igen smet han upp på sitt rum
och avslutade det han påbörjat innan hans mamma slitit upp dörren.
På söndagen åkte familjen till Isaks farfar som bodde på Söder, i skuggan av skatteskrapan. Isaks
mamma var full av teorier om mordet. Utan livvakt dör man upprepade Isaks pappa för minst
femte gången sen frukost. Farfar satt lugn som en ek. Isak brukade betrakta sin farfar medan
andra pratade. Det var som att alla ord förlorade i tyngd när de uttalades i närvaro av hans gråa
hjässa och klarblå ögon. Hemma i funkisvillan var mammas och pappas ord huggna i sten. I den
trånga trean på Söder vara de som en tillfällig vindpust. Isak tyckte om att var hos sin farfar.
Rummen var fulla av saker som brevpressar, bläck och galoscher. Och så tyckte Isak att
lägenheten doftade femtiotal. Hans mamma menade att det nog var farfars rakvatten som
påminde om femtiotalet. Hans pappa påstod att det antagligen var den fuktskadade fasaden. Isak
hade så klart ingen aning om varför lägenheten luktade femtiotal. Han var född 1972.
Det Isak dock var mest förtjust i var bokhyllan i vardagsrummet. Den var full av svartvita
fotografier på nu döda människor som alla såg uppklädda och fattiga ut på samma gång, och som
hade en blick som lyste med en sorgsen vilja. Isak fantiserade ofta om vad som hänt just innan
fotografierna tagits. I mitten stod ett stort fotografi på farfars släkt, den som flytt från
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pogromerna i det ryska imperiet. Exakt hur flykten gått till visste ingen nu levande. Men enligt en
familjelegend som Isaks farfar ofta återgav med stort allvar så hade hans farmor behövt döda en
ryss. Även om historien varierade lite varje gång den berättades så återkom alltid en mening exakt
likadant. ”Och så svingande hon bajonetten och borrade in den i veka livet på ryssen som föll
som en fura”.
Berättelsen om bajonetten dök upp i Isaks huvud på måndagen när han var på väg till skolan och
fick syn på Oscar och Gustav. De två niorna gled fram som ett par skuggor med varsin cigarett i
munnen. Isak försökte göra sig osynlig. Men Gustav såg honom.
”Nämen Belanitsky”. Oscar skrattade som en sjuk skata.
När Isak skulle passera de två rökande niorna sa en av dem ”så vad tänker juden om att sossen
sköts?”.
Isak blev stel och arg.
”Vad då jude?”
”Tror du inte vi vet att Belanitsky är ett judiskt namn?”
Alla i sjuan var rädda för Gustav och Oscar. Förra veckan hade de mulat en kille i Fias klass så
han började blöda ur näsan. ”Bara en liten pissenisse”, garvade de när de lämnade honom utanför
matsalen. De hade aldrig gått på Isak förut. Men nu stod de där i den bistra måndagsmorgonen.
Isak hade aldrig slagits. Han visste inte ens om han skulle slå till med höger eller vänster näve
först. Hans pappa hade slagits när han växte upp på Söder. Så gav jag honom en blåtira sa hans
pappa ofta när han återgav någon skröna från sitt liv på gatan. Men ingen hade lärt Isak att slåss.
”Våld löser inga problem”, var ett av hans mammas favoritmantra. Nu ville Isak slå de rökande
niorna. Hårt. Men kunde inte.
”Och Klinga då?”, sa Isak, ”vad är det för namn?... Ett jävla…”
Han tittade sig omkring, sökte efter något dräpande för att få käft på de två niorna. Men han såg
bara funkisvillor och marsdimma.
”…ett jävla… jävla musiknamn.”
Gustav hånlog. Oscar flinade.
”Du vet väl vad en klinga är? Ett svärd. Chop chop”, sa Gustav och gjorde huggrörelser mot
Isaks snopp. ”Dom har redan tagit din förhud. Och vem vet, vi kanske tar resten”.
Isak höjde höger arm och gjorde ett utfall mot Gustav. Men Oscar lade enkelt krokben för
honom så Isak slog i den hårda asfalten. Gustav kraxade som en kråka.
På slöjden satt Isak och stirrade på kniven och på träklumpen som skulle bli en slev. Han tänkte
på hur Gustav hade sagt orden juden och sossen. För Isak var orden något varmt och
välkomnande, att höra och säga dem var som att komma hem. Och de var lika självklara som
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mamma och pappas upprepningar och femtiotalsdoften hemma hos farfar. Men Gustav uttalade
orden på samma sätt som han sög på sin cigarett, som om han ägde dem och hade dem i sitt
grepp. I Gustavs käft var Isaks hem under attack. Isak högg kniven hårt i träklumpen.
På väg till gympan såg Isak Fia komma gråtande. Ett lätt snöfall lade sig på hennes bruna lockar,
bildade en vit krona. De hade aldrig pratat, bara utbytt blickar och leenden. Framför allt i
matsalen där de brukade sitta vid borden bredvid varandra. Fia hulkade. Isak tog mod till sig.
”Hur är det?”. Fia såg upp med röda ögon.
”Bra”, sa hon. Men sen berättade hon att hennes mormor just dött i cancer. Isak lade lätt sin
högra hand på Fias axel. Och Fia lät då sina bruna lockar och vita krona sjunka in i hans famn. Så
stod de länge. Isak struntade i att han blev försenad till gympan.
”Tack”, sa Fia när hennes tårar var slut.
”Jag har en telefon”, sa Isak. ”Jag menar…”.
Fia skrattade. ”Jag förstår vad du menar. Jag har också en.”
Och medan snön fortsatte falla bytte Isak och Fia telefonnummer.
I duschen efter gympan tittade Isak som vanligt på sina kompisars snoppar. Förhudar överallt.
Och vissa var barn. Andra började bli män. Isak var som tur var inte kvar bland barnen. Men han
var den enda som var omskuren. I sitt inre hörde han Gustav igen, chop chop, och förnam den
rökande nians ord mot ollonet. Isak kände sig än mer naken, nästan hudlös. Han skrattade. Det
stämde ju. Medan han tvålade in sig funderade han på vad Fia skulle tänka om hon såg honom
naken? Hade hon sett en omskuren snopp? Och hur fan visste Gustav att han var jude? Och vad
visste Fia? Kanske sa hon sossen på samma sätt som Gustav. Fias pappa hade en elfirma.
Mamma skulle nog säga att han var en kapitalist. Enligt mamma var ju alla med egna företag
kapitalister. Men vad var en kapitalist, egentligen. När han tänkte på det sa hans mamma kapitalist
nästan som Gustav sa juden och sossen. Och som pappa sa tysken. Pappa sa inte tyskar, utan
tysken. Som om det bara fanns en. Tysken. Juden. Sossen. Kapitalisten. Det snurrade i Isaks
huvud.
När han drog på sig sina något för små Kalle Anka-kalsonger undrade han om det var skillnad på
sossars och kapitaliseras snoppar. Att ha Kalle Anka-kalsonger ville nog varken sossar eller
kapitalister. Och säkert inte Fia. Vad tyskar hade för kalsonger struntade faktiskt Isak i.
Efter skolan köpte han nya kalsonger. Hans månadspeng räckte till tre par. På dem fanns inga
seriefigurer, bara färgerna blått, rött och grönt. På lördagen valde han de blå, som var samma blå
färg som Davidsstjärnan i Israels flagga. På eftermiddagen satt sen Isak med sina blåa kalsonger
hemma hos farfar, som fyllde 72 år.

74

I den lilla lägenheten trängdes femton vuxna och fyra barn. De vuxna diskuterade mordet. Isak
försökte avkoda vad de egentligen tyckte genom att lyssna på hur de pratade. Men ingen
avslöjade sig. Isak började tänka på Fia. De hade umgåtts i skolan varje dag sen Fia låtit sina
bruna lockar och vita krona vila i hans famn. Under samtalen hade han undvikit att nämna
mordet eller sin släkt. På torsdagen när de stått utanför matsalen hade Gustav och Oscar glidit
förbi dem med sina varggrin och cigaretter. Isak knöt då nävarna. ”Nån borde bara spöa skiten ut
dom där”, sa Fia och kom så nära Isak att han fick lov att bita sig i läppen för att inte kyssa
henne.
I den trånga lägenheten var det Isaks farbror som först avslöjade sig.
”Sossarna, fy fan, de var ju förjävliga mot judiska flyktingar under kriget. Och så lät de tysken åka
genom landet”.
En ansträngd tystnad sänkte sig över bordet med bullar och kakor. Isak kunde se hur hans farfar
bearbetade det ordlösa trycket.
”Jag såg tysken när jag var inkallad under kriget. Det var i Östersund. Tågvagnar fulla av leende
unga män gled sakta genom stan. Syrenerna hade just slagit ut och solen lyste på mig och min
uniform. Jag fingrade på mitt odugliga gevär. En enda tänkte jag. Bara jag kunde döda en”.
Ingen runt födelsedagsbordet i skuggan av skatteskrapan sa något. Men Isak tänkte på Gustav
och Oscar.
”Så jävla fegt av Sverige”, sa Isaks pappa och högg in på den sista kakan. Isaks farfar var som ett
hav som tar notis om en våg.
”Men den fegheten gjorde kanske att vi överlevde”. Han pekade mot de svartvita fotografierna i
bokhyllan. ”Hade inte tysken fått åka tåg genom Sverige hade vi kanske blivit gasade allihop. Och
då hade min farmors bajonetthugg varit förgäves”.
En häftig diskussion om Sveriges agerande under andra världskrigen bröt ut. Höga röster och
viftande händer fyllde vardagsrummet. Isak kände hur de döda på de bleka fotografierna såg på
honom med sin sorgsna vilja. Femtiotalsdoften gjorde sig påmind. Till slut drämde Isaks mamma
näven i bordet.
”Våld löser aldrig några problem”.
”Det stämmer, tills den dag du står utan livvakt och måste ge någon en rejäl vänsterkrok eller rak
höger”, kontrade hans pappa. Det snurrade i Isaks huvud där han satt i sina nya kalsonger.
Svenskar. Judar. Tyskar. Tåg. Isak iakttog sin farfar vars blå ögon för ett ögonblick tycktes smälta
samman med himlen ovanför skatteskrapan. Ingen sa något på en lång stund. Bullarna var slut.
Isak smög iväg till farfars telefon. Tre timmar senare hånglade han med Fia.
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Ett hem att längta till
av Yvonne Sjöblom

Jag brukade cykla genom stan till jobbet vid Roslagstull. Då passerade jag Norrtullsgatan och
Idungatan, den lilla gatstumpen som ligger mitt emot Tre Liljor. Varje gång jag rullade förbi där
tänkte jag på tant Frida som hade tagit hand om mig som liten flicka i mitten på 50-talet. Jag
brukade sakta in farten och titta upp mot port nummer 10 där jag hade haft mitt extra hem.
Jag tänkte ofta att jag borde stanna till någon dag. Men det blev aldrig av eftersom jag alltid hade
bråttom. En dag när jag var på väg hem lite tidigare än vanligt tog jag en annan rutt. Jag körde in
på Hagagatan och cyklade uppför Idungatan från andra hållet. På höger sida såg jag den snidade
träporten där Israelsmissionen tidigare låg. Jag klev av cykeln. Port nummer tio var låst. Jag
väntade ett tag och just som jag hade bestämt mig för att sätta mig på cykeln igen kom ett ungt
par och öppnade porten inifrån. Jag smet in, det doftade svagt av pepparkorn i entrén. Minns att
det fanns en köttfabrik i porten bredvid. Jag klev in på innergården och tittade upp mot första
våningen och såg köksfönstret där jag brukade sitta och spana. Jag satt på symaskinens lock och
fantiserade att jag lekte med barnen på gården. Jag brukade också hålla koll på tant Fridas vänner
som bodde i gathuset mittemot. Tant Signe högst upp. Tant Göta någon trappa ned. Båda var
med i samma syförening som tant Frida.
Jag öppnade porten till gårdshuset och tog trappan upp till tant Fridas lägenhet. Lyssnade efter
det välbekanta ljudet då hon drog bort det tunga sammetsdraperiet när jag ringde på. Nu var det
tyst där inifrån och det stod ett annat namn på dörrskylten.
Jag föreställde mig att jag klev in över tröskeln i den trånga hallen. Jag gick in i köket och där stod
sängskåpet mot ena långsidan, symaskinen framför köksfönstret och det lilla köksbordet med två
stolar mittemot diskbänken. På hyllan till sängskåpet var väckarklockan och radion placerad. Tant
Frida stod vid diskbänken och skalade potatis. Hon hade förkläde på sig. Hennes hår var grått
och vågigt efter permanenten. Hon hade glasögon, en spetsig näsa och när hon pratade sjöng det
på småländska. En kastrull kokade på gasspisen. Jag satt vid köksbordet och lyssnade på ”barnens
brevlåda” med farbror Sven där barn fick sjunga sina favoritsånger. Jag sjöng med och drömde
om att själv en dag få vara med i hans program. Sen åt vi middag. Alltid kokt torsk med potatis
och äggsås. Efter det drack vi te med honung. Glasburken med bin på etiketten stod i
porslinsskåpet. Jag fick ta en sked. Emaljburkarna med de hembakade kakorna stod i skafferiet på
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den översta hyllan. Jag nådde inte dit. Men tant Frida brukade ställa sig på en pall och ta fram de
runda burkarna. Det fanns chokladsnittar, drömmar och bondkakor i varsin burk. Jag åt kakorna
långsamt. Efter det bäddade vi åt mig på soffan i stora rummet. När jag vaknade på morgonen
satt tant Frida redan vid symaskinen. Hon sydde rosa pyjamasar. Jag ville också ha en. Men det
gick inte för allt hon sydde skulle säljas på basaren för att hjälpa de fattiga barnen i det heliga
landet.
Jag bodde annars i en villa i förorten med mamma, pappa och mina äldre syskon. När mamma
började jobba sent bestämdes det att jag skulle bo hos tant Frida några dagar i veckan. Så varje
torsdag lämnade hon och jag villan och tog tåget till stan. På lördagseftermiddagen - när de hade
jobbat klart - kom mamma och pappa och hämtade mig i vår Volkswagen. Hemma i villan var det
en annan atmosfär än hos tant Frida. Det fanns en oro i luften och en hetsigare stämning. Mina
syskons kompisar kom och gick. På söndagarna kom mina morbröder, mostrar, farbröder och
fastrar från stan. Ibland kom mormor och satt i en vilstol i trädgården. Det bjöds på kaffe och
kakor och det pratades politik, skvaller från församlingen och senaste nytt om vad som hade hänt
i Israel. Hur hade det gått i Suez-krisen? Vad hade Nasser ställt till med sen sist? Jag gillade att
sitta och lyssna när de vuxna pratade. De tyckte ofta olika och det var svårt att avgöra vem som
hade rätt. Även om jag var tyst fick jag inte sitta med så länge som jag egentligen ville.
”Gå ut och lek” var det snart alltid någon som sa åt mig. Det var där ute - på gatan mellan husen
- som jag tillbringade nästan all tid de dagarna jag bodde hemma. Jag tyckte om det också även
om gatan var full med faror.
I grannhuset tvärsöver gatan bodde två flickor med guldglänsande hår som var uppsatt i
hästsvans med rosa hårband. De brukade reta mig för att mitt hår var svart. De hade en lekstuga
på tomten och en mamma som var hemmafru. I deras trädgård växte det blåsippor i rabatten.
”Du får inte vara med och leka” sa en av dem en gång. Då rensade jag hela deras rabatt på
blommor och gav dem till min mamma. ”Jag hittade dem i skogen”, sa jag.
I ett annat hus bodde en pojke som hette Bengt och han kunde bli topp tunnor rasande. När han
fick sina attacker blev han röd som en tomat i ansiktet och kastade stenar omkring sig. Jag tog
omvägar förbi hans hus.
Efter några dagar i villan började jag längta efter torsdagen. Jag blev lugn när den äntligen kom,
när tant Frida och jag åkte in till Idungatan och föll in i våra vanliga gemensamma rutiner.
Syföreningen, basaren, Barnens brevlåda, torsken och äggsåsen.
En lördag då mamma och pappa hämtade mig hörde jag dem prata om tant Frida i framsätet.
Samtalet handlade om att pappa inte tyckte om att hon tagit med mig till kyrkan.
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”Det är ett jäkla prat om Gud och Jesus hela tiden”, sa han. ”Snart är flickan frälst och det ska vi
dessutom betala för”.
Jag hörde inte vad mamma svarade, men jag märkte att pappas prat gjorde henne orolig. En tid
efter det där samtalet - en torsdag då vi satt hemma i villan och åt lunch la tant Frida ned
besticken. Hon tittade på mig med allvarsam blick.
”Nu är det så här förstår du att du inte ska följa med mig hem i dag”. Hon sa sedan att hon skulle
sluta jobba hos oss. Sedan kramade hon om mig. ”Adjö, min lilla näspärla”, sa hon på sin
klingande småländska. Läppen darrade och det värkte i bröstet när hon gick mot tåget. Jag stod i
fönstret och undrade hur det skulle gå med basarerna och syförenings-mötena framöver.
I stället för tant Frida skulle jag vara hos en dagmamma. Tant Ingrid i huset intill. De retsamma
flickornas mamma. Henne som jag hade stulit blåsipporna av. Jag visste inte om hon förstod att
det var jag som hade förstört hennes rabatter, men det verkade så. ”Ut och lek” var det första
hon sa när jag kom dit den första morgonen. Den äldre av hennes döttrar hade börjat på
lekskolan och var inte hemma. Den andra var yngre än mig och henne ville jag inte leka med. Till
lunch kallades jag in för att äta. Radion var på och jag lyssnade på den mjuka rösten som läste
upp börsnoteringarna.
”Alfa Laval - plus tre punkter, Sandvik ner fem”.
Efter lunchen tyckte tant Ingrid att jag skulle sova. Jag fick ligga i en säng i gästrummet.
Tapeterna var mönstrade med små gula och vita rosenknoppar. Trots att persiennerna var
neddragna var det ljust i rummet. Jag tittade på tapeten och fick tag i en lös flik med fingrarna
och drog bort några av de gula och vita knopparna. Sen satte jag fingrarna mot en ny flik och
drog bort en bit till. Blomknopparna försvann en efter en och det blev en stor kal fläck på
väggen. När tant Ingrid kom in i rummet blev hon rasande ” Vad har du gjort” sa hon och ryckte
upp mig från sängen. ”Det här ska din mamma få höra”.
Torsdagen därpå satt jag på tåget med tant Frida igen. På väg mot Idungatan och allt var som
vanligt, allt var som det skulle. Nästa dag var det syföreningsmöte hos Israelsmissionen. Tanterna
som sydde till basaren träffades i en stor våning på Norrtullsgatan. De satt på trästolar i en ring
och sydde under tystnad. I en öronlappsfåtölj satt tant Göta. Hon hade en tjock bok som glänste
av guld i sitt knä. Allvarsamt med en hög och genomträngande stämma läste hon ur den. Allt
handlade om Jesus. Jag satt på en pall bredvid tant Frida och sydde i en knapp på en lapp. Efter
ett tag lade jag ned nålen och tråden allt mer uppslukad av det jag hörde tant Göta läsa. Det var
fantastiskt, det hon berättade om Jesus. Han hade magiska krafter. Han la sin hand på en man
som var lam. Sedan sa han till den lame att ta sin säng och gå. Och då gjorde mannen det, fast
han aldrig hade kunnat gå tidigare.
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Efter högläsningen var det dags för kaffe. Tanterna lade ifrån sig sina handarbeten och tog sig till
ett bord i matsalen som dignade av fat med kakor och bullar. Det pratades och skvallrades runt
bordet. Ibland frågade någon om mig. ”Nej, fick tant Frida svara, ”Flickan är inte kristen. Hon är
av den mosaiska trosbekännelsen.” ”Jaha”, sa tanterna som frågat då. ”Det förklarar håret.”
När vi gick uppför Norrtullsgatan på väg hem sa tant Frida till mig att Jesus var Guds son. Jag
begrep inte riktigt vad hon menade, men jag förstod att hon trodde på det som tant Göta läste
om. Det kanske hade att göra med att hennes man hade dött, tänkte jag. I vardagsrummet på
sekretären stod ett foto på honom. Han hade polisuniform på sig. Ett tänt ljus stod framför
porträttet. Tant Frida hade berättat att han i unga år blev plötsligt sjuk och sedan dött.
Tant Frida hade också varit sjuk. Kräfta hette den sjukdomen. Hon hade bara ett bröst. På andra
sidan såg det ut som en tillplattad planka, huden där var röd och blodsprängd. Kanske var det
också på grund av kräftan som hon tyckte så mycket om Jesus. Kanske, funderade jag, hade hon
blivit räddad på samma sätt som den lame mannen.
Allt det tänkte jag på där jag stod framför dörren till tant Fridas lägenhet. Huvudet var fullt av
minnesbilder, händelser jag inte reflekterat över på flera år, detaljer som jag inte visste att jag
mindes. Jag vandrade nerför trappan igen och kände återigen vittringen av pepparkornen från
entrén. Jag hoppade på cykeln och mindes sista gången jag hade kommit hit för att hälsa på
henne. Jag hade då precis fött mitt första barn och hade lovat tant Frida att hon skulle få se
honom. Vi hade behållit viss kontakt under åren. Under min graviditet hade hon ringt några
gånger. Hon försäkrade sig om att allt gick bra och sa att hon hade bett för mig och barnet i
magen. Själv mådde hon prima, hade hon sagt. Därför blev jag inte särskilt orolig då dörren inte
öppnades. Jag hade gått upp till henne på chans, för att jag råkade vara i området och det var inte
konstigt att hon inte var hemma just då. ”Tant Frida har visst gått ut”, viskade jag till min lille
son. ”Vi får komma tillbaka en annan dag.”
Först senare fick jag reda på vad som hade hänt. Bara någon dag innan vårt besök hade tant Frida
drabbats av en hjärtattack. När jag stod däruppe, framför hennes dörr och väntade på det
karaktäristiska ljudet av draperiet som drogs åt sidan, var hon redan död.
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Ketzeleh
av Noomi Weinryb

Hanna ska just ta på sig sockorna när det ringer på dörren. Hon sveper långkoftan över axlarna
och tar sig ner. Det knakar när hon når sista trappsteget. Därute spelar vinden, och hon rycker till
när ett snösjok faller till marken. Det ringer igen, en kort och tre långa. Hon tvekar, men vrider
till slut om låset och tar av haken. Den kalla luften fyller tamburen. Det är redan mörkt ute, men
en lampa lyser upp den lilla avsatsen framför ytterdörren. Det bruna räcket vid sidan om dörren
är alldeles vitt. En vågig linje är upptrampad längs med husgaveln och bort mot tomtgränsen. Där
står han, pojken.
Edvin ser förväntansfull ut. Långsamt går han mot henne, som om han vore rädd att skada
någon. Han har något under jackan som rör sig åt höger. Ett litet levande bylte som han trycker i
hennes famn.
”Till dig Hanna, titta!”. Hon skakar på huvudet, skjuter det ifrån sig. ”Gå hem med dig, vi gör
inga fler.” Hon drar igen ytterdörren med en smäll.
Det började när Keti sprang bort. Hanna väntade vid kattluckan, lyssnade efter minsta ljud. Keti
var inte kastrerad - kanske hade hon börjat löpa och irrat sig iväg bortom sitt vanliga revir?
Hanna sökte bland villorna i kvarteret, tog den långa promenaden runt dammen varje natt,
spejade och lurpassade efter sin magra svartvita bondkatt. Efter en vecka letade hon sig ut på
nätet och hittade Insatsstyrkan. Utrustade med chipläsare och virala inlägg stod de till hennes
tjänst, djursökarna, de bortsprungnas räddare. Det var så hon träffade Edvin, grannpojken med
den ljusbruna kalufsen och det sneda leendet. Oron i blicken varje gång han behövde tomta hem.
Han var en av dem, men han ville mer redan då. Inte bara hitta, förebygga.
Hanna har alltid hållit sig för sig själv, och sedan Jan dog har det varit hon och Keti. Hon trivs
med att arbeta sena kvällar och promenera på nätterna. Ändå släppte hon in Edvin och lät
honom sitta på den gröna ryamattan och visa henne kontona där efterlysningar cirkulerade –
Instagram, Facebook, Snapchat – de interaktiva GPS-sändarna och slutligen chipavläsaren. Att
spåra bortsprungna djur som lämnat mattar och hussar i sorg och förtvivlan. Att hjälpa någon
hitta hem.
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De delade upp dygnet, Edvin spårade efter skolan och Hanna på nätterna. Ändå var glädjen i att
återbörda ett djur till sin ägare sällsynt och efterlängtad. Ibland var Hanna osäker på om ägarna
ens kände igen sina djur. Som när någon efterlyste en gråspräcklig medelstor bondkatt. Ofta
brydde sig ägarna inte om vilken katt som återbördades, bara den liknade deras älsking. Kanske
var det glädjen i deras ögon, kanske var det längtan efter Keti, som fick henne att tillsammans
med Edvin ta nästa steg. Att söka upp de andra djuren, de omärkta.
Hanna sätter sig på nedersta trappsteget. Andfådd, fast hon knappt rört sig. Genom hallfönstret
ser hon äppelträdets kala grenar kasta skuggor över den vita gräsmattan. Snön skymmer nästan
den grå stenvillan på andra sidan idegranshäcken. Hanna kan knappt skönja dess konturer
bortom de snötyngda syrenerna. Sen tänds ljuset där borta och hon ser bättre. I Edvins rum
skymtar en skugga, sedan flera, innan rullgardinen hastigt dras ner. Sen dras den upp igen, en
lampa tänds, släcks och tänds. Hanna gnider oroligt fingrarna längs med tinningarna.
Hon måste gå av sig obehaget och så fort hon kommer ut klarnar tankarna. Vinden tar sig in
under kläderna och uppfriskad tar hon sig ner för den isiga trädgårdsgången. Hon lindar
halsduken ytterligare ett varv och tar fram broddarna ur jackfickan, böjer sig ner för att spänna
fast dem. När hon reser sig hör hon gnyendet. En rödhårig katt under syrenen, precis vid
tomtgränsen. Hanna känner de flesta husdjur i kvarteret, men den här katten har hon inte sett
förut. Vems kan det vara? Behöver hon göra något? Nej, det där är över nu.
Hon går den vanliga rundan, förbi det som en gång varit en statarlänga och nu bebos av
välbeställda barnfamiljer, in på den lilla stigen som leder till elljusspåret runt dammen. Hon går så
snabbt hon vågar, försöker undvika de värsta isfläckarna. När hon fått upp pulsen sprider sig
lugnet. Edvin kan skilja på rätt och fel. Hanna upprepar orden för sig själv som ett mantra, men
samtidigt kan hon se honom framför sig: ivrig och omdömeslös, ömtålig och full av god vilja.
Det var deras överenskommelse: inte skada, bara tjäna. Det var så allting började, med djuren och
med chippen och den döda chinchillan. Edvin hade haft det jobbigt hemma, förlorat sin
ökenråtta och misstänkte sina föräldrar. Hanna hade hört skriken från stenvillan under varma
sommarkvällar när hon gick sin promenad.
Signalerna var en lek från Hannas barndom i Warszawa. Lampor som tändes och släcktes,
gardiner som drogs upp och ner. Meddelanden tvärs över gatan, mellan sovrumsfönster. Leken
påminde Hanna om hennes far. ”Ketzeleh” viskade han på det främmande språket och såg på
henne med stolt blick. ”Ketzeleh, min lilla kloka katt”. Kanske var det därifrån hennes kärlek till
katter kommit. En kärlek som gav både frihet och sällskap, och som förändrade ensamheten,
både barndomens och den som uppstått när hon kommit till Sverige, lämnat allt och alla. Men
när Jan dött och Keti försvann förändrades ensamheten, blev liksom ensligare. Kanske var det
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därför hon visat Edvin signalerna, och han hade i sin tur bjudit in henne till sin lek.
I sin enslighet, eller kanske trots den, lät Hanna sig dras med när Edvin föreslog nästa steg. För
om djurägarna inte kände igen sina saknade pälsklingar, kunde de då inte ersättas med andra djur?
Hanna och Edvin behövde bara hitta djur med liknande utseende, bedöva dem och sätta in nya
chip. Hanna kunde använda de blå tabletterna som fanns kvar sedan Jans sjukdom, krossade och
utblandade i djurmat kunde de knocka vem som helst. Planen var både tydlig och enkel, men var
skulle de hitta ersättarna? Det var här Hanna skulle dragit i bromsen, men där och då verkade
Edvins resonemang både rimligt och möjligt. För var det inte så att vissa djurägare inte förtjänade
sina pälsbarn? Och var det då inte bättre att djuren hittade nya, kärleksfulla hem? Allt verkade så
logiskt fram till den punkt då Edvin fångade och försökte chippa grannbarnens chinchilla.
Tabletterna visade sig svåra att dosera och anpassa till djurens vikt. Hon vet att chinchillan dog av
misstag, men hade inte fler dödsfall kunnat stoppas om hon inte ryckts med och stöttat Edvin i
hans vilja att kompensera förlusten? Som en spelare tänker hon nu, som en spelare som förlorat
sina marker och lånar från huset för att satsa igen.
Den rödhåriga katten är kvar när Hanna kommer tillbaka från den isiga promenaden. Hon går
bort mot grannens kompost och ser att den sitter vid ett djupt hål i den frusna marken. Katten
rycker och drar i något. Hon kan inte låta bli att titta när den med tänderna lyckas dra fram ett
oformligt bylte. Hanna blundar en lång stund. När hon öppnar ögonen är katten borta och byltet
likaså, bara gropen är kvar. Hon vänder sig om och går sakta tillbaka till sitt hus.
Hanna barrikaderar sig i sovrummet och försöker läsa. Ytterdörren är låst, haspen ligger på sin
plats. Hon har druckit ett glas varm mjölk och ätit några havreskorpor. Ändå kan hon inte varva
ner. Välbefinnandet som brukar fylla henne efter nattpromaden känns avlägset. Den rödhåriga
katten, det oformliga byltet. Hon vänder på täcket för att få den kalla sidan mot kroppen. Vänder
kudden också. Hanna längtar efter en drömlös dvala, när hon vaknar ska alla spår vara
översnöade, både hennes och den rödhåriga kattens. Vinden har tilltagit i styrka, och hon vill att
den blåser bort allt. Hon överväger att ta några av tabletterna som Jan fick innan han dog. De där
som skänker blanka och tomma nätter, med morgnar som sträcker sig långt in på nästa dag.
Hanna reser sig och går bort till skrivbordslådan, där hon förvarar dem på tryggt avstånd från
sängen. Nätterna efter att Jan dog var det bara Keti som fick henne att inte vänja sig helt vid detta
tillgängliga lugn. Keti som behövde nytt vatten och påfylld mat. Keti som älskade henne på sitt
sätt, Hanna är säker på det. Den lilla blå tabletten vilar i hennes vänstra hand. När hon tar den
småblommiga koppen från nattduksbordet för att fylla på mer vatten ser hon ficklampan. Den
står där mellan bokhögen och Niveatuben. Tankebruset stillnar när hon går mot fönstret.
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Hanna signalerar ut i stormen, om och om igen. Stenvillan ser övergiven ut i vinternatten, bara en
liten lykta lyser över dess högra gavel. Hon dunkar förtvivlat huvudet mot det kalla glaset. Och
sedan, en rörelse, rullgardinen rör sig. Hon tassar ner för trapporna och låser upp ytterdörren.
”Varför tog du inte emot henne? Hon var smal och svartvit, precis som Keti!”
Edvin stapplar in i värmen, nattklädd och alldeles liten. Över högra kinden löper ett färskt rivsår,
som av en kattklo. Hanna klappar hans kind, hör knappt vad han säger, stryker honom över den
snöiga morgonrocken. En sällsynt kram. Så länge sen en annan människas värme strömmade in i
hennes kropp.
”Hon blev alldeles vild, jag fick krossa de blå tabletterna i kattmaten, jag skulle bara chippa
ersättaren…”. Alla ord vill ur honom på en gång. ”Jag trodde du skulle bli glad, Hanna, jag ville
bara att du skulle bli glad.”
”Keti? En ersättare till Keti?” Hon stöter pojken ifrån sig, han dunsar mot kapporna på
trägalgarna. ”Hur mycket gav du henne?”
Känslorna tumlar runt i Hanna; oro, sorg, förvirring. Edvin sjunker ihop i tamburens snömodd.
”För mycket…jag lade henne i en grop i trädgården”. Han gråter och hostar om vartannat.
Gruset knastrar när även Hanna sätter sig på golvet. Hon drar in de långa benen under sig och
lutar huvudet mot det stora furuskåpet. Hon tänker på all tid som gått, från pappans viskningar
till Ketis försvinnande, från Jans död till Edvins missriktade välvilja. Ketzeleh. Försikigt tar hon
Edvins hand och börjar klappa den. Han ryggar först tillbaka, men Hanna fortsätter långsamt,
med trygghet och värme. En viskning över tiden, som man klappar en katt som hittat hem.
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Eric Adamson
Eric Adamson är svensk-amerikan uppvuxen i New Jersey. Han har tidigare jobbat i Berlin med
judiska frågor. I september 2021 flyttade han ”hem” till Stockholm.
Sandor Berger
Född 1942 i Ungern, lever sedan 1969 i Sverige. Anledningen till flytten var den ständigt ökande
antisemitismen i Ungern. Ej troende men medveten jude. Två barn, fyra barnbarn som han vill
skall leva i frid och fred, utan krig.
Michèle Dollfuss
Född i Berlin 1942, flyttade till Sverige 1952, flyttade till Israel 1967, boende i Jerusalem, en
son, konstnär - tillbaka till Sverige 2002.
Ronn Elfors Lipsker
Ronn är skådespelare och komiker. Har gjort ett flertal judiska humorshower i Stockholm. Ronn
har israeliskt och polskt påbrå - på den judiska sidan.
Liv Fries
Taxbent och åldersögd, ekonomie doktor som numer arbetar i vårdsektorn. Odlar en
rosenträdgård, målar, skriver, läser och pratar mycket och gärna med vänner och familj. Liv
beskriver sig själv som snäll och kanske lite besvärlig.
Mattias Gerenstein
48 år. Började sitt skrivande när han spelade i band. Genom åren har han skrivit akademiskt ,
journalistiskt och även fått ihop en teaterpjäs. Om det judiska perspektivet i sina texter säger han:
”Det är inte alltid explicit, men själva skrivarimpulsen bottnar, delvis, i en känsla av utanförskap
som behöver formuleras. Tystnaden är inte ett alternativ.”
Eva Grossman
Eva Grossman är född 1955 i Stockholm. Hon är uppvuxen i en familj där båda föräldrarna är
överlevare från Förintelsen. Eva arbetar som läkare och är specialist i palliativ medicin och
allmänmedicin
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Monique Jaoui’
Född och uppvuxen i Stockholm. Utbildad journalist. Arbetar i skola.
Noemi Katzenberg Berger
Noemi har arbetat som kommunikationschef i olika branscher under större delen av sitt yrkesliv.
Att skapa berättelser ur sitt judiska liv har, säger hon ”öppnat upp en helt ny sida av mig själv.”
Ann Maliniak
Ann beskriver sig själv som en, numera, mogen judisk kvinna som har hittat skrivandet som ett
sätt att uttrycka mina funderingar på.
”Det är så stimulerande att både hämta kraft inifrån och även använda fantasin. Det judiska
perspektivet gör det mer autentiskt och viktigare.”
Ulrika Mannberg
Ulrika Mannberg är född 1971 och uppvuxen i Umeå. Har varit nyhetsjournalist på Sveriges
Television och Sveriges Radio. Arbetar som pressansvarig och kommunikatör på Statens
historiska museer, bland annat för Sveriges museum om Förintelsen. I berättelsen om den
samiska pojken Niila bearbetar Ulrika sin samiska släkthistoria.
Anette Sallmander
Anette Sallmander är scenkonstnär och kulturproducent. Hon har varit verksam på fria teatrar
och institutioner som Kungliga Dramatiska Teatern, Kungliga Operan Stockholm, Riksteatern
samt en återkommande röst i Sveriges Radios P1:s program Tankar för dagen . Det senaste året
har hon arbetat med scenkonst projektet ”Jag ljuger hela tiden” en pjäs om Förintelseöverlevare
och deras barn med den ideella föreningen Non Serviam där hon medverkat och producerat
föreställningar i samarbete med bl.a. Kulturhuset Stockholm, Unga Klara, Strindbergs Intima
Teater och Hamn museum. Hon är just nu delaktig som regissör i scenkonstprojekt Rosmary’s
Baby tillsammans med 50 skådespelare och sex regissörer.
Yvonne Sjöblom
Har arbetat som professor i socialt arbete. Numera också farmor och mormor. Uppelver att hon
genom det kreativa skrivandet fått möjlighet att utveckla mer litterära och gestaltande texter där
även den judiska vinkeln på livet finns med.
Mia Thelander
Deltagare sedan kursens start som säger att hon med stor glädje utforskar skrivandets konst.
Arbetar till vardags som fysioterapeut, psykoterapeut och yogalärare. Hästar och familjens hundar
tar en stor del av ledig tid och timmarna i köket fungerar som behaglig återhämtning.
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Noomi Weinryb
Noomi Weinryb är docent i företagsekonomi och till vardags forskar och undervisar hon om
organisationer och organisering med fokus på civilsamhället. Hennes främsta fritidsintresse är att
läsa och prata om skönlitteratur.
Elisabeth Wolpert
Elisabeth är distriktsläkare och medicine doktor. Hon har studierat kreativt skrivande på
kvällskurs i flera år.
Adela Zyto
Enda barn till överlevare av Förintelsen dvs andra generationen.
Adela har arbetat som psykolog/psykoterapeut, nu pensionerad. Hon började av en slump på
skrivarkursen och att hon har fortsatt menar hon delvis beror på att hon vill bearbeta sina
upplevelser som barn.
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