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Abstract 
 
The main purpose of this thesis is to discuss what exile writing is and who can be seen 

as an exile writer. If the word “exile” is related to forced dislocation, like Paul Tabori 

and Sopia A. McClennen describes it, who can be viewed as an exile writer? Is Anders 

Olsson’s definition of an exile writer acceptable or not? Could the The Escape, a future 

story about exiled Northern Europeans in Myanmar, be classified as exile literature? 

 Another purpose with this text is to describe how a story about exile can be made re-

alistic and tangible to a reader who has not experienced exile. How can the exile experi-

ence be shown in a text? 

 The third major aim with this thesis is to discuss how an ethnographic study differs 

from a fictive novel about another culture. Is an academic text more close to reality than 

fiction and what is reality anyway? Is it possible to make a mix of an academic study 

and a fictive novel?  

 
 
Nyckelord 
Kreativt skrivande, exil, exillitteratur, Myanmar, Burma, samsara, karma, fiktion, soci-

alantropologi, Marguerite Duras, George Orwell, Jean Rhys, Anders Olsson, Sophia Mc 

Clennen, Edward W. Said, Marita Eastmond, Paul Stoller och Cheryl Olkes. 

 

Tack 
Ett stort tack till alla som guidat mig på livets väg. 

1 
 



  
 

2 
 

 
Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ____________________________________________________________ 4 
1.1 Syfte ___________________________________________________________ 5 
1.2 Frågeställningar __________________________________________________ 6 
1.3 Metod __________________________________________________________ 6 
1.4 Avgränsningar ___________________________________________________ 7 
1.5 Teori ___________________________________________________________ 7 

2 En tolkning av Exil ___________________________________________________ 7 
2.1 Definitionen av exil _______________________________________________ 8 
2.2 Teman __________________________________________________________ 9 

2.2.1 Exilens smärttillstånd __________________________________________ 9 
2.2.2 Interna, interpersonella och externa konflikter ______________________ 10 
2.2.3 Anpassning ur ett samsariskt perspektiv ___________________________ 11 
2.2.4 Homosexualitet ur ett samsariskt perspektiv ________________________ 13 

2.3 Stereotyper _____________________________________________________ 14 
2.3.1 Etniska stereotyper ___________________________________________ 16 

2.4 Influenser ______________________________________________________ 16 
2.4.1 Musik om exil ________________________________________________ 17 
2.4.2 Litteratur om exil _____________________________________________ 20 
2.4.3 Manuha tempel ______________________________________________ 21 

3 Exillitteratur _______________________________________________________ 23 
3.1 Vem är en exilant? _______________________________________________ 23 
3.2 Vem kan kalla sig exilförfattare? ____________________________________ 25 
3.3 Är Flykten exillitteratur? __________________________________________ 26 

4 Vad är realism och verklighet? ________________________________________ 28 
4.1. Är en etnografisk analys av verkligheten mer trovärdig än en litterär tolkning av 
densamma? ________________________________________________________ 30 
4.2. Antropologisk fiktion ____________________________________________ 32 
4.3. Skapandet av verkligheten _________________________________________ 35 

4.3.1 Identifikation ________________________________________________ 36 
4.3.2 Detaljer ____________________________________________________ 37 
4.3.3 Sinnesintyck _________________________________________________ 39 

5 Slutsatser __________________________________________________________ 40 

Källförteckning _______________________________________________________ 43 

Bilagor ______________________________________________________________ 47 
 Bilaga A, Anoo Niskanen, ”Flykten – första och sista kapitlen”, 2013-05-28 ____ 47 



  
 

 

 

 

 

 

Manuha 
 

Jag hör dina trånga andetag 

genom tusen år 

kan känna instängdheten 

i ditt bröst av sten 

exil är inte flykt 

det är att inte kunna andas1 

 

 

”Whithersoever I migrate in samsâra, 

may I never be conquered by another!” 

Manuha of Thaton2

                                                 
1 Anoo Niskanen, 2012. 
2 Pe Maung Tin & G. H. Luce. The glass palace chronicle of the kings of Burma (översättning från 
burmesiska). The Text Publication Fund of the Burma Research Society. Oxford University Press, 1960, 
s. 108. 
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1. Inledning 
 

År 2007, efter att ha arbetat intensivt som tolk mellan burmesiska och svenska för kvot-

flyktingar från Myanmar/Burma som kommit till Sverige, fick jag en idé till en fiktiv, 

framtida roman med arbetsnamnet Flykten. Jag var fascinerad över reaktionerna hos 

dessa flyktingar som kommit till ett land som var så annorlunda. Under sin första dag i 

Sverige berättade en man att det kändes som om han hade fötts på nytt. Han visste ing-

enting om det nya land som han kommit till och allting verkade bara konstigt. Kanske 

var det också därför han hade svårt för att lära sig språket och anpassa sig till det nya 

samhället? Kanske var det därför han sedan sökte efter tryggheten i den egna gruppen 

och i de egna kulturella traditionerna i stället? För andra var det lättare. En del vande sig 

snabbt och tog lättare till sig det nya språket och de nya förhållningssätten. 

 I romanen Flykten ville jag utforska dessa individuella skillnader i en grupp männi-

skor som kommer till ett nytt land av samma skäl, nämligen som flyktingar. Varför an-

passar sig vissa av dem till kulturen och lär sig språket, medan andra inte gör det? I stäl-

let för att skriva om burmesiska flyktingar som kommit till Sverige och som jag har ob-

serverat på nära håll, ville jag skriva en fiktiv roman om nordeuropeiska flyktingar som 

anländer till Myanmar på grund av ett krig i Europa. Skälen till detta är många. Ett är att 

jag har tystnadsplikt i mitt arbete som tolk. Som en av mina arbetsledare sa en gång: 

”En tolk kan aldrig skriva sina memoarer”. Detta är naturligtvis inte sant, för även en 

tolk kan skriva sina memoarer, men bara som fiktion. Att bara ändra namnen på perso-

ner och platser skulle inte kännas tillräckligt på grund av tystnadsplikten, så jag vände 

på allting och ändrade scenen. Ju längre bort från verkligheten jag är från mitt arbete 

som tolk, desto ärligare kan jag vara när jag skriver, tänkte jag. Det andra skälet till att 

ändra miljön i denna berättelse om exil är att jag ville visa hur livet som flykting kan 

vara i ett främmande och annorlunda land i stället för att bara berätta om det. Att be-

skriva de burmesiska flyktingarnas verklighet i Sverige skulle vara att berätta. Att göra 

den västerländska läsaren till flykting i berättelsen är att visa hur det är i stället för att 

bara beskriva det. Jag ville att läsaren ska känna verkligheten av att vara i exil. 

 För att skapa en känsla av att det är den burmesiska/myanmarska världsbilden som är 

norm och att flyktingarnas västerländska världsbild uppfattas som avvikande, har jag 

valt att skriva Flykten ur ett samsariskt perspektiv, där återfödelse är någonting natur-

ligt. Tre av karaktärerna i berättelsen är reinkarnationer av de tre huvudkaraktärerna i 

romanen Karma, som Flykten är en fristående fortsättning av. Dessa karaktärer möts 
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igen på grund av det karma som de genererat i sina tidigare liv. Karaktären Katja ur 

Karma, som var gift med den burmesiska mannen Aung Aung, har blivit återfödd som 

Nay Lin Aung i Myanmar. Aung Aung har i sin tur blivit återfödd som den svenska 

mannen Viktor. När de möts igen i Flykten, känner de en märklig dragning till varandra 

och Viktor får flashbacks från sitt tidigare liv. Frågan som de båda brottas med är om 

det fysiska könet är avgörande eller inte. Är medvetandet viktigare än den skepnad det 

har återfötts till och försöker representera? 

 Lika lite som genus är mänskligt liv inte en karta med tydliga gränser, utan det är 

snarare en målning med suddiga toner där bilden kan ändras beroende på betraktaren. 

Vad händer om man skriver som om livet var en karta? Det kommer naturligtvis att bli 

stereotypt, eftersom författaren har en förutfattad bild av hur livet ska se ut. En berättel-

se skriven på ett stereotypt sätt kan likna en levnadshandbok eftersom den talar om för 

läsaren hur relationer mellan människor ska vara, eller hur en bra eller en dålig person 

bör bete sig, hur människor från olika kulturer är, för att nämna några exempel. En icke 

stereotyp text ger läsaren en chans att få andra bilder och dra egna slutsatser som kanske 

ligger utanför författarens syfte. Även detta handlar uppsatsen om till viss del. 

 När mitt intresse för Myanmar/Burma väcktes år 1994, började jag studera socialan-

tropologi. Jag läste bland annat In Sorcery’s Shadow, en etnografisk studie om trollkar-

lar i Niger skriven av Paul Stoller och Cheryl Olkes.3 Denna text balanserar på gränsen 

mellan etnografi och fiktion,4 och den har inspirerat mig mycket när jag har skrivit om 

Myanmar/Burma. Den har också fått mig att fundera över skillnaden mellan en akade-

misk text och fiktion. Är en vetenskaplig studie mer sann än fiktion och vad är egentli-

gen verklighet och realism? Detta är också någonting som jag diskuterar i uppsatsen. 

 

1.1 Syfte 

 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka vad exil och exillitteratur 

innebär och om den fiktiva romanen Flykten kan anses vara exillitteratur. 

 Ett annat syfte är att beskriva hur jag har arbetat med Flykten och vilken typ av re-

spons jag har fått från läsare. Flykten är skriven ur ett samsariskt5 perspektiv och jag vill 

också diskutera hur detta förhållningssätt har påverkat texten. 

 
3 Paul Stoller and Cheryl Olkes, In Sorcery’s Shadow, The University of Chicago Press, 1987. 
4 Bartlomiej Walczak, “In sorcery’s shadows: a critical approach to a narrative genre” in Anthropology 
Matters, Vol 11, No 1, 2009. 
5 “With the Hindu tradition Buddhism shares a cyclical view of history and of individual existence. The 
world of time and space and history, the realm of samsaric cycles, is transitory and constantly in flux.” 
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 Ett ytterligare syfte är att diskutera vad realism och verklighet är för att utforska om 

en akademisk text är närmare verkligheten än fiktion. 

 

1.2 Frågeställningar 

 
Vad är exillitteratur och vem kan anses vara en exilförfattare? Kan Flykten klassificeras 

som exillitteratur? Hur kan en berättelse om exil göras realistisk och konkret för en läsa-

re som inte har upplevt exil? Hur skiljer sig en etnografisk studie från en fiktiv roman 

om en annan kultur? Är en akademisk text mer nära verkligheten än fiktion och vad är 

verklighet egentligen? 

 

1.3 Metod 
 
Den metod som jag använt för att få en större insikt om min egen text är närläsning, vil-

ket innebär att man läser en text medvetet och disciplinerat för att få en djupare förståel-

se för dess betydelse.6 Jag har också läst litteratur som har en relevans för denna uppsats 

för att kunna göra jämförelser med min egen text och för att kunna diskutera de ämnen 

som tas upp. 

 Jag börjar uppsatsen med avsnittet En tolkning av exil genom att beskriva mitt arbete 

med Flykten. Först försöker jag finna en definition till begreppet ”exil”. Därefter skriver 

jag om de olika teman som finns i texten. Sedan diskuterar jag problemet med stereoty-

per, speciellt när man skriver om en annan kultur. Slutligen berättar jag varifrån jag har 

funnit inspiration till att skriva Flykten. För att beskriva mitt arbete med denna historia 

har jag använt de kommentarer jag har fått från min handledare Vasilis Papageorgiou 

och mina kurskamrater på Kreativt skrivande IV vid Linnéuniversitetet.  

 I nästa avsnitt, Exillitteratur, diskuterar jag begreppet ”exilant” och exillitteratur. 

Vem är en exilant, vem kan anses vara exilförfattare och slutligen kan Flykten definieras 

som exillitteratur?  

 I det tredje och sista avsnittet, Vad är realism och verklighet?, diskuterar jag 

begreppen ”realism” och ”magisk realism” i litteraturen. Jag jämför också etnografiskt 

skrivande med kreativt skrivande och ställer frågan om en vetenskaplig analys av 

verkligheten är mer giltig än en litterär. Jag försöker också beskriva hur verkligheten 

 
Linda M. Tober and F. Stanley Lusby, “Heaven and Hell”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay Jones. 
Vol. 6. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA, 2005, s. 3887.   
6 Barry Brummett, Techniques of Close Reading, SAGE Publications, 2010, s. 3. 
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http://go.galegroup.com.proxy.lnu.se/ps/advancedSearch.do?inputFieldName%280%29=AU&prodId=GVRL&userGroupName=vaxuniv&method=doSearch&inputFieldValue%280%29=%22Linda+M.+Tober%22&searchType=AdvancedSearchForm
http://go.galegroup.com.proxy.lnu.se/ps/advancedSearch.do?inputFieldName%280%29=AU&prodId=GVRL&userGroupName=vaxuniv&method=doSearch&inputFieldValue%280%29=%22F.+Stanley+Lusby%22&searchType=AdvancedSearchForm
http://go.galegroup.com.proxy.lnu.se/ps/eToc.do?inPS=true&prodId=GVRL&userGroupName=vaxuniv&searchType=AdvancedSearchForm&docId=GALE%7C5BTN


  
 

                                                

skapas medan man skriver och jag diskuterar syftet med identifikation, detaljer och 

sinnesintryck när man skapar verkligheten i fiktion.  

 

1.4 Avgränsningar 

 
Jag har valt att bara beskriva vissa delar av mitt arbete med Flykten, som teman och ste-

reotyper. Att ta med andra delar, som exempelvis berättarteknik och dialog, skulle ha 

tagit för mycket utrymme eftersom jag också ville diskutera exillitteratur och begreppet 

verklighet. 

 

1.5 Teori 
 

För att skriva denna uppsats har jag använt mig av akademiska texter som rör exillitte-

ratur, exempelvis Anders Olssons Ordens asyl, Sophia Mc Clennens The Dialectics of 

Exile: Nation, Time, Language, and Space in Hispanic Literatures och Edward W. 

Saids Reflections on Exile: and Other Essays. Jag har också läst verk av vissa exilförfat-

tare som Marguerite Duras, Jean Rhys och George Orwell. Dessutom har jag använt 

mig av antropologiska studier som Marita Eastmonds ”Stories as Lived Experience: 

Narratives in Forced Migration Research”,  Anthropological Other Or Burmese Brother 

av Melford Spiro och In Sorcerys Shadow av Paul Stoller och Cheryl Olkes i syfte att 

jämföra etnografisk skrivande med fiction. 

 

2. En tolkning av exil 

 
Thus, stories cannot be seen as simply reflecting life as lived, but should be seen as creative 
constructions or interpretations of the past, generated in specific contexts of the present.7 

 
I Flykten har jag velat visa vad som händer med människor som lever i exil i ett främ-

mande land. Enligt citatet hämtat från socialantropologen Marita Eastmond, är en berät-

telse en kreativ konstruktion eller en tolkning av det förflutna som genererats i en speci-

fik kontext i nutiden. Eftersom Flykten är en framtidsskildring, är den dessutom ett för-

sök att tolka det förflutna i en framtida kontext. 

 Nedan kommer jag att undersöka vilka teman som finns i Flykten. Jag skriver också 

om problemet med stereotyper, speciellt när man skriver om en annan kultur, och jag 
 

7 Marita Eastmond, “Stories as Lived Experience: Narratives in Forced Migration Research”, Journal of 
Refugee Studies, Vol. 20, No. 2, 2007, s. 250. 
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kommer att visa hur jag har blivit inspirerad av musik, litteratur och konst. Men innan 

jag tar upp någonting av detta, behöver begreppet exil en definition, eftersom exil är hu-

vudtemat i Flykten. 

 

2.1 Definitionen av exil 

 

Enligt en forskare i exillitteratur, Sopia A. McClennen, har ordet exil en nära koppling 

till diaspora och flykting: 

 
“Exile,” “diaspora,” and refugee are generally considered to be terms related to forced dislo-
cations, whereas immigrant and emigrant describe a person who migrates, immigrates, or 
emigrates by choice. All of these words have their roots in the Latin “migrate” (“to transport, 
move, depart, remove”), and emigrate’s prefix originates in the Latin “ex” meaning “out”. 
Etymologically these words are not associated with choice, but rather with movement.8 

 

Edward W. Said menar att exil är en sorg som aldrig kan övervinnas: 

 
[…] the unhealable rift forced between a human being and a native place, between the self 
and its true home: its essential sadness can never be surmounted.9   

 

Robert Edwards anser att exil är en psykologisk upplevelse: 

 
Under various guises, exile means separation, banishment, withdrawal, expatriation, and dis-
placement; its emotional expression is loss, usually manifested as sorrow, though sometimes 
as nostalgia.10 

 
Yet by its very nature, exile is a psychological experience, a response of mind and spirit to 
customs, codes, and political actions; […]11 
 

I romanen Flykten har jag försökt att gestalta den djupa sorg och hemlängtan som Said 

förknippar med exil. Jag instämmer även med Edwards om att exil är en psykologisk 

upplevelse som innebär en förlust som ofta manifesteras som sorg eller som nostalgi, 

och flera av karaktärerna i Flykten upplever ett ”exilens smärttillstånd”. Detta behandlas 

mer under rubriken 2.2.1. 

 
8 Sophia A McClennen, The Dialectics of Exile: Nation, Time, Language, and Space in Hispanic Litera-
tures, West Lafayette: Purdue University Press, 2004, s. 15. 
9 Edward W. Said, Reflections on Exile and Other Essays, Cambridge: Harvard University Press, 2001, s. 
173. 
10 Robert Edwards, “Exile, Self, and Society” in Exile in literature ed. María-Inés Lagos Pope, 1988, s. 
15. 
11 Ibid., s. 17. 
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2.2 Teman 

 
Det huvudsakliga temat i Flykten är upplevelsen av exil. Vad händer med människor när 

de måste anpassa sig till ett nytt samhälle som skiljer sig mycket från det egna? Hur 

hanterar de detta? 

 Ett annat tema är att visa att det kan finnas transcendentala förklaringar till skillnader 

i människors anpassning till ett nytt samhälle. Karaktären Viktor blir ackulturerad12 

snabbt jämfört med Lisa och anledningen till detta enligt berättelsen är att han levde i 

Myanmar/Burma i ett tidigare liv. Den ger en samsarisk13 förklaring till individuella 

skillnader. På samma sätt visar berättelsen hur en samsarisk syn på homosexualitet och 

genus skulle kunna se ut. 

 

2.2.1 Exilens smärttillstånd 

 
It was so important that she should understand something of what his life in this country had 
been; that she should grasp the nature of the loneliness that he wanted her to nullify. And it 
was so devilishly difficult to explain. It is devilish to suffer from a pain that is all but name-
less. Blessed are they who are stricken only with classifiable diseases! Blessed are the poor, 
the sick, the crossed in love, for at least other people know what is the matter with them and 
will listen to their belly-achings with sympathy. But who that has not suffered it understands 
the pain of exile?14 

 

Precis som karaktären Flory i George Orwells Dagar i Burma lider av exilens smärta, 

lider många av karaktärerna i Flykten av detsamma. De har en obestämbar sjukdom utan 

botemedel. Även om de yttre förhållandena kan bli bättre på grund av flykten till ett 

annat land, kan det inre tillståndet förbli detsamma eller till och med bli värre. Som tolk 

för politiska flyktingar från Myanmar/Burma har jag hört en del av dem säga att de 

längtar efter det liv de hade innan, trots att det var ett liv i osäkerhet och rädsla. Vissa 

säger till och med att de skulle föredra ett fängelsestraff i sitt hemland framför 

svårigheterna med att vara i exil. Dessa synpunkter visar hur svårt det är att leva i ett 

land som inte känns som hemma. I Flykten ville jag förmedla denna känsla av 

desperation i ett annat sammanhang. I stället för att skriva en dokumentär om 

 
12 “Acculturation is the process of learning about and adapting to a new culture. A new culture may re-
quire adjustments in all or some of the aspects of daily living, including language, work, shopping, hous-
ing, children’s schooling, health care, recreation, and social life. Relocation to a society that is similar to 
one’s own requires less acculturation than moving to a society where cultural norms are unfamiliar.”, The 
Gale Encyclopedia of Psychology, Ed. B nnie Strickland. 2nd ed. Detroit: Gale, 2001. p 4.  o
13 Linda M. Tober and F. Stanley Lusby, “Heaven and Hell”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay 
Jones. Vol. 6. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA, 2005, s. 3887. 
14 George Orwell, Burmese Days, 2004, s. 232. 
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burmesiska flyktingar i Sverige vände jag på perspektivet och skrev om svenska och 

andra nordeuropeiska flyktingar i ett framtida Myanmar (tidigare känt som Burma). 

 Laila Asplund, gav följande respons på textens exiltema: 
 

När jag började läsa din text så tog det ett tag innan polletten föll ned. Att det var svenskar 
som var flyktingar. Sedan att de flyr till ett land med brokig historia. Misstänker att Burma 
inte är ett land man flyr till idag. Du vänder läsarens (läs gemene svenskens) verklighetsbild 
uppochned. När jag väl landat i idén så greppar jag berättelsen. Insikten blir ett 
uppvaknande.15 

 
2.2.2 Interna, interpersonella och externa konflikter 

 
But even this admission acknowledges the centrality of conflict in fiction. Perhaps it it easier 
to assent to the power struggle model of fiction when we remind ourselves of the nature of 
conflict in fiction; that is, interior and interpersonal conflict is as interesting as, actually often 
more interesting than, external conflict. Thus, material that one might not think of as a war – 
trying to figure out why a person acts as they do, trying to pick the right person to marry, 
having a child – is nonetheless a conflict.16 

 
Precis som Debra Spark skriver, är konflikter viktiga för alla berättelser. Konflikter är 

också en del av exilsituationen.17 Därför har jag planterat olika typer av konflikter i 

Flykten. Vissa av dem är interna, andra är interpersonella och en del är externa. Enligt 

Spark kan interna och interpersonella konflikter ofta vara mer intressanta än de exter-

na,18 och det är framför allt sådana konflikter jag har fokuserat på i Flykten. 

 I det inledande kapitlet förstår läsaren att förhållandet mellan Lisa och Viktor är långt 

ifrån bra, de har en interpersonell konflikt. Båda har förändrats på grund av omständig-

heterna, men är oförmögna att själva se det. Efter att ha läst texten skrev Titti Månsson: 

”Båda upplever att den andre har förändrats men ser inte att de själva har gjort det.”19 

Vasilis Papageorgiou menade att det är just spänningarna och konflikterna mellan Lisa 

och Viktor som är det intressanta i berättelsen: 
 

Det är en mycket varm, människonära text trots konflikterna och avståndet mellan och inom 
några av personerna. […] De bästa sidorna för mig är de som beskriver förhållandet mellan 
Viktor och Lisa, spänningarna och förväntningarna.20 

Tillbakablickarna i början av några kapitel i Flykten visar de politiska (externa) 

 
15 Laila Asplund, Kreativt skrivande IV, hösten 2012. 
16 Debra Spark, Curious Attractions: Essays on Fiction Writing, The University of Michigan Press, 2005, 
s. 151. 
17 “The condition of exile creates a number of temporal conflicts…”, Sophia A. McClennen’s The Dialec-
tics of Exile, 2004, s. 64. 
18 Spark, Curious Attractions: Essays on Fiction Writing, 2005, s. 151. 
19 Titti Månsson, Kreativt skrivande IV, hösten 2012. 
20 Vasilis Papageorgiou, Kreativt Skrivande IV, Linnéuniversitetet, våren 2013. 

10 
 



  
 

                                                

konflikterna som är orsaken till exilen till ett främmande land. Dock har jag medvetet 

tagit med förhållandevis lite krigsscener i berättelsen, eftersom det inte har varit den typ 

av konflikter som jag vill fokusera på. 

 I flyktingarnas nya hemland Myanmar är kulturkrockar en del av vardagen eftersom 

de måste leva, klä sig och bete sig på ett annat sätt än vad de är vana vid. Dessa 

konflikter är också externa, men faktiskt mer intressanta än politiska konflikter, anser 

jag. Några av flyktingarna upplever större problem med anpassningen till det nya, 

exempelvis Lisa, och vissa av dem anpassar sig snabbare och lättare, som Viktor. 

 Enligt migrationsforskaren Marita Eastmond är flyktingerfarenheten inte densamma 

för alla: ”Thus, while transformation and change are part of the refugee experience, not 

all change is perceived as loss or defined as problematic or unwelcome by all 

individuals involved.”21 

 De anpassningsproblem som Lisa lider av är interna. I det första kapitlet av Flykten 

minns hon svårigheterna i flyktinglägret, men ändå är det svårt för henne att acceptera 

det nya livet i Burma: 

 
När de satt i den luftkonditionerade bussen tänkte Lisa på första gången hon kom till Yangon. 
I början hade hon känt lättnad över att komma bort från flyktinglägret på gränsen till Norge 
vid Svinesund. Det hade blivit så överbefolkat och maten, som FN:s flyktingorgan UNHCR 
ransonerade ut, hade knappt räckt till alla.22 
 
Jag kommer aldrig att äta på det där ociviliserade sättet, tänkte hon, och jag kommer aldrig 
att bo kvar här. Så fort det blir fred i Sverige så åker vi tillbaka.23  

 

Då olika typer av konflikter är en del av exilsituationen, precis som Sophia A. McClen-

nen skriver i The Dialectics of Exile: Nation, Time, Language, and Space in Hispanic 

Literatures,24 har jag införlivat olika typer av konflikter i Flykten, eftersom syftet med 

denna berättelse har varit att gestalta upplevelsen av exil. 

 

2.2.3 Anpassning ur ett samsariskt perspektiv 

 
SAṂSĀRA is a Sanskrit word meaning “to wander or pass through a series of states or con-
ditions.” It is the name for the theory of rebirth in the three major indigenous Indian reli-
gions, Hinduism, Buddhism, and Jainism. Saṃsāra is the beginningless cycle of birth, death, 

 
21 Marita Eastmond, “Stories as Lived Experience: Narratives in Forced Migration Research”, Journal of 
Refugee Studies, Vol. 20, No. 2, 2007, s. 253. 
22 Flykten, s. 5. 
23 Ibid. s. 12. 
24 McClennen, 2004, s. 64. 
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and rebirth, a process impelled by karman. Taken together, Saṃsāra and karman provide In-
dian religions with both a causal explanation of human differences and an ethical theory of 
moral retribution.25 
 

Som visas i citatet ovan ger begreppen samsara och karman (eller karma) inom bland 

annat buddhismen en kausal förklaring till mänskliga skillnader och den innefattar 

också en etisk teori om moralisk vedergällning. Den buddhistiska synen på historien och 

den individuella existensen är cyklisk, eller samsarisk.26 

 Flykten är skriven ur ett samsariskt perspektiv och tre av karaktärerna, Viktor, Nay 

Lin Aung och Esaias, är reinkarnationer27 av Aung Aung, Katja och Reijo ur romanen 

Karma (tidigare kallad Förvandling),28 som Flykten är en fristående fortsättning av. 

 När Viktor kommer till Myanmar anpassar han sig väldigt lätt och han lär sig språket 

mycket snabbare än de andra flyktingarna. Förklaringen enligt berättelsen är att han 

levde där i sitt tidigare liv: 

 
 – Minns du astrologen vid Shwedagon pagoda i Yangon? Hon som gav dig det myan-
marska namnet Aung Soe Moe. 
 − Mmm. 
 − Minns du att hon frågade om du kommer från Myanmar? 
 Viktor nickade. 
 − Jag ville veta vad hon menade med det, så jag bad henne förklara när ni hade gått. 
 Nay Lin Aung blev tyst en stund. 
  − Hon sa att du har bott här i ditt tidigare liv. Du bodde i Nyaung Shwe.29 

 

När man lär sig ett främmande språk finns det naturligtvis många faktorer som kan 

skapa individuella skillnader som till exempel ålder, fallenhet, inlärningsstrategier, 

motivation och viljan att kommunicera.30 Samma gäller förstås förmågan till integration 

i ett nytt samhälle.31 Således är inte min målsättning med att skriva ur ett samsariskt 

perspektiv att försöka hävda att återfödelse är enda anledningen till skillnader i anpass-

ning och språkinlärning, utan det är ett försök att prova en alternativ förklaringsmodell. 

 
25 Brian K. Smith, “Saṃsāra”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay Jones. Vol. 6. 2nd ed. Detroit: Mac-
millan Reference USA, 2005, s. 8098. 
26 Linda M. Tober and F. Stanley Lusby, “Heaven and Hell”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay Jo-
nes. Vol. 6. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA, 2005, s. 3887.  
27 J. Bruce Long, “Reincarnation”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay Jones. Vol. 6. 2nd ed. Detroit: 
Macmillan Reference USA, 2005, s. 7676. 
28 Anoo Niskanen, Förvandling: från verklighet till fiktion, kandidatuppsats, Linnéuniversitetet, 2012. 
29 Flykten, 2013, s. 32.  
30 Miroslaw Pawlak, ed, New Perspectives on Individual Differences in Language Learning and Teach-
ing, Springer, 2012, xxvi. 
31 Paul G. Schmitz, “Psychosocial Factors of Immigration and Emigration: An Introduction” in Migra-
tion: Immigration and Emigration in International Perspective, eds. Leonore Loeb Adler & Uwe Peter 
Gielen, Praeger Publishers, 2003, s. 40f. 
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2.2.4 Homosexualitet ur ett samsariskt perspektiv 

 
Ett annat tema i Flykten är homosexualitet ur ett samsariskt perspektiv. Jag menar inte 

ur en buddhistisk synvinkel, eftersom den buddhistiska synen på homosexualitet är för-

dömande. Inom theravadabuddhismen, som bland annat praktiseras i Myanmar/Burma, 

finns fem grundläggande bud som ska följas och ett av dessa bud är att avstå från för-

kastligt sexuellt umgänge, vilket enligt Richard H. Jones inkluderar homosexualitet.32 

Således har jag skrivit ur ett cykliskt perspektiv utan religiös moral inblandad. 

 Karaktären Viktor i denna berättelse var den burmesiske mannen Aung Aung i sitt ti-

digare liv, medan flyktingsamordnaren Nay Lin Aung var en kvinna från Sverige som 

heter Katja. I romanen Karma är de man och hustru.33 

 I Flykten har Viktor en heterosexuell relation med Lisa, medan Nay Lin Aung är 

singel. När de anländer till staden Nyaung Shwe i Myanmar, där de (Aung Aung och 

Katja) träffades första gången, får Viktor många tillbakablickar: 

 
Han blundade och lät bilderna komma som de ville i stället för att tränga undan dem. Två 
personer satt på en balkong. En av dem var en man och han spelade gitarr. Den andra var 
kvinnan med guldfärgat hår och hon var klädd i en grön klänning.34 

 

Viktor känner sig mer och mer attraherad av Nay Lin Aung vars gröna ögon liknar ögo-

nen på kvinnan i de tillbakablickar han får: 

 
Han blundade och försökte låta bli att tänka på någonting annat än det som skedde, men när 
Lisa drog upp knuten till hans longyi såg han återigen ögon som påminde om Nay Lin 
Aungs. Sedan tänkte han inget mer.35 
 

Jag fick idén att skriva om homosexualitet ur ett samsariskt perspektiv efter att ha sett 

en burmesisk film som heter Strand. 36 I denna film blir en manlig lärare förälskad i sin 

manliga student Moe Sat မုိးစက္ (”regndroppe”, ett namn som enligt min mening även 

kan tolkas som vattendroppe ”Ye Set”, ေရစက္, vilket på burmesiska också har betydel-

 
32 Richard H. Jones, Mysticism and Morality: A New Look at Old Questions, Lexington Books, 2004, s. 
154. 
33 Anoo Niskanen, Förvandling: från verklighet till fiktion, kandidatuppsats, Linnéuniversitetet, 2012, s. 7. 
34 Flykten, 2013, s. 35. 
35 Flykten, 2013, s. 36. 
36 En länk till filmen Strand: http://www.shweo.net/myanmar-videos/play/1337, 2013-05-28. 
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sen att mötas igen i ett senare liv37) Moe Sat är en reinkarnation av lärarens tidigare 

flickvän Moe, som avlidit. De kan inte bryta det karmarelaterade/ödesrelaterade bandet, 

သံေယာဇU္ thanyozin,38 till varandra och därför möts de igen i olika roller. I slutet av 

filmen dör Moe Sat, men han återföds igen som lärarens dotter. 

 Anledningen till att jag valde att skriva om detta tema är att jag anser att kön och ge-

nus alltid behöver ses ur nya perspektiv. Ur ett samsariskt perspektiv kan vem som helst 

ha haft vilket kön som helst i ett tidigare liv och eftersom två personer som haft en rela-

tion i ett tidigare liv kan återförenas i nästa, kan de likaväl ha samma kön när de möts 

igen. Detta skulle göra homosexualitet lika naturligt som heterosexualitet, då det enligt 

theravadabuddhismen är medvetandet som återföds och inte den fysiska kroppen.39 Det 

problem som Viktor och Nay Lin Aung brottas med i Flykten är konflikten mellan det 

starka band som finns dem emellan och omgivningens och deras egen syn på homosex-

uella relationer. Är sociala konventioner starkare än det band, thanyozin, som finns 

emellan dem? Accepterar de sitt öde eller inte och vad händer om de inte gör det? 

 

2.3 Stereotyper 

 
Det är för korrekt och inriktat på att konsekvent följa ett mönster som inte kommer inifrån 
berättarrösten.40 

 

Efter att ha läst det första utkastet till Flykten, ansåg min handledare Vasilis Papageor-

giou att karakteriseringen av Viktor och Lisa var stereotyp. Han föreslog att jag skulle 

försöka skriva mer nyanserat om dem, vilket jag också har försökt att göra. 

 Enligt författaren William H. Coles är varje karaktär född stereotyp och därefter ut-

vecklas den till något icke-stereotypt. Han skriver också att i berättelser med flera ka-

raktärer kan de inte alla vara unika och att vissa stereotyper är oundvikliga.41 

 Eftersom det finns många karaktärer i Flykten, kan vissa av dem kännas stereotypa, 

speciellt i början av berättelsen. Till exempel Viktor karaktäriseras som tuff och aggres-

siv i första kapitlet: 

 
 

37 ေရစက္။ / jei ze’/ n 1 drop of water. 2 past deed of merit done together resulting in the present or future 
encounter. Myanmar – English Dictionary, Depatment of the Myanmar Languge Commission, Ministry 
of Education, Union of Myanmar, 1994, s. 394. 
38 Melford Spiro, Buddhism and society, University of California Press, 1982, s. 348. 
39 Brian K. Smith, “Saṃsāra”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay Jones. Vol. 6. 2nd ed. Detroit: Mac-
millan Reference USA, 2005, s. 8099. 
40 Vasilis Papageorgiou, Kreativt skrivande IV, Linnéuniversitetet, hösten 2012. 
41 William H. Coles, Literary story as an art form, AuthorHouse, 2008, s. 31. 
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Allting hade förändrats när han gick med i Sverigearmén som förde gerillakrig mot den stat-
liga armén och mot Vänstergerillan. Hans sätt att prata, tänka och till och med hans kropps-
språk hade blivit annorlunda. Innan hade han inte utmärkt sig genom sitt sätt att vara, men nu 
hajade man till så fort han kom gående. Hela hans hållning var aggressiv och hans mjuka 
tonfall hade hårdnat.42 

 

När Lisa tänker på förvandlingen Viktor gått igenom sedan han gick med i den högerex-

trema gerillagruppen Sverigearmén, blir bilden av honom stereotyp. Även när han för-

dömer Lisas nakna ben under flygresan till Myanmar blir karakterisering av honom som 

en högerextremist ganska stereotyp: 

 
 − Vad ska det där vara bra för? undrade han och såg på hennes bara ben.43 

 
Enligt Paulina de los Reyes har högerextrema grupper en mycket konservativ ideologi 

med en disciplinär och förnedrande syn på kvinnor.44 Viktors beteende och inställning 

gentemot Lisa återspeglar detta. Men när han kommer till Myanmar stämmer inte hans 

beteende överens med synen på högerextremister som konservativa och traditionella: 45 

 
 Han hade förändrats så mycket under den tid de bott som flyktingar i Myanmar. Han pra-
tade annorlunda, han gick annorlunda och han såg helt annorlunda ut. I början hade han väg-
rat att ta på sig inhemska kläder. 
 − Jag klär mig aldrig i en kjol, hade han sagt. 
 Men nu kunde han knyta longyin lika vant som vilken myanmarsk man som helst.46 

 

I denna passage verkar Viktor vara progressiv och flexibel, men sett ur ett annat per-

spektiv försöker han kanske bara bevara sin konservativa ideologi. Han applicerar den 

bara på ett annat land och en annan kultur än tidigare. Kanske anpassningsbarhet bara är 

ett tecken på traditionalism? Viktors sambo Lisa håller envist fast vid sina egna traditio-

ner från Sverige. I andra kapitlet gör hon uppror mot sin lärare genom att vägra att hälsa 

på ett artigt sätt47 och hon syr sina egna kläder i protest mot den klädkod som finns i 

skolan och på praktikplatsen.48 På ytan verkar hon vara mer traditionell än Viktor, men 

kanske uppror alltid är i opposition med traditionalism? Dessa är några av de frågor som 

jag funderat över när jag skapat karaktärerna i Flykten. 

 
42 Flykten, 2013, s. 10. 
43 Ibid.  
44 Siri Reuterstrand, ”Vem vill bli högerextremist?”, Genus, nr. 2, 2010. 
45 John T. Jost, Brian A. Nosek, and Samuel D. Gosling, “Ideology: Its Resurgence in Social, Personality, 
and Political Psychology” i Perspectives on Psychological Science, Volume 3, nr. 2, 2008, s. 127. 
46 Flykten, 2013, s. 3. 
47 Ibid. s. 21. 
48 Ibid. s. 14. 
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2.3.1 Etniska stereotyper 

 
One similarity between A passage to India and Burmese Days is their sometimes stereotypi-
cal portrayal of the native characters. Since they both wanted to criticize colonialism, it 
could be assumed that they want to do an accurate and objective depiction of the native char-
acters, but they do not. The native characters are given fixed features and qualities that seem 
quite prejudiced.49 

 

När man skriver om ett främmande land och ur ett inhemskt perspektiv finns också ris-

ken för etnisk stereotypisering. Enligt Soili Niskanen, som citeras ovan, är det svårt att 

sätta sig i den andres situation, som exempelvis E.M. Forester har försökt att göra i En 

färd till Indien och George Orwell i Dagar i Burma, och beskriva människor från en 

helt annan kultur.50 Det blir ofta stereotypt. 

 Jag har försökt att motverka etniska stereotyper genom att tänka ur ett samsariskt 

perspektiv när jag skriver. Exempelvis var den burmesiska mannen Nay Lin Aung i 

Flykten den svenska kvinnan Katja i ett tidigare liv. Förhoppningsvis har detta förhåll-

ningssätt gjort karaktäriseringen av honom mindre stereotyp, eftersom jag inte har be-

hövt tänka att jag måste skriva om en karaktär från en annan kultur. Han är samma per-

son som Katja i Karma, men i en annan form. 

 Stereotyper bör oftast undvikas när man skriver fiktion, anser jag, eftersom läsaren 

måste få en möjlighet att göra sina egna tolkningar av texten. Om karaktärerna är alltför 

stereotypa, blir det svårt för läsaren att tolka in någonting annat än det som författaren 

har avsett med sin karaktärisering. Texten blir då som en karta med tydliga gränser eller 

som en manual om författarens tema i berättelsen. I en berättelse om exil blir det som en 

manual om exil. 

 Ibland behövs ändå stereotyper för att göra en obekant miljö familjär för läsaren, vill 

jag hävda. Denna aspekt tas upp i avsnitt 4.3. 

 

2.4 Influenser  

 
Jag har fått inspiration från olika håll till att skriva denna berättelse. Burmesiska filmer 

har inspirerat mig mycket, särskilt den burmesiska filmregissören, manusförfattaren och 

 
49 Soili Niskanen, Representing “the Other”, C-level research essay, Gothenburg University, English De-
partment at University of Sussex, 2001, s. 18. 
50 Ibid. s. 21. 
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poeten Min Htin Ko Ko Gyis film Strand från 2007.51 Men jag har också fått influenser 

från musik, litteratur och andra konstformer. 

 
2.4.1 Musik om exil 

 
Se oli päätös meidän kahden 
mä että tänne töihin tuun 
Siis tälle puolen Pohjanlahden 
en lähtenyt mä seikkailuun  
En tiedä mikä oottaa täällä 
sen kestän silti niinkuin mies 
ja pokan pidän aina päällä 
vaik sydän täytetty ois jäällä 
Liian pitkä matka täältä nyt kotiin on mun 
Sen ymmärsin äsken mä kun 
taas katsoin mä vierasta rantaa 
Liian pitkä matka täältä nyt kotiin on mun... 
 
It was a decision by both of us 
that I would come and work 
to this side of Bothnia 
I did not go on an adventure 
I do not know what to expect here 
still I persists like a man 
and keep spirits up 
even if the heart would be filled with ice 
Now it’s too long way home for me 
That I realized recently when 
I looked at a foreign shore again 
Now it’s too long way home for me...52 
 

Sången Alltför lång väg hem (Liian pitkä matka kotiin) av Jamppa Tuominen var popu-

lär bland finska invandrare i Sverige under 1970-talet och för mig beskriver den sorgen 

av att vara i ett främmande land. Trots att Finland ligger mycket nära Sverige och trots 

att de flesta av dessa invandrare emigrerade frivilligt för att få arbete på andra sidan 

Bottniska viken, tycktes vägen hem vara alltför lång för många av dem. I en studie av 

Marjaliisa Lukkarinen Kvist var det endast två av de intervjuade som flyttade till Sveri-

 
51 Min Htin Ko Ko Gyi, http://filmfestival.payap.ac.th/?page_id=1376, Strand 
http://www.shweo.net/myanmar-videos/play/1337, 2007. 
52 Jamppa Tuominen, ”Liian pitkä Matka kotiin” från albumet Aamu Toi, Ilta Vei, 1977. Översättning till 
engelska av Anoo Niskanen, 2013. 
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ge med avsikten att stanna kvar och många drömde om att återvända till Finland i flera 

årtionden, men ändå blev de kvar.53 

 Att vara i exil betyder inte alltid att vara på andra sidan jorden på grund av krig eller 

förföljelse, utan det kan vara något så enkelt som att inte kunna återvända till andra si-

dan viken eftersom det skulle innebära att man förlorade sitt anseende inför släkten. 

Oavsett hur lätt det skulle vara att återvända praktiskt och oavsett hur nära hemlandet är, 

kan känslan av förlust och hemlöshet vara mycket påtaglig, anser jag. Att vara i exil är 

inte en stämpel som enbart kan beviljas personer som tvingats att fly till ett annat land, 

utan det är en känsla av förlust som inte kan ersättas med någonting i det nya landet, 

oavsett vad orsaken var till migrationen, som jag ser det. Enligt Edwards innebär exil 

bland annat separation och dess emotionella uttryck är förlust som kan manifesteras 

som sorg eller nostalgi.54 Det är denna känsla av sorg och förlust som jag vill förmedla i 

Flykten. Alltför lång väg hem är en av de sånger jag har lyssnat på för att kunna gestalta 

detta. 

 En annan sång som handlar om hemlängtan när man är i exil är den burmesiska 

sångaren Htoo Eain Thins Kyae Thwe Sone Te Nya.55 Många flyktingar från Myan-

mar/Burma tycker om Htoo Eain Thins sånger om längtan efter ett hem långt borta. 

 En annan sång som jag har lyssnat på under skrivprocessen är I want to know what 

love is av Rappers Against Racism, då den beskriver en annan aspekt av att vara i exil, 

nämligen erfarenheten av rasism: 

 
We people gotta stop all the hate and the shame that we’re bringin’. We’re all the same, we 
all feel pain some uf us don’t even know what we remain. This is the life, the life that we’re 
livin’. With a little respect, we should all be givin’.56 
 

Ytterligare en låt som gett mig inspiration till att skriva den här berättelsen är Ehkä ensi 

elämässä57 (Kanske i nästa liv) av den finska sångerskan Johanna Kurkela. Det är en 

sång om att skiljas i sorg med en önskan om att mötas igen i ett nästa liv, i en annan si-

tuation: 

 

 
53 Mirjaliisa Lukkarinen Kvist, Tiden har haft sin gång: hem och tillhörighet bland sverigefinnar i Mä-
lardalen, Linköpings universitet, 2006, s. 195. 
54 Robert Edwards, “Exile, Self, and Society” in Exile in literature ed. María-Inés Lagos Pope, 1988, s. 
15. 
55 Htoo Eain Thin, Kyae Thwe Sone Te Nya, https://www.youtube.com/watch?v=MiZzO6xEsn0. 
56 Rappers against racism, “I want to know what love is” from the album The Message, 1998. 
57 Johanna Kurkela, ”Ehkä ensi elämässä” från albumet Marmoritaivas, 2007. 
http://www.youtube.com/watch?v=UxvNe761z2g 
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Ehkä ensi elämässä 
 
Tänään katsettani kaihdat 
olet saavuttamaton 
puheenaihetta vain vaihdat 
sinun paha olla on 
jokin mieltäsi nyt painaa 
sano rohkeasti vaan 
tahdon sisimpäsi tulla tuntemaan 
 
Ehkä ensi elämässä 
kaksin olemme taas tässä 
aivan hiljaa, juuri näin 
lähekkäin 
ehkä ensi elämässä 
hetkessä niin kiitävässä 
voimme olla jälleen näin 
sylikkäin 
 
Älä piittaa kyyneleistä 
ole kuin et huomaiskaan 
en vain vielä pysty meistä 
ihan täysin luopumaan 
sinä pysyt mielessäni 
vaikka nyt sä lähdet pois 
ehkä joskus kaikki toisin olla vois 
 
 
Maybe In Next Life 
 
Today you avoid my gaze 
you’re unreachable 
you only change the topic 
you’re not feeling well 
something’s troubling you now 
just say it bravely 
I want to know your innermost 
 
Maybe in next life 
we two are here again 
totally silent, just like this 
close to each other 
maybe in next life 
in a moment so passing 
we can be again like this 
in each other’s arms 
 
Don’t care about the tears 
be like you don’t notice 
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I just can’t yet 
let go of us completely 
you stay in my mind 
even though you leave now 
maybe someday everything could be differently58 
 

Jag har använt denna sång för att komma i rätt stämning för att kunna skriva om smärt-

sam separation, i synnerhet vad gäller karaktären Lisa i Flykten. Sången har också hjälpt 

mig att förstå det burmesiska begreppet thanyozin,59 vilket är anledningen till att karak-

tärerna från romanen Karma träffas igen tjugo år senare i Flykten. 

 

2.4.2 Litteratur om exil 

 
the road 
 is too long 
the sky 
 is too vast 
the wandering 
 heart 
is homeless 
 at last60 

 

För mig beskriver denna dikt av Leonard Cohen kärnan av att vara i exil. Att vara i exil 

betyder hemlöshet. Vägen är alltid för lång och himlen alltid för vidsträckt för den som 

längtar efter sitt hem och det förflutna. Dikten kan givetvis förstås på andra sätt också, 

men detta är min tolkning av den. 

 En annan författare som skrivit om smärtan av att vara i exil är Marguerite Duras. I 

romanen Älskaren lider mamman av en evig sorg: 

 
Denna stora uppgivenhet inför livet, min mor gick igenom den varje dag. Ibland höll den i 
sig, ibland försvann den över natten. Jag hade turen att ha en mor som led av en så ren för-
tvivlan att ingen glädje i livet, hur häftig den än var, någonsin kunde få henne att glömma 
den helt.61 

 

Eftersom den franska familjen befinner sig i Indokina är de i exil, även om de bosatt sig 

där frivilligt. Jag anser inte att faderns död är den enda förklaringen till moderns till-

stånd eftersom dottern i berättelsen säger att inte ens hon vet vilka konkreta händelser 

 
58 Okänd översättare: http://lyricstranslate.com/en/ehkae-ensi-elaemaessae-maybe-next-life.html 
59 Melford Spiro, Buddhism and society, 1982, s. 348. 
60 Leonard Cohen, Book of longing, Penguin Books, 2006, s. 215. 
61 Marguerite Duras, Älskaren, övers. Madeleine Gustafsson, Albert Bonniers Förlag, 2012 (1984), s. 18. 
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som har gjort hennes mamma sådan som hon är.62 Jag hävdar att det är exilen i sig som 

skapar denna smärta som också Flory i Orwells Burmese Days lider av.63 

 Även de båda huvudkaraktärerna Antoinette och Rochester i Jean Rhys roman Sar-

gassohavet lider av exilens smärta. Antoinette, en kreolsk arvtagerska i 1800-talets 

Västindien, är född till utanförskap. Rochester, som hon gifter sig med genom ett arran-

gerat äktenskap, kommer från England och han får uppleva plågan av att komma till ett 

annorlunda samhälle som är svårt att förstå.64 Båda upplever en sorts exil, men på olika 

sätt, anser jag. 

 Den tydligaste känsla som jag funnit i litteratur om exil är smärta eller lidande, och 

det är denna känsla som jag försöker gestalta i Flykten. 

 

2.4.3 Manuha tempel 

 

Ett konstverk som har inspirerat mig till att skriva Flykten är Manuha tempel i Bagan i 

Myanmar/Burma, som byggdes av den fängslade Mon-kungen Manuha av Thaton år 

1059. Han tillfångatogs av kung Anawrahta av Bagan eftersom han vägrade att ge bort 

de buddhistiska skrifterna.65 Tre enorma sittande Buddhafigurer och en enorm liggande 

Buddha, som tycks ha för lite utrymme inne i templet, är en allegorisk representation av 

det fysiska obehag och det psykiska lidande som den tillfångatagna kungen fick utstå. 66 

Bara den liggande Buddhan har ett leende på läpparna sett ur en viss vinkel, vilket anses 

visa att endast döden skulle innebära en befrielse från lidandet för kung Manuha.67 

 Eftersom kung Manuha fick lämna Thaton var han inte bara kung Anawrahtas fånge 

utan han var också i exil i kungariket Bagan. Även om det sägs att han behandlades 

väl,68 måste han ha känt sig bedrövad. Vid invigningen av Manuha tempel sägs han ha 

uttalat denna bön: “Whithersoever I migrate in samsara, may I never be conquered by 

another”.69 Kanske är bristen på oberoende den största svårigheten med att vara i exil 

 
62 Ibid. 
63 George Orwell, 2004, s. 232. 
64 Jean Rhys, Sargassohavet, Modernista, 2006 (1966). 
65 Donald K. Swearer, “Buddhism: Buddhism in Southeast Asia”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay 
Jones. Vol. 6. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA, 2005, s. 1133. 
66 Pictorial guide to Pagan, Ministry of Culture, Archeology Department, Socialist Republic of Burma, 
Rangoon, 1979 (1955), s. 39. 
67 http://www.ancientbagan.com/manuha-temple.htm 
68 Ma Thanegi, Bagan Mystique, Yangon: Tanintaye Sarpay, 2011, s. 102. 
69 Pe Maung Tin & G. H. Luce. The glass palace chronicle of the kings of Burma (översättning från 
burmesiska). The Text Publication Fund of the Burma Research Society. Oxford University Press, 1960, 
s. 108. 
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och kanske är förlusten av ett hem lika drabbande som förlusten av ett helt rike? Dessa 

har varit några av mina tankar medan jag skrivit på Flykten. 

Foto: Anoo Niskanen 
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3. Exillitteratur 

 
Exil är mitt arv 
 
Jag föddes som en fågel  
med främmande dräkt  
ingen förvandling  
kan få mig att  
glömma70 

 

ftersom det huvudsakliga temat i Flykten är exil, bör begreppet exillitteratur granskas 

m är en exilant? 

om en andra generationens migrant med föräldrar som invandrat av andra skäl än krig 

Han skriver att ”det är uppenbart att ingen perfekt eller fullständig definition är möjlig – eller 

v-

 

nligt Leon och Rebeca Grinberg i ”Psychoanalytic Perspectives on Migration and Exi-

-

nberg om att exilen alltid är ofrivillig och att återvändandet är 

m

 

                                                

E

närmare. Men först kommer jag att diskutera vem som är en exilant. 

  
3.1 Ve

 
S

eller förföljelse, har jag rätt att kalla mig exilförfattare? Enligt Paul Tabori, som citeras 

av Anders Olsson i Ordens asyl, finns ingen perfekt definition av en exilant: 

  

ens är önskvärd”. I stället utarbetar han ett mer pragmatiskt exilbegrepp med ett antal egen-
skaper, varav den första är relevant även för den litterära exilen. Tabori formulerar den så: 
”En exilant är en person som är tvingad att lämna sitt hemland – även om de krafter som 
skickar iväg honom kan vara politiska, ekonomiska eller rent psykologiska. Det är ingen a
görande skillnad om han är utdriven med fysiska medel eller om han tar beslutet att bryta 
upp utan en sådan direkt påtryckning”.71 

E

le” är exilen unik eftersom det är ett ofrivilligt tillstånd och återvändandet omöjligt.72 

Detta synsätt är väldigt generaliserande, anser jag. Enligt Malkki har kritik framförts 

mot att se begreppet flyktingerfarenhet som ett enhetligt tillstånd, eftersom det finns 

olika historiska och politiska villkor för flykt och individuella skillnader mellan perso

ner som blir flyktingar.73 

 Jag håller inte med Gri

o öjligt, inte bara för att det är generaliserande, utan också för att flykten ofta är frivil-

lig på ett eller annat sätt. Precis som vissa individer väljer att lämna ett land på grund av

förföljelse, finns det andra som väljer att stanna kvar. Ett exempel på detta är alla de 

 
70 Anoo Niskanen, 2012. 
71 Olsson, Anders, 2011, s. 8f. 
72 I Sophia A. McClennen, red., The Dialectics of Exile, 2004, s. 15. 
73 Eastmond, 2007, s. 253. 
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rivillig kan det naturligtvis vara omöjligt att 

 

a flyktingar inte kan återvända till sitt hemland under en lång tid, kan 

v 

Immigrants always have a point of reference in the countries left behind, and if they are un-

 

nligt Robert C. Ostergren, som studerat svensk invandring under loppet av nästan 

llan 

ycks vara osannolikt att andra generationens invandrare återvänder till 

sina föräldrars ursprungsland, anser jag att de även kan vara anledningen till att vissa av 

                                                

människor som lämnade Myanmar/Burma efter massakern på demonstranter den 8 au

gusti 1988, eftersom de fruktade för sina liv eller för att de bestämde sig för att fortsätta

kampen för demokrati i exil.74 Andra, som till exempel Nobels fredspristagare Daw 

Aung San Suu Kyi, valde att stanna kvar.75 

 Även om exilen på ett eller annat sätt är f

återvända till hemlandet under en tidsperiod, men sällan under en hel livstid, eftersom 

den politiska situationen i ett land är föränderlig, även i ett land som Myanmar/Burma. I 

maj 2012 valdes Daw Aung San Suu Kyi in som medlem i parlamentet efter många år 

av husarrest och många som flytt från Myanmar/Burma har nu kunnat återvända till sitt

ursprungsland.76 

 Precis som viss

situationen vara densamma för andra som utvandrat. Även om migration av ekonomiska 

skäl eller på grund av släktband kan vara mer frivillig än migration av politiska skäl, 

kan återvändandet vara, eller verka, lika omöjligt som i sången Alltför lång väg hem a

Jamppa Tuominen.77 För andra generationens invandrare kan ett återvändande till för-

äldrarnas hemland verka ännu mer omöjligt: 

 

successful, they can go back. Many actually return home on their own after accumulating 
sufficient resources. In contrast, the U.S.-born second generation grows up American, and 
the vast majority of them are here to stay.78 

E

hundra år, fanns omfattande och gränsöverskridande politiska och sociala flöden me

Minnesota i USA och Rättvik i Sverige bland första generationens invandrare, men inte 

bland andra generationen, även om deras liv i Minnesota var ganska ”svenska”. De tala-

de svenska, eftersökte makar i svenska äktenskapspooler, läste svenskspråkiga tidningar 

och så vidare.79 

 Eftersom det t

 
74 Bertil Lintner, Outrage: Burma’s Struggle for Democracy, London: White Lotus, 1990, s.147. 
75 Whitney Stewart, Aung San Suu Kyi Fearless voice of Burma: Second Edition, iUniverse, 2008, s. 121. 
76 http://www.irrawaddy.org/archives/13033 
77 Jamppa Tuominen, 1977. 
78 Alejandro Portes & Rubén G. Rumbaut, Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation, 
University of California Press, 2001, s. 17. 
79 I Robert C. Smiths “Life Course, Generation, and Social Location as Factors Shaping Second-
Generation Transnational Life” in The Changing Face of Home: The Transnational Lives of the Second 
Generation, Peggy Levitt & Mary C. Waters, eds., Russel Sage Foundation, 2002, s. 163f. 
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-

. 

ens 

 

re: 

nre tvång – politisk förföljelse, förtryck eller egen 
 för att där utveckla sitt författarskap.83 

Jag

igrera av andra skäl än för att utveckla sitt skrivande. Naturligtvis måste det finnas ex-

et är nödvändigt att tvång och smärta i någon form spelar in när det handlar om verklig 
il. Om du erkänner detta, kommer du att veta om du är exilerad (exul) eller en resenär (pe-

regrinus).84 
 

Men var Petrarca en första generationens ex

rat för att utveckla sitt författarskap? Nej, han var en andra generationens invandrare. 

                                                

första generationens invandrare (flyktingar eller inte) väljer att stanna kvar i värdlandet, 

även om ett återvändande till hemlandet skulle vara möjligt. Enligt Christian Dustmann 

är det inte enbart den enskilde invandrarens livscykelbedömning som ligger till grund 

för ett beslut om att återvända, utan även hänsyn till avkommans framtida välfärd.80 

 Min poäng är att Leon och Rebeca Grinbergs syn på exil som ett unikt tillstånd efter

som det är ofrivillig och återvändandet omöjligt är mycket generaliserande och ytligt

Jag hävdar att även ekonomiska invandrare kan känna sig tvungna att leva i exil på 

grund av oro för sina barn eller andra omständigheter. Om andra generationens invand-

rare är skälet till oförmågan att återvända till ursprungslandet bär de bördan av ”exil

smärta” för att använda George Orwells ord,81 eller bördan av ”den sorg som aldrig kan

övervinnas”, så som Edward. W. Said uttrycker det.82 De är de skyldiga, så att säga. 

 

3.2 Vem kan kalla sig exilförfattare? 

 
Enligt Anders Olsson är en exilförfatta

 
[…] en person som på grund av yttre eller i
övertygelse – förflyttar sig till ett annat land

 

 håller inte med hans argument eftersom det utesluter alla författare som tvingats 

m

ilförfattare som tvingats till migration av andra orsaker än för att kunna skriva. 

 Renässanspoeten Francesco Petrarca, som citeras av Olsson i Ordens asyl, uppgav 

att: 

 
D
ex

ilant på grund av förföljelse? Hade han mig-

re

Trots detta upplevde Petrarca att han befann sig i exil och han menade att han hade ärvt 

 
80 Christian Dustmann, “Children and Return Migration”, Journal of Population Economics, Vol. 16, Nr. 
4, Nov., 2003, s. 829.  
81 Orwell, 2004, s. 232. 
82 Edward W. Said, 2001, s. 173. 
83 Olsson, 2011, s. 10. 
84 Ibid, s. 9. 
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Rhys felt exiled even before she moved to England because she was cut off from the black 

 

recis som Petrarca är jag en andra generationens invandrare. Trots att inte mina föräld-

.3 Är Flykten exillitteratur? 

 har jag försökt att gestalta upplevelsen av exil. Det är en skönlitterär tolkning 

en lever på 

As defined by Paul Tabori in his Anatomy of exile, an exile is someone who considers his or 

 

Flykten är karaktären Lisa säker på att hon bara är tillfälligt i Myanmar och hon är 

 − Sätt er, bad Ma Cho Cho. Vill ni ha bestick eller äter ni med handen? 

                                                

sitt exilskap från sina föräldrar.85 Jag anser att det är själva upplevelsen av exil som är 

avgörande för om man kan anses vara en exilförfattare eller inte, som i Petrarcas fall. 

 Ett tillstånd som enligt min mening kan göra upplevelsen av exil ännu mer smärtsam

är etnisk blandning, som i fallet med Jean Rhys: 

 

community in Dominica. Thus Rhys suffered from what Amon Saba Saakana describes as 
“the mental condition of double alienation”.86 

P

rar tvingades fly av politiska skäl såsom Petrarcas föräldrar,87 har jag ändå en stark upp-

levelse av att befinna mig i exil och denna upplevelse är ett av skälen till att jag har valt 

att skriva om exil i Flykten. 

 

3

 

I Flykten

av exiltillståndet. Som jag redan tidigare nämnde menar Robert Edwards att exil är en 

psykologisk upplevelse88 och det är bland annat detta jag har velat gestalta. 

 Enligt Paul Tabori upplevs exilskapet som ett temporärt tillstånd. Exilant

ett ställe och minns eller projicerar verkligheten av ett annat ställe: 

 

her displacement as temporary even though it may last a lifetime, or someone who inhabits 
one place and remembers or projects the reality of another.89 

I 

ovillig att anpassa sig till lokala seder: 

 

 − Jag vill ha bestick, sa Lisa på engelska. 

 
85 Dolora Woiciehowski, “Petrarchs Temporal Exile and the Wounds of History”, in The Literature of em-
igration and exile, eds. James Whitlark & Wendell Marshall Aycock. Texas Tech University Press, 1992, 
s. 11. 
86 Lucy Wilson, “European or Caribbean: Jean Rhys and the Language of Exile” in Literature and Exile, 
ed. by David Bevan, Amsterdam: Editions Rodopi B.V, 1990, s. 77. 
87 Dolora Woiciehowski, “Petrarchs Temporal Exile and the Wounds of History”, in The Literature of em-
igration and exile, eds. James Whitlark & Wendell Marshall Aycock. Texas Tech University Press, 1992, 
s. 11. 
88 Robert Edwards, 1988, s. 17. 
89 Gabriella Ibieta, “Trancending the culture of exile: Raining backwards” in Literature and Exile 
ed. by David Bevan, Amsterdam: Editions Rodopi B.V, 1990, s. 68. 
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ar. 
log mot honom. Man kunde nästan tro att 

e slå snabbare, men hon försökte se oberörd ut. 
v maten. 

g biten med nötkött som Ma Cho Cho hade lagt på hans tallrik och 

 

ör Lisa är exilen en psykologisk upplevelse. Hon reagerar på de nya sederna och ko-

-

 

a  i Sverige, så han lever på ett 

 

Daniel pratade alltid om Sverige och om det som varit. Om campingsemestrar med familjen 

en att man inte kan åka dit, brukade han säga 

ll oändlighet och det blev värre på helgerna om han hade druckit 

 

ftersom Flykten är en berättelse om flykt, längtan efter ett förlorat hem, anpassning 

r. 

 

exil? 
                                                

 − Jag äter med handen, sa Viktor på myanm
 − Du har ett perfekt uttal, sa Ma Cho Cho och 
du var myanmares. 
 Lisas puls börjad
 Ma Cho Cho lade upp mat på deras tallrikar och tog sedan själv a
 − Saaba, sa hon. Ät. 
 Lisa såg hur Viktor to
delade den med fingrarna. Sedan tog han kött och ris mellan fingertopparna och stoppade i 
munnen utan att tappa ett enda riskorn. Han åt alltid med handen numera, men hon vägrade 
att göra det, för det kändes så äckligt. Jag kommer aldrig att äta på det där ociviliserade sät-
tet, tänkte hon, och jag kommer aldrig att bo kvar här. Så fort det blir fred i Sverige så åker 
vi tillbaka.90 

F

derna med hela sitt väsen. När lärarinnan Ma Cho Cho antyder att Viktor är som en my

anmares börjar Lisas puls slå snabbare, vilket visas i stycket ovan. Hon känner sig äck-

lad av det nya sättet att äta och har en stark önskan om att få återvända hem till Sverige.

Hela hennes uppenbarelse protesterar mot de nya sederna. Karaktären Viktor anpassar 

sig lättare och lär sig språket snabbare än Lisa och den förklaring som berättelsen ger 

till detta är att han har levt i Myanmar i ett tidigare liv.91 

 Karaktären Daniel bor i Myanmar, men mentalt är h n

ställe och minns verkligheten av en annan plats, såsom Tabori menar att exilanter gör:92

 

och om huset på Billingesluttningen. Taket han just lagt om och badrummet han hade total-
renoverat innan de fick fly till Norges gräns. 
 − Så jävligt att veta att huset finns där, m
gång på gång. Eller tänk om det inte finns kvar längre? En granne berättade att en del hus 
blivit förstörda i striderna. 
 Daniel kunde hålla på i a
palmvin.93 

E

och oförmågan att anpassa sig till nya seder och koder, anser jag att det är exillitteratu

 Frågan är då om det är möjligt att gestalta upplevelsen av exil på ett verklighetstroget

sätt i en fiktiv berättelse som utspelar sig i framtiden eller om sådana upplevelser måste 

vara vetenskapligt beskrivna för att bli trovärdiga, såsom i antropologiska studier om 

 
90 Flykten, 2013, s. 11. 
91 Ibid., s. 32. 
92 Gabriella Ibieta, 1990, s. 68. 
93 Ibid. s. 16f. 
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d är realism och verklighet? 

ka sann bild av verkligheten som en vetenskap-
ie? Enligt Pam Morris är inte den litterära realismen identisk med det verkliga 

sted upon: realist novels never give us life or a slice of 
life nor do they reflect reality. In the first place, literary realism is a representational form 

 

Jag

om sådan är den nära besläktad med sociokulturell antropologi: 

cross cultures, with a 

create meaning. A hallmark of sociocultural anthropology is its concern with similarities and 

 

Pre

kheter och skillnader inom och mellan samhällen och tar upp frågor som ras, sexuali-

 − Är han sen nu igen? 
pa i morse, khamja, sa Viktor. 

n tred-
. 

6 
 

Ef ar/Burma tror på theravada-

uddismen, är buddhismens samsariska världsbild dominerande där. Jag ville skriva 

med denna världsbild som grund för att den västerländska läsaren ska känna att den 
                                                

 

4. Va
 
Kan den litterära genren realism ge en li
lig stud
livet, utan det är en representation: 
 

There is one distinction between realist writing and actual everyday reality beyond the text 
that must be quite categorically insi

and a representation can never be identical with that which it represents.94 

 vill tillägga att den litterära realismen oftast är en representation av mänskligt liv. 

S

 
Sociocultural anthropologists examine social patterns and practices a
special interest in how people live in particular places and how they organize, govern, and 

differences, both within and among societies, and its attention to race, sexuality, class, gen-
der, and nationality.95 

cis som den sociokulturella antropologin behandlar den fiktiva berättelsen Flykten 

li

tet, klass, kön och nationalitet. Det är kanske inte en omfattande studie om sociala 

mönster i Myanmar, men det ger en bild av hur livet skulle kunna se ut: 

 
 − Bror Viktor! ropade arbetsledaren U Chem Tha. 
 − Houke khamja, sa Viktor och ställde sig nästan instinktivt i givakt. 

 − Det blev trafikstockning när han åkte från Okkala
 − Då får han åka tidigare för att hinna i tid.  
 − Houke khamja! 
 − Denna gång kommer han undan, men nästa gång blir det en varning och det är de
je, så han blir avstängd en månad utan ersättning
 − Houke khamja!9

te om majoriteten avrs  människorna som lever i Myanm

b

 
94 Pam Morris, Realism, Routledge, 2003, s. 4. 
95 American Anthropological Association: http://www.aaanet.org/about/whatisanthropology.cfm 
96 Flykten, 2013, s. 18f. 
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en 

a minnesbilder kom 
som han fått sedan de kom till Nyaung Shwe. Och kvinnan som ständigt dök upp i hans 

 

En

den ontologiska och den antropologiska: 

 by the existence of two distinct narrative “voic-
es.” Sometimes the narrator “depicts events from a rational point of view (the ‘realist’ com-

 

ast 

,” 

 

I F

till

 liv.99 Ibland uppfattar Viktor dock sina syner som störande och han är skeptisk till de 

                                                

buddhistiska tolkningen av tillvaron är norm i berättelsen och att den världsbild som 

flyktingarna från Europa har anses vara avvikande. Vissa läsare kanske anser att genr

i denna historia är magisk realism på grund av de magiska inslagen: 

 
Sedan såg han sig själv i spegeln ovanför det glänsande rena handfatet. Födelsemärket vid 
höger öga var avlångt och rött och många hade trott att det var ett ärr efter ett sår. Det är bara 
fantasier, tänkte han. Så idiotiskt! Men han kunde inte förstå varifrån all

medvetande. Vem är det?97 

ligt William Spindler finns det tre olika former av magisk realism: den metafysiska, 

 
In “Metaphysical Magic Realism”, the magic is understood as the astonishing result of “the 
arrangement of natural objects by means of tricks, devices or optical illusion” […] ”Anthro-
pological Magic Realism” is characterized

ponent) and sometimes from that of a believer in magic (the ‘magical’ element). This an-
tinomy is resolved by the author adopting or referring to the myths and cultural background 
(the ‘collective unconscious’) of a social or ethnic group.”/…/Magic Realism gives popular
culture and magical beliefs the same degree of importance as Western science and rationali-
ty./…/”Ontological Magic Realism” does not have to rely on a specific ethnic or cultural p
in order to “resolve” the apparent realist-magical contradiction/…/”the supernatural is pre-
sented in a matter-of-fact way as if it did not contradict reason, and no explanations are of-
fered for the unreal events in the text.” Unlike what we tend to encounter in the fantastic 
mode, here the narrative voice does not seem to be “puzzled, disturbed or skeptical of the 
supernatural,” but portrays the fantastic “as if it was a normal part of ordinary everyday life
narrating such events “in a very realistic way,” exactly the inversion of the defamiliarizing 
strategies found in metaphysical magic realism.98 

lykten beskrivs de magiska elementen ibland som naturliga, som när Viktor kommer 

 Nyaung Shwe och vet vilken väg hans ska gå eftersom han har bott i staden i sitt för-

ra

återblickar han upplever. Han tror att han håller på att bli galen och han använder väs-

terländsk ”rationalitet” för att förklara situationen för sig själv.100 Eftersom Viktor 

ibland accepterar det märkliga som sker och ibland ifrågasätter det, kan man säga att be-

rättelsen ibland skildrar händelser ur en västerländsk, rationell, vetenskaplig synvin-

 
97 Ibid., s. 32. 

al-Gonzales, “The Uses of Magical Realism in Asian American Literature” in Moments of 98 Begona Sim
Magical Realism in US Ethnic Literatures, eds. Lyn Di Iorio Sandín & Richard Perez, Palgrave Macmil-
lan, 2013, s. 126. 
99 Flykten, s. 23. 
100 Ibid., s. 27. 
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r an-

ra 

riven för att bli trovärdig, såsom i en antropologisk studie om exil. För att 

 svar på detta är det nödvändigt att diskutera skillnaden mellan antropologi/etnologi/ 

tt det främsta ändamålet med kreativt skrivande 

ren hur det ska tolkas, medan ett kreativt perspektiv 

on-
tradictory interpretations of cultural meaning, and offer a definition of social science at the 

, 

                           

kel101 och ibland ur en samsarisk synvinkel.102 Genren skulle därför kunna kallas fö

tropologisk magisk realism. Men oavsett om det är antropologisk magisk realism eller 

inte, återstår frågan om klassificeringen av alla övernaturliga element i en berättelse 

som magiska kan uppfattas som litterär etnocentrism.103 Är västerländsk, vetenskaplig 

rationalitet mer realistisk än exempelvis samsarisk rationalitet när man drar en skiljelin-

je mellan realism och magisk realism? Vilken världsbild speglar den så kallade litterä

realismen?  

 
4.1 Är en etnografisk analys av verkligheten mer trovärdig än en litterär tolkning av 

densamma? 

 
Tidigare i denna uppsats ställde jag frågan om upplevelsen av exil måste vara veten-

skapligt besk

få

etnografi och fiktivt, kreativt skrivande. 

 Enligt Paul Kutsche är deskription utan analys en övning i kreativt skrivande: ”Desc-

ription without analysis is not ethnology at all, but an exercise in creative writing.”104 

Detta instämmer jag inte i, då jag anser a

är att gestalta ett tema och inte att beskriva det. Dessutom kan en kreativt skriven fiktiv 

text vara analyserande, hävdar jag. 

 Cahnmann och Holbrook menar att författare uppmuntras att ”visa och inte berätta”, 

medan en etnograf uppmuntras att ”visa och berätta”, vilket innebär att man först visar 

data och sedan talar man om för läsa

i etnografiskt skrivande innebär en hybrid form, där läsaren har tolkningsföreträde: 
 

Creative approaches to ethnographic texts represent a hybrid form relying on fictional and 
poetic representations of data that embrace detail and assertion but engage the reader as the 
ultimate interpretive authority. Creative approaches recognize multiple – and at times – c

center of a literary-scientific divide. Fact/fiction, self/other, reason/emotion – ABR (Arts-
Based Research, my remark) attempts to bridge these and other dichotomies that have thus 
far prevented healthy mergers between the social sciences, humanities and the arts. Likewise

                      
101 Begona Simal-Gonzales, “The Uses of Magical Realism in Asian American Literature”, 2013, s. 126. 
102 Linda M. Tober and F. Stanley Lusby, “Heaven and Hell”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay 
Jones, 2005, s. 3887.  
103 Anoo Niskanen, Förvandling: från verklighet till fiktion, kandidatuppsats i kreativt skrivande, Linné-
universitetet, våren 2012, s. 25. http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:525456 
104 Paul Kutsche, Field Ethnography: A Manual for Doing Cultural Anthropology, Pearson, 1998, s. 57. 
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Jag

skr ar fakta på ett sådant sätt att läsaren själv 

r tolka innehållet. Det är inte författaren som analyserar texten, utan läsaren.  

r 

 

r 
on the way we perceive the world and what we think we can know 

En

ve tt leva i den, så att verkligheten alltid är en konstruktion: 

i-
others do, those 
el, min 

anmärkning).107 
 
Da

he  blivit mer anpassade än andra behandlas som standardinslag i orto-

ärld-modellen, de socialiserade modellerna av verkligheten och världen.108 

rma och i 

 

                                                

the literary arts offer a means to come to know points of view outside the limitations of our 
own Western, dichotomous constructions.105 

 anser att skönlitterär fiktion i många fall fungerar på samma sätt som en kreativt 

iven etnografisk text: författaren presenter

få

 Som jag ser det är den viktigaste frågan inte huruvida etnologi eller etnografi är me

analyserande än kreativt skrivande, utan om den akademiska tolkningen av verkligheten

är mer giltig än den konstnärliga tolkningen. Vilken tolkning är mer legitim? 

Enligt socialantropologen Marita Eastmond, som gjort flera studier om exil, är san-

ningen inte så enkel: 

 
We make assumptions about truth and plausibility as transparent and given categories, rathe
than as contingent up
about it.106 

 

ligt Siegfried J. Schmidt producerar varje uppfattande subjekt den värld han/hon le-

r i genom a

 
Reality (in the sense of world-models) is always a construct, whether in “fiction” or in “real
ty.” None of these constructs really exists, but some of them fit better than 
that fit best are treated as standard elements of the OWM (ortho-world-mod

rio Villanueva påpekar att ingen av dessa konstruktioner är den ontologiska verklig-

ten, men de som

v

 Om verkligheten alltid är en konstruktion, som Schmidt hävdar, vilken tolkning av 

den är då mer giltig, den akademiska eller den fiktiva? Jag vill visa ett exempel. Antro-

pologen Melford Spiro har gjort omfattande studier om kultur i Myanmar/Bu

Kinship and Marriage in Burma: A Cultural and Psychodynamic Analysis, skriver han:

 

In Burma, the primary reason offered for male superiority is the belief that men possess that 
innate, inborn quality, known as hpoun. 109 

 
105 Melisa Cahnmann & Teri Holbrook, “Uncovering Creative Writing in Anthropology” in Anthropology 
News, Volume 45, Issue 9,  December 2004, s. 27. 
106 Eastmond, 2007, s. 253. 
107 S. J. Schmidt and H. Hauptmeier, “The Fiction Is That Reality Exists: A Constructivist Model of Real-
ity, Fiction, and Literature”, Poetics Today, Vol. 5, No. 2, 1984, s. 267. 
108 Dario Villanueva, Theories of Literary Realism, 1997, s. 33. 
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I A

e n  på höger axel och bör skyddas.110 

 t låtsas om 

 – De torkar inte annars. Hurså? 

 oss på kursen i myanmarsk kultur i Yangon? De tror att 
 hpoun på sin högra axel och den kan försvinna om man 
haft mot sitt underliv.  

er här. Det är inte vårat 

 

Är p

tå innebörden av begreppet hpoun? 

 Sorcerys’ Shadow av Paul Stoller och Cheryl Olkes är ett exempel på en etnografisk 

v stil: 

 “I don’t believe in all these stories about witches, sorcer-
ers, and spirits. It’s all superstition, you know.” 

 

 

Pre äster-

n k lig synvinkel och ibland ur en lokal magitroende synvin-

                                                                                                                                              

 

nthropological Other Or Burmese Brother? beskriver Spiro hpoun som en inneboen-

 kraft som endast män har och som fin sd

 I romanen Flykten, gestaltas hpoun på detta sätt: 

 
 − Varför har du hängt dina trosor på fönsterblecket? frågade Viktor utan at
hennes kommentar. 

 – Det är inte bra att ha dem där. 
 Lisa såg oförstående på honom. 
 – Minns du inte vad vi fick lära
män har någon kraft som kallas för
går under kläder som en kvinna har 
 – Herregud! sa hon. Det är ju helsjukt. 
 – Men är det inte lite osmakligt att hänga trosor på tork så att andra kan se dem? 
 – Ska vi leva efter deras kvinnofientliga åsikter? 

isa lite respekt. Vi är gäst – Det sa jag inte, men man måste ju v
111land.  

 S iros vetenskapliga tolkning av begreppet mer trovärdig eller hjälper fiktionalise-

ringen läsaren att bättre förs

 

4.2 Antropologisk fiktion 

 
In

monografi skriven i en fikti

 
Eventually, Susan came in and sat in one of her canvas chairs. She restated her belief that a 
Songhay spirit world did not exist.

 Not knowing what to say, I remained silent. 
 Susan continued. “Strange things happened here right after you left.” She described to me
noises that sounded like the cat’s growl, but were deeper and louder – like a roar. 

112 My heart thumped.  

cis som i Spindlers antropologiska realism skildras händelser ibland ur en v

lä dsk, rationell, vetens ap

 
109 Melford E. Spiro, Kinship and Marriage in Burma: A Cultural and Psychodynamic Analysis, Universi-
ty of California Press, 1977, s. 261. 
110 Melford E. Spiro, Anthropological other or Burmese Brother?: Studies in Cultural Analysis, Transac-
tion Publishers, 1992, s. 225. 
111 Flykten, s. 34. 
112 Paul Stoller and Cheryl Olkes, In Sorcery’s Shadow, The University of Chicago Press, 1987, s.140. 
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t 

ad om att djup respekt för andra kunskaper, andra värl-

ong whom we work. We have long been 
 For me, 

respect means accepting fully beliefs and phenomena which our system of knowledge often 

Ka

skapliga studien. Precis som Stoller och Olkes, tar fiktionsförfattaren sitt tema på allvar 

d 

ståndet mellan och inom 
 rytmen den har.115 

Lik

 Sorcery’s Shadow, har jag i Flykten försökt göra upplevelsen av exil mer nära och 

en hon visade det inte. 
Satu hade berättat att de fick lära sig i skolan att äldre personer alltid skulle tilltalas med titel. 

era alltid i myanmarska kläder, trots att hennes föräldrar inte tyckte 
m

 kommer tillbaka? frågade hon så fort värken släppt. 
naden i Indein. Ska jag be henne att komma hit, tant? 

                                                

kel.113 Genren skulle därför kunna kallas för antropologisk magisk realism trots att de

är en etnografisk studie, anser jag. 

 Enligt Stoller är långsiktigt fältarbete och fält-språkkunskaper mycket viktiga för an-

tropologer. Han är också övertyg

dar, och för andra människor är ännu viktigare: 

 
As anthropologists we must respect the people am
concerned that our studies not produce difficulties for the people we have studied.

holds preposterous.114 
 

nske är detta även den litterära fiktionens styrka jämfört med den renodlade veten-

och försöker skapa en närhet till textmaterialet genom gestaltning, anser jag. Syftet me

detta är att läsaren ska kunna leva sig in i berättelsen. Efter att ha redigerat en del av 

texten i Flykten gav Vasilis Papageorgiou följande kommentar: 

 
Det är en mycket varm, människonära text trots konflikterna och av
några av personerna. Värmen finner jag i berättarrösten, i tonen och

 

som Stoller och Olkes har skapat närhet till läsaren genom gestaltning i monografin 

In

verklig för läsaren än i en distanserad vetenskaplig studie om exil: 

 
 – Vad är det, tant?  
 Lisa blev irriterad över hennes vana av att kalla henne för tant, m

 Tilda klädde sig num
o  det. Hennes figursydda vita blus hade spetsinslag och rosa prickar och hon var klädd i en 
matchande htamein. På hennes kinder fanns stora gula cirklar av thanakha som myanmarska 
kvinnor och flickor använde som smink. Hennes ljusbruna hår var uppsatt i en hästsvans och 
runt den hade hon vita jasminblommor som spred en söt doft. Hon satt på golvet med båda 
benen åt ena sidan som en sjöjungfru. 
 Herregud, tänkte Lisa. Sådär ska aldrig min dotter få se ut om det blir en flicka. En ny 
värk avbröt hennes tankar. 
 – Hur är det, tant? Har du ont? 
 Lisa nickade utan att kunna svara. 
 – Vet du när din mamma
 – Snart, tror jag. Hon är på mark

 
113 Begona Simal-Gonzales, “The Uses of Magical Realism in Asian American Literature”, 2013, s. 126. 
114 Stoller & Olkes, 1987, s. 229. 
115 Vasilis Papageorgiou, Kreativt Skrivande IV, Linnéuniversitetet, våren 2013. 

33 
 



  
 

ra som en vanlig svensk tonåring i stället? tänkte Lisa innan hon kände 

Sy

vara för vuxna att acceptera att barnen förändras efter migrationen till ett annat land. 

 

bli 

grerat till ett annat land genom 

ns utseende och uppförande är klockren. 

Tydliga bilder och intressanta detaljer från en annan kultur kommer fram.117 

 
Jag  för flykting-

r från Myanmar/Burma. Eftersom jag har tystnadsplikt som tolk, har jag ändrat scenen 

 och känslor som människorna har i 

dig som författare och informatör. Informatör i den bemärkelse att jag lär mig mycket, dels 

 

Fly

ända i en vetenskaplig studie. Som tolk har jag inte ens rätt att spara anteckningar som 

                                                

 Hon nickade. 
 – Kan du säga till henne att jag tror att barnet kommer nu? 
 – Självklart, tant, sa Tilda med en outhärdligt mjuk och inställsam röst. 
 Kan du inte bara va
att en ny värk var på väg.116 
 

ftet med scenen ovan är att ge den västerländska läsaren en bild av hur svårt det kan 

Lisa har svårt för att acceptera väninnan Satus dotter Tildas förvandling efter ankomsten

till Myanmar. En tonårsrevolt i ett samhälle som skiljer sig mycket från det egna kan 

någonting helt annat än vad de vuxna har föreställt sig innan flykten eller flytten, anser 

jag, och det är vad jag har försökt att visa med texten. 

 I stället för att återberätta vad respondenter sagt i en intervju angående upplevelsen 

av exil eller beskriva svårigheterna för familjer som mi

att hänvisa till olika studier, har jag försökt att gestalta exilproblematiken genom skön-

litterär fiktion. 

 Laila Asplund gav följande respons på texten: 

 
Beskrivningen av Tilda och Lisas reaktion på flicka

 har försökt att blanda fiktion med min ”fältarbeteserfarenhet” som tolk

a

och tiden i berättelsen. I stället för att skriva om burmesiska flyktingar i Sverige i nutid, 

har jag skrivit en berättelse om nordeuropeiska flyktingar i ett framtida Myanmar. Asp-

lund gav dessa synpunkten angående berättarstilen: 

 
Din kunskap om flyktingfrågor med dess problematik
den situationen stärker texten. Jag som läsare känner mig säker i din berättelse och litar på 

om landet men även om flyktingfrågor. Mycket nyttig text. 
 Men det är ju också underhållning och skönlitteratur och som sådan fungerar texten ock-
så. Det är en berättelse med en intrig som jag vill läsa mer av.118 

kten är ett sätt att nyttja fältarbetesmaterial om exil som jag aldrig skulle kunna an-

v

 
116 Flykten, 2013, s. 47. 
117 Laila Asplund, Kreativt skrivande IV, våren 2013. 
118 Laila Asplund, Kreativt Skrivande, våren 2013. 
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liv? Enligt Foucault, de Certeau 

a 

y suggest, Western science has excluded certain expressive 
n the name of “plain,” transparent significa-

tion), fiction (in the name of fact), and subjectivity (in the name of objectivity). The qualities 

 

I S

tet” och lokal tro, och därför känns den mer objektiv (även om den är skriven på ett 

, 

kta 

pandet av verkligheten 

 någonting så osannolikt som att människor från norra 

uropa kommer till Myanmar (tidigare Burma) i Sydostasien som flyktingar måste in-

-

 

                                                

jag har gjort under tolkuppdragen.119 På grund av tystnadsplikten har jag varit tvungen

att hitta ett annat sätt att använda mina erfarenheter på och den renodlade fiktionen har 

känts rätt i sammanhanget, eftersom den antropologiska fiktionen kräver en större ve-

tenskaplig stringens än skönlitterär fiktion, anser jag. 

 Men vad har fiktionen egentligen för sanningsvärde? Är den mindre legitim än ex-

empelvis antropologin vad gäller studiet av mänskligt 

och Eagleton är fiktionen ett av de uttryckssätt som blivit uteslutna ur den västerländsk

vetenskapens legitima repertoar: 

 
Since the seventeenth century, the
modes from its legitimate repertoire: rhetoric (i

eliminated from science were localized in the category of “literature.”120 

toller och Olkes In Sorcery’s Shadow visas kollisionen mellan ”västerländsk rationa-

li

subjektivt sätt) än en undersökning om magi gjord med en västerländsk, dikotomisk 

konstruktion av verkligheten som grund. Då jag motsätter mig uteslutande dikotomier

hävdar jag att även Flykten är objektiv i sin subjektivitet och att den baserar sig på fa

trots fiktionen. Kanske är det dags att ifrågasätta dikotomiernas roll inom den väster-

ländska vetenskapen för att få en mer rättvisande syn på exempelvis fiktion och subjek-

tivitet? 

 

4.3 Ska

 
När man skriver en berättelse om

E

ramningen vara äkta. Karaktärerna och miljön måste vara trovärdiga, författaren måste 

konstruera en verklighet som är acceptabel för läsaren. En verklighet som matchar läsa

rens socialiserade modell av verkligheten och världen. 

 Lars Åke Augustsson menar att läsarens egna erfarenheter bestämmer hur trovärdig 

en berättelse är: 

 
119 Kammarkollegiet, God tolksed: vägledning för auktoriserade tolkar, s. 4, 
http://www.kammarkollegiet.se/sites/default/files/god_tolksed.pdf  
120 Clifford, James & Marcus, George E., Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Uni-
versity of California Press, 1986, s. 5. 
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 den läsandes egna erfarenheter.  

ag -

ren ten i den. Syftet är att skapa en känsla 

v verklighet för en tänkt västerländsk läsare: 

nte använt sedan de flydde från Skövde efter 
på P4 och vid Billingeberget.122 

La

va !”123 Titti 

ånsson ansåg att karaktäriseringen ibland blev för ytlig: ”Lisa kan ibland kännas väl 

r dvikliga125 och jag är benä-

början av Flykten är perspektivet Lisas. Hon är en ”vanlig” ung kvinna från Sverige, 

ingsvis kan identifiera sig med.  

Enligt Jonathan Cohen utvecklar vi ett intresse för händelserna i fiktion genom att 

mportant keys to fictional in-
s a point of view on the plot; it leads to an 

understanding of character motivations, an investment in the outcome of events, and a sense 

                                                

Vad som är realistiskt, sannolikt respektive trovärdigt beror alltså till stor del, kanske till 
största delen på 121

 

 har försökt att blanda det välbekanta med det främmande i Flykten för att göra läsa

 familjär med texten och för att öka trovärdighe

J

a

 
Vad hon saknade hårspray! På lägret fick man vara glad om man fick tvätta håret med billigt 
schampoo en gång i veckan. Balsam hade hon i
EU-styrkornas attack mot Sverigearméns baser 

 

ila Asplund gav denna respons på textstycket om Lisa ovan: ”Bra skildring av en 

rdagsgrej. Övergången och insättningen av balsam i kontexten är klockren

M

ytlig för att nyss ha varit på flykt för sitt liv.”124 

 Även om scenen med balsam kan verka ytlig och stereotyp var det viktigt att inklu-

dera den för att göra den västerländska läsaren bekant med miljön på ett flyktingläger, 

anser jag. Enligt William H. Coles är vissa ste eotyper oun

gen att hålla med honom om detta. 

 

4.3.1 Identifikation 

 

I 

som läsaren förhoppn

 

identifiera oss med karaktärerna i berättelsen: 

 
One way in which we develop an interest in fictional events is through identification with 
characters in a story. Identification provides us with several i
volvement: Identifying with a character provide

of intimacy and emotional connection with a character.126 
 

 
121 Lars Åke Augustsson, Lust att skriva Romaner och noveller, Ordfront, 2002, s. 15 
122 Flykten, 2013, s. 8. 

ivt skrivande IV, Linnéuniversitetet, hösten 2012. 
31. 
ant Jennings & Peter Vorderer 

 2006, s. 184. 

123 Laila Asplund, Kreativt skrivande IV, Linnéuniversitetet, hösten 2012. 
124 Titti Månsson, Kreat
125 William H. Coles, Literary story as an art form, AuthorHouse, 2008, s. 
126 Jonathan Cohen, “Audience identification with media characters” in Bry
eds., Psychology of Entertainment, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates,
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La

”F a en annan människa skulle kun-

-

 

 i ett 

l-

v-

tta 

130 

De

rocessen, som exempelvis med Lisa, och därför kan det vara lättare för läsaren att kän-

giou är specifika och väl valda detaljer viktiga för att ge berättelsen en 

änsla av äkthet och för att göra den levande. Det är också viktigt att beskriva detaljer 

 
Han knöt om longyin på samma irriterande sätt som de myanmarska männen brukade knyta 
om den på i tid och otid.131 

rs Åke Augustsson menar att förmågan till identifikation är grunden för medkänsla: 

rmågan till vad som kallas identifikation – tanken tt ö

na vara jag – är grunden till medkänsla i allmänhet.”127 Även Cohen anser att identifika

tion har affektiva och kognitiva komponenter: ”Thus, identification has affective (em-

pathy) and cognitive (understanding goals and motives, perspective-taking) compo-

nents”.128 Om författaren identifierar sig själv med sina karaktärer och skriver med 

medkänsla, kan läsaren också läsa med identifikation och medkänsla, anser jag. 

 I en intervju om sin roman Sfinx, har författaren Christine Falkenland sagt att hon

fungerar lite som en skådespelare när hon skriver. Hon försöker försätta sig själv

tillstånd och suggererar fram olika känslor medan hon skriver. I Sfinx tar hon på sig ro

len av en svartsjuk ex-fru. Hon agerar ut känslan i texten och spelar rollen av en stal-

ker.129 Falkenland identifierar sig med sin huvudperson och därför kan läsaren också 

förstå hur karaktären tänker och känner. Läsaren känner medkänsla för karaktären, oa

sett hur hon beter sig. Detta är vad jag har försökt att göra i Flykten. Jag har försökt sä

mig in i olika roller för att underlätta läsarens identifikation med karaktärerna. Asplund 

har identifierat sig med karaktären Lisa och tagit parti för henne: 

 
I del 1 hejar jag på Lisa och tar hennes parti gentemot Viktor. På grund av detta är det svåra-
re för mig att ta till mig del 2 eftersom min ”hjälte” (den goda) inte längre bär berättelsen.

 

t har varit lättare för mig att identifiera mig med några av karaktärerna under skriv-

p

na medkänsla för just henne. 

 

4.3.2 Detaljer 

 

Enligt Papageor

k

om de är okända för läsaren. I det första utkastet av Flykten beskrev jag inte vad en 

longyi är: 

                                                 
127 Augustsson, 2002, s. 13. 
128 Cohen, s. 184f. 
129 Hanna Nolin, LevaPS!, nr. 10, september/oktober 2011, s. 70. 
130 Laila Asplund, Kreativt skrivande IV, våren 2013. 
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Foto: Anoo Niskanen 
 

Månsson reagerade på den knapphänta beskrivningen och ville veta mer: ”Blir nyfiken 

på hur man knyter en longyi, kanske att du borde gestalta det?”132 

 Jag försökte göra beskrivningen mer utförlig i andra utkastet: 

skulle sitta stramt runt 
ans underliv.133 

                                                                                                                                              

 

Han knöt om longyin på samma irriterande sätt som de myanmarska männen brukade knyta 
om den på i tid och otid. Han öppnade knuten längst fram och drog ut tygtubens ändar åt si-
dorna. Sedan gjorde han en ny knut med en hastig rörelse så att tyget 
höfterna för att inte falla ner. Knutens ände blev hängande framför h

 

 
131 Flykten, 2012, s. 3. 

ivt skrivande IV, hösten 2012. 132 Titti Månsson, Kreat
133 Flykten, 2013, s. 3f. 
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nligt Elisabet Norin upplever människor verkligheten utifrån sina fem sinnen: syn, 

sel.135 Jag skulle vilja lägga till ett sjätte sinne: tanken.136 Sinnes-

de inte se de små rörformiga 
vita blommorna. I stället såg han för sitt inre en ung man och en kvinna. Mannen var klädd i 

t 

 

Tit

a

a 

r läsarens socialiserade 

                

ter ändringen skrev Asplund: ”Bra, här fördjupar du dig i detaljer. Som läsare är det 

ressant att få veta vad en longyi är. Lättare att få upp bilder.”134 in

 Jag instämmer med Papageorgiou om att utvalda detaljer bör beskrivas mer utförligt i 

en fiktiv text, i synnerhet om de är okända för läsaren. 

 

4.3.3 Sinnesintryck 

 
E

hörsel, lukt, smak, kän

förnimmelser är en viktig del av att uppfatta världen och därför måste sinnena användas 

när man skriver fiktion för att skapa en känsla av verklighet: 

 
Han kände doften och visste genast vad det var. Vit nattjasmin. En bedövande parfymlik 
doft. De måste växa i närheten någonstans, tänkte han, men kun

en blårutig longyi och en beige shanskjorta. Kvinnan som höll i hans hand hade guldfärga
hår och en lång, grönblommig klänning. Katja, tänkte Viktor innan bilden försvann.137 

ti Månsson uppgav att denna beskrivning skapade bilder hos henne: ”Fin, bildska-

nde beskrivning. Väcker också nyfikenhet: Vem är Katja?138 p

 Precis som noggrant utvalda och utförligt beskrivna detaljer, är sinnesintryck viktig

i texten för att konstruera en modell av verkligheten som matcha

modell av verkligheten och världen. Enligt Schmidt producerar ju varje uppfattande 

subjekt den värld han/hon lever igenom att leva i den139 och därför är det viktigt att ka-

raktärerna i en fiktiv roman lever på riktigt i romanvärlden. Att leva är att uppfatta värl-

den genom sina sinnen och därför spelar sinnesintryck en avgörande roll för att skapa en 

illusion av verklighet i en fiktiv text, anser jag. 

  

                                 
134 Laila Asplund, Kreativt skrivande IV, våren 2013. 
135 Elisabet Norin, 3 enkla regler - finns inte: en romanskola, Isaberg förlag, 2011, s. 164. 
136 Walpola Rahula, What the Buddha Taught: Revised and Expanded Edition with Texts from Suttas and 
Dhammapada, Grove Press, 1974, s. 21. 
137 Flykten, 2012, s. 23. 
138 Titti Månsson, Kreativt skrivande IV, våren 2013. 
139 S. J. Schmidt and H. Hauptmeier, “The Fiction Is That Reality Exists: A Constructivist Model of Real-
ity, Fiction, and Literature”, Poetics Today, Vol. 5, No. 2, 1984, s. 267. 
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5. Slutsatser  
 

En av frågeställningarna i denna uppsats har varit hur en berättelse om exil kan göras 

realistisk och verklig för en läsare som inte har upplevt exil. Min målsättning med Flyk-

ten är att läsaren ska få uppleva känslan av exil och det har varit en utmaning att försöka 

skapa en sådan text. Ett sätt att göra en känsla eller situation mer begriplig är att få läsa-

ren att identifiera sig med en eller några av karaktärerna i berättelsen. I början av Flyk-

ten är perspektivet är Lisas. Hon är en ”vanlig” ung kvinna från Sverige som läsaren 

förhoppningsvis kan identifiera sig med. I berättelsen är det hon som lider mest på 

grund av exilen. Hon ser sin partner Viktor förändras på ett sätt som hon uppfattar som 

negativt, hon längtar tillbaka till sitt hemland och sina föräldrar, hon ogillar maten och 

sederna i värdlandet och får uthärda en graviditet i en främmande miljö. I slutet av be-

rättelsen förlorar hon också sin älskade bror Oskar på grund av kriget i hemlandet Sve-

rige. I sin desperation kommer hon till sist närmare integration med den buddhistiska 

miljön när hon inser att hennes nyfödda barn liknar hennes döda bror: 

 
Han såg precis ut som Oskar. Till och med håret hade samma ljusbruna färg. Vad fin han är, 
tänkte hon och kände en våg av värme strömma genom kroppen.  
 När Viktor och Nay Lin Aung kom in igen ammade hon honom. Nay Lin Aung höll sig 
på avstånd, men Viktor ställde sig vid sängen och såg på knytet i hennes famn. Hans ansikts-
drag blev mjuka när han såg på barnet och han log. 
 − Minns du filmen som vi såg i Yangon när vi läste myanmar? frågade hon och såg på 
honom. 
 Han såg ut att fundera. 
 − Den handlade om en lärare vars flickvän dog och så blev hon återfödd som en pojke 
som blev hans elev. 
 Han nickade. 
 − Den hette Strand eller nåt. Sedan dog eleven också och återföddes som lärarens dotter. 
 − Mmm, sa han och såg hastigt mot Nay Lin Aung. 
 Lisa log för första gången på mycket länge och visade upp barnet som låg i hennes famn. 
 − Det är Oskar.140 

 

Förhoppningsvis kan en läsare som inte har upplevt exil förstå hur konstig en annan 

världsbild kan te sig för den som migrerat till ett land som skiljer sig mycket från hem-

landet vad gäller kultur och religion. Ibland kan det krävas oerhört mycket innan en in-

vandrare kan ta till sig värdlandets värderingar och ibland kan det nog vara helt omöjligt 

att acceptera en annan världsbild än den man är van vid. Vissa omständigheter kan dock 

göra att man till sist accepterar det som från början verkade alltför främmande. 
 

140 Flykten, 2013, s. 52. 
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Den huvudsakliga frågeställning i denna uppsats har varit vad exillitteratur är och vem 

som kan anses vara en exilförfattare. Om ordet exil är kopplat till påtvingad förflyttning, 

såsom Paul Tabori141 och Sopia A. McClennen142 beskriver det, är första generationens 

invandrare som migrerat frivilligt inte i exil, medan deras barn faktiskt har tvingats till 

att flytta (om de inte har valt det själva) och därmed kan de anses vara i exil, menar jag. 

 Renässanspoeten Francesco Petrarca hävdade att det är nödvändigt att tvång och 

smärta av något slag spelar in om det handlar om verklig exil.143 När jag frågar mig 

själv om jag upplevt någon form av tvång och smärta i mitt liv som andra generationens 

invandrare i Sverige, så blir svaret ja. Jag förstår exilens smärttillstånd och därför 

skriver jag om exil. Således kan jag kalla mig själv för en exilförfattare. En författare 

som lever i exil och som också skriver om exil. 

 Den sista frågan under rubriken Exillitteratur var om Flykten kunde klassificeras som 

exillitteratur. Flykten är en berättelse om en grupp människor från norra Europa som 

kommer till Myanmar som flyktingar. Det är en berättelse om hur de klarar sig i det nya 

samhället och hur de reagerar kroppsligt och själsligt till annorlunda seder och koder. 

Därför vill jag hävda att det är exillitteratur. Det är en tolkning av exil. 

 
Den tredje huvudsakliga frågeställningen i denna uppsats har varit hur en etnografisk 

studie skiljer sig från en fiktiv roman om en annan kultur. Är en akademisk text närmare 

verkligheten än fiktion och vad är verklighet egentligen? 

 I Flykten är ingenting ”sant”. Det är en framtidsskildring om nordeuropéer som är i 

Myanmar som flyktingar. En mycket osannolik händelse i nuläget. Ändå visar den flyk-

tingars verklighet för läsaren. Den visar någonting allmänt om exil. En känsloupp-

levelse är inte bunden av tid och plats. Som besökare kan man fortfarande förstå Kung 

Manuhas känslostämning när man besöker Manuha tempel i Bagan, även om den bygg-

des för nästan tusen år sedan, eftersom templets utformning visar vad ångest är på ett 

allmänt sätt. Det är en allegori, en representation av ångest och lidande. På samma sätt 

är Flykten är en representation av exil. En sådan berättelse kan utspela sig under vilken 

tidsperiod som helst, såväl i nutid som i dåtid eller framtid. 

 Enligt Aristoteles är diktarens uppgift att säga det som skulle kunna hända: 

 

 
141 Anders Olsson, 2011, s. 8f. 
142 Sophia A. McClennen, 2004, s. 15. 
143 Tucker, 2003, s. 38. 
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Det framgår också av det sagda att diktarens uppgift inte är att säga det som har hänt, utan 
det som skulle kunna hända, det vill säga det som är möjligt enligt sannolikhet eller nödvän-
dighet.144 

 

I Flykten har jag inte försökt att visa ett stycke mänskligt liv, för att använda Pam Mor-

ris ord, 145 men jag har försökt att visa vad som skulle kunna hända i en exilsituation. 

Även om Flykten inte är en återspegling av verkligheten hävdar jag att den ändå inte är 

mindre trovärdig än en akademisk studie om exil. 

 
144 Aristoteles, Om diktkonsten, övers. Jan Stolpe, i Augustsson, 2002, s. 11. 
145 Pam Morris, Realism, Routledge, 2003, s. 4. 
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Bilaga A, Anoo Niskanen, ”Flykten – första och sista kapitlen”, 2013-05-28 
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FLYKTEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Anoo Niskanen 



 
 

 

 

 

 

 

Manuha 
 

Jag hör dina trånga andetag 

genom tusen år 

kan känna instängdheten 

i ditt bröst av sten 

exil är inte flykt 

det är att inte kunna andas 

 

 

”Whithersoever I migrate in samsâra, 

may I never be conquered by another!” 

Manuha of Thaton 

 

 

 

2 
 



 
 

Lisa 
 

 

 − Sayama vill att vi kommer hem till henne och hälsar på ikväll, sa 

Viktor och satte sig på bambumattan bredvid Lisa. 

 − Varför det? undrade hon och betraktade honom noga. 

 Han hade förändrats så mycket under den tid de bott som flyktingar i 

Myanmar. Han pratade annorlunda, han gick annorlunda och han såg helt 

annorlunda ut. I början hade han vägrat att ta på sig inhemska kläder. 

 − Jag klär mig aldrig i en kjol, hade han sagt. 

 Men nu kunde han knyta longyin lika vant som vilken myanmarsk man 

som helst. Det vita linnet framhävde hans seniga överarmar som blivit 

solbrända under de månader de bott i Yangon. Han som varit så negativ när 

de kom till landet hade gjort en helomvändning och hon började ana varför. 

Han hade svurit på att han aldrig skulle lära sig myanmar men nu var han 

bäst i klassen och det fanns bara en förklaring.  

 − Varför ska vi dit? upprepade Lisa. 

 − För att hon vill bjuda oss på myanmarsk mat, så klart! 

 − Som om vi aldrig hade ätit det förr! Det är ju det enda vi äter här och 

jag är så trött på det. Jag vill aldrig mer se ris! 

 − Måste du alltid vara så negativ? frågade han. Vi får göra det bästa av 

situationen. 

 − Det sa du inte innan! 

 − Man kan väl ändra sig. 

 − Jag går inte dit ikväll. Hon försökte tvinga ner gråten som kommit upp 

i halsen. 

 − Då går jag själv. 

 Han knöt om longyin på samma irriterande sätt som de myanmarska 

männen brukade knyta om den på i tid och otid. Han öppnade knuten längst 
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fram och drog ut tygtubens ändar åt sidorna. Sedan gjorde han en ny knut 

med en hastig rörelse så att tyget skulle sitta stramt runt höfterna för att inte 

falla ner. Knutens ände blev hängande framför hans underliv. 

 Vilken jävla fallossymbol det är, tänkte hon och skakade på huvudet. 

 − Kan du inte klä dig normalt? frågade hon. 

 − Jag klär mig normalt. Man får ju ta seden dit man kommer. Det är du 

som inte klär dig normalt. De där kläderna passar inte här, sa han och såg 

med rynkade ögonbryn på hennes korta shorts och urringade, röda topp som 

hon haft med sig från Sverige. 

 − Dra åt helvete! sa hon och kände hur tårarna började rinna trots att hon 

inte ville det. 

 Han försvann ut genom ytterdörren och nerför trätrapporna till det lilla 

huset. Det var byggt uppe på höga pålar för att inte översvämmas under 

monsunperioden. Flyktingsamordnaren Nay Lin Aung hade förklarat att de 

bara skulle bo där under introduktionsperioden i Yangon medan de lärde sig 

myanmar. Sedan skulle de flyttas till olika orter runt om i landet. 

 Så typiskt honom, tänkte Lisa när Viktor gått. Sådan hade han varit ända 

sedan de träffades. Varje gång hon försökte prata om någonting viktigt blev 

det stopp. Han kom alltid med motargument och lyssnade aldrig färdigt på 

vad hon hade att säga utan gick bara därifrån. 

 Han kom tillbaka ett par timmar senare. 

 − Var har du varit? frågade hon. 

 − I théhuset med Mustafa och Jakob. 

 − De idioterna! 

 − Vad är det för fel på dem? 

 − I Sverige umgicks du aldrig med utlänningar. Och inte med sådana 

galna vänsteraktivister som Jakob! 

 − Vi är själva utlänningar nu. Har du inte fattat det? 

 Hon fick lust att påminna honom om att han varit med i Sverigepartiets 

militära gren Sverigearmén för inte så länge sedan och att 
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vänsterextremisterna var anledningen till att allting hade urartat till våld. 

Men sedan lät hon bli.  

 − Ska du inte byta om? undrade han. 

 − Varför skulle jag göra det? 

 − Vi ska ju till Sayama. 

 − Varför kallar du henne för ”lärarinnan”? Det är precis som om du gick i 

första klass och kallade henne för ”fröken”. 

 − Vi är inte i Sverige nu. Tänk på det, sa han. 

 

Deras lärarinna Ma Cho Cho bodde nära innerstaden i Yangon och de hade 

varit hos henne en gång tidigare. Hon hade en lägenhet i ett nybyggt 

åttavåningshus med utsikt över Kandawgyi-sjön. Det tog en timme att ta sig 

dit från förorten Myauk Okkalapa, där de själva bodde. 

 När de satt i den luftkonditionerade bussen tänkte Lisa på första gången 

hon kom till Yangon. I början hade hon känt lättnad över att komma bort 

från flyktinglägret på gränsen till Norge vid Svinesund. Det hade blivit så 

överbefolkat och maten, som FN:s flyktingorgan UNHCR ransonerade ut, 

hade knappt räckt till alla. De fick mest potatis och havregryn och nästan 

aldrig något kött. När de fick veta att några länder i Sydostasien var beredda 

att ta emot kvotflyktingar hade de genast ansökt om att få komma på 

asylintervju. Men det dröjde flera månader innan de blev kallade. De hade 

helst av allt velat få asyl i Kina eller Indien, precis som de flesta andra ville. 

Alla hade hört talas om hur lätt det var att få arbete där. Malaysia, Vietnam 

och Myanmar tog också emot kvotflyktingar, men de kände ingen som hade 

flyttat dit. Myanmar omnämndes som det asiatiska undret, vars framgångar 

inom turistnäringen hade lyft alla ekonomiska sektorer i landet. Ändå hade 

det känts olustigt att åka till ett land som man visste så lite om. 

 På flygplatsen hade de blivit mottagna av Nay Lin Aung, som var 

flyktingsamordnare. När Lisa hörde honom säga ”Välkomna till Myanmar” 

på nästan felfri svenska hade oron över att komma till ett främmande land 
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blivit lite mindre. Han hade gröna ögon, trots att han annars såg asiatisk ut 

med sitt svarta hår och sina höga kindben. Hans leende kändes äkta och han 

verkade känna sympati för alla i deras grupp på tjugotvå personer.  

 Det var värre med den prydligt klädda kvinnan som var med honom, 

flyktingsekreteraren Ma Khine. Hon hade sett förskräckt ut när de kom in på 

den nyrenoverade Mingaladon-flygplatsen i Yangon. Hennes ögon hade 

vandrat mot Lisas bara ben och korta shorts och hon hade fått en djup rynka 

mellan ögonbrynen. 

 De hade lämnat Sverige i mitten av november. Lisa hade bytt om till 

shorts på planet, eftersom de fått veta att det skulle vara drygt 35 grader 

varmt när de kom fram till Myanmar. Hon hade haft vinterkläder på sig när 

de åkte iväg, för det var redan minusgrader om nätterna på flyktinglägret i 

Svinesund. De vinteranpassade tälten var för dåligt isolerade och trots att de 

värmdes upp med hjälp av vedspisar hade de fått vara fullt påklädda inne i 

dem. 

 Lisa tänkte på vintern året innan. Många av barnen hade blivit sjuka och 

hon mindes den lilla flickan med astma som hade hostat sig igenom alla 

nätter på grund av kylan. Det blev bråk mellan flickans mamma och en 

familj i tältet bredvid som hade en nyfödd pojke. De trodde att flickan skulle 

smitta deras barn med den ihållande förkylningen och försökte övertala 

familjen till att flytta. Mammorna började gräla, vilket slutade med slagsmål 

mellan papporna. Lägerpersonalen hade fått sära på dem och flyttade 

familjen med den nyfödda pojken längre bort. 

 Efter den vintern lät trettiofem grader i skuggan som en dröm. 

 

Innan kriget började i Europa, hade Lisa åkt på semester till Grekland 

tillsammans med två väninnor. Lisas pappa hade undrat om det var så klokt 

att åka till ett land som var så nära inbördeskrig, men hon hade bara avfärdat 

det med ett skratt. 

 − De överdriver säkert i media, hade hon sagt. Och Kos ligger långt ifrån 
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Aten. 

 Tidningsrubrikerna hade blivit så allvarliga under året som gått. Allting 

handlade om krisen i EU som börjat urarta. Militären hade redan tagit till 

våld i Aten för att kväsa striderna mellan högerextrema Gyllene Gryning 

och det radikala vänsterpartiet Syriza, men UD hade inte avrått från resor till 

Kos. Där pågick nöjeslivet som vanligt. Resan hade varit billig då många 

valde andra resmål i stället. Perfekt, hade hon tänkt och det blev också bra. 

Inte så mycket turister som det brukade vara. Och hon hade träffat Viktor. 

 Hon mindes den vita sandstranden de gått längs i skymningen efter att ha 

lämnat baren. Båda var lite berusade, men inte mer än att de visste vad de 

gjorde. Han tog tag om hennes hand och den var varmare än hennes. 

Kvällsvinden var kall för att vara på Kos, och hon hade bara haft korta 

jeansshorts och ett tunt, vitt linne på sig. När de satte sig ner på en stor sten 

vid strandkanten hade hon huttrat. Han lade sin arm över hennes axlar och 

hon njöt av hans värme. Det var mest han som pratade, för Lisa tyckte om 

att lyssna på hans röst. Den var mjuk och gjorde att hon slappnade av. 

 Hon kände på hans kraftiga tumnagel med sitt finger och frågade varför 

han lät den växa så lång. 

 − Det är min plektrumnagel, hade han sagt. Jag spelar gitarr. 

 Sedan kände hon hans varma hand runt sin nacke och de kysstes. 

 

På väg till Myanmar låtsades Lisa att hon satt på ett plan på väg till Kos. 

Viktor sov i sätet bredvid och hon kramade om hans varma hand. Det 

kommer att bli precis som förr, tänkte hon, men sedan fick hon tårar i 

ögonen. Det kan aldrig bli som förr. Läpparna började domna och hon kände 

att panikattacken var på väg igen, så hon tog sitt handbagage och skyndade 

sig till flygplanstoaletten. Attackerna kom oftare nu. De hade börjat efter 

flykten till Svinesund. 

 Toaletten var liten, men fräsch. Allting verkade vara nytt på Myanmar 

Airwaysplanet. Det kändes så overkligt att vara på väg bort från kriget i 
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Sverige. Det var en politisk konflikt som hade börjat i Grekland och sedan 

hade det spridit sig till Italien, Ungern, Frankrike, Holland, Tyskland och 

Danmark. Nu var nästan alla länder inom EU inblandade och det blev bara 

värre och värre. Norge hade lyckats hålla sig utanför och det var därifrån 

FN:s flyktingorgan UNHCR kom med förnödenheter till de flyktingläger 

som hade bildats på gränsen mellan Sverige och Norge. 

 Lisa hade suttit på toalettlocket tills paniken lagt sig och försökte sedan 

föreställa sig att hon var på väg till ett semesterparadis. Hennes enda shorts 

var i handbagaget, för hon visste att det skulle bli varmt när de kom fram. 

Hon tog ut dem och drog av sig de urtvättade, ljuslila mjukisbyxorna hon 

haft på sig. Sedan ställde hon sig på toalettlocket, för att kunna se hur benen 

såg ut. Det var som att bli förflyttad tio år tillbaka, till den tid då hon och 

Viktor fortfarande var kära på riktigt. Han hade tyckt att hennes ben var de 

snyggaste han sett. Samma ben som då, konstaterade hon och klev ner på 

golvet igen. Hon drog ut hårsnodden ur sitt halvlånga, ljusa hår och rufsade 

till det för att få mer volym. Vad hon saknade hårspray! På flyktinglägret vid 

Svinesund hade man fått vara glad om man fick tvätta håret med billigt 

schampo en gång i veckan. Balsam hade hon inte använt sedan de flydde 

från Skövde efter EU-styrkornas attack mot Sverigearméns baser på P4 och 

vid Billingeberget. 

 Hon såg på sin spegelbild. Hur mycket hon än försökte, fick hon inte till 

det där obekymrade leendet som hon hade kunnat le en gång för många år 

sedan när de träffades för första gången på Kos. Viktor hade kommit mot 

henne i baren och frågat om hon ville dansa. 

 − Visst, hade hon sagt lite nonchalant och följt med honom ut på 

dansgolvet. 

 Camilla och Sofia blev besvikna över att hon var med Viktor resten av 

semesterdagarna på ön, men hon visste att de bara var avundsjuka. Han såg 

ju bara för bra ut med sina intensivt mörka ögon och det mörkbruna håret 

som lockade sig i pannan. Först hade de trott att han var grek och att han lärt 
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sig svenska av turisterna. När han berättade att han kom från Borås kunde 

hon knappt tro det. 

 Hemma i Sverige tog han genast kontakt med henne igen och de blev ett 

par på allvar. Alla helger åkte hon till Borås eller han till Skövde, och till sist 

flyttade han in i hennes lägenhet på Örbäcksvägen. Han började studera till 

byggingenjör vid högskolan i Skövde och hon arbetade som undersköterska 

på servicehuset Käpplunda Gärde. Efter Viktors studier var det meningen att 

de skulle få barn och köpa hus, men i stället fick de uppleva hur tillvaron 

runt omkring dem rasade samman. Sådant hon bara sett på film blev 

plötsligt verklighet. Högskolan blev utsatt för ett bombattentat av 

Vänstergerillan och många elever och lärare dödades. Det kan inte vara sant, 

hade hon tänkt när Viktor ringde och berättade. Men det var sant och det 

fick Viktor att gå med i Sverigearmén, som tagit över P4 i Skövde. Fast det 

ville hon inte tänka på längre. Nu var hon på väg långt bort ifrån allt elände. 

De skulle börja ett nytt liv tillsammans. Det skulle bli bra igen. Sedan skulle 

hennes föräldrar säkert få följa efter och hennes lillebror Oskar, för det hade 

de ju lovat när hon blev intervjuad av personalen från 

migrationsmyndigheten i Myanmar. De hade till och med skickat en 

tjänsteman till lägret vid Svinesund för att berätta om hur det skulle bli i det 

nya hemlandet. 

 − I Myanmar visar vi respekt för de äldre och vi tar hand om våra 

föräldrar när de blir gamla, hade han sagt. 

 Det är klart att de ska få följa efter, tänkte hon. Eller? Lillasyster Mikaela 

var redan i Vietnam med sin familj. Lisa visste att hon ville att deras 

föräldrar skulle söka asyl där i stället och att de saknade sina två barnbarn 

William och Emma. Typiskt att Mikaela skulle få barn så tidigt! tänkte hon. 

Varför kunde hon inte vänta med det? Så oansvarigt att skaffa barn när det 

är... hon ville inte använda ordet ”krig”. Det kändes för obehagligt. Hon 

tänkte att allting bara var en mardröm som hon snart skulle vakna upp ifrån. 

Hon försökte intala sig själv att allting skulle bli som vanligt. Känslan av 
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panik gav med sig och hon kände att hjärtklappningen avtog. 

 När Lisa kom tillbaka från toaletten hade Viktor vaknat.  

 − Vad ska det där vara bra för? undrade han och såg på hennes bara ben. 

 − Det skulle ju vara 35 grader när vi kommer fram. 

 − Skärp dig för fan, fräste han. Tror du vi ska på semester, eller? 

 Så skulle han aldrig ha sagt förut, tänkte hon. Varför har han blivit så 

annorlunda? Allting hade förändrats när han gick med i Sverigearmén som 

förde gerillakrig mot den statliga armén och mot Vänstergerillan. Hans sätt 

att prata, tänka och till och med hans kroppsspråk hade blivit annorlunda. 

Innan hade han inte utmärkt sig genom sitt sätt att vara, men nu hajade man 

till så fort han kom gående. Hela hans hållning var aggressiv och hans 

mjuka tonfall hade hårdnat. 

 Hon var arg resten av flygresan och önskade att hon aldrig hade klivit på 

planet ända tills de klev ut i värmen på Yangons flygplats och hon såg 

flyktingsamordnarens vänliga leende. Han log lika mycket mot henne som 

mot de andra och såg inte ens på hennes shortsklädda ben. När han 

välkomnade dem på lätt bruten svenska, kände hon sig tryggare än på 

mycket länge. 

 

De tog av sig sandalerna utanför lärarinnans lägenhetsdörr och ringde på 

dörrklockan. 

 − Mingalaba, hälsade Ma Cho Cho och log med hela ansiktet. Vad roligt 

att du också kom, Ma Li... Nyima. Bror Viktor sa att du hade ont i huvudet 

och kanske inte skulle komma, men jag är glad för att du ändå kom. Är 

huvudvärken bättre? 

 Vad har han sagt? tänkte Lisa, men hon nickade bara till svar och log. 

Hon hade märkt att lärarinnan alltid undvek att säga hennes namn och sa 

”lillasyster” i stället, men hon förstod inte varför. Hon kallade ju alla andra 

som gick i skolan vid namn.  

 När de blivit serverade jasminthé frågade hon om Lisa betydde någonting 

10 
 



 
 

särskilt. 

 Ma Cho Cho blev genast röd i ansiktet. 

 − N-nej, det betyder ingenting speciellt, sa hon. Men du kanske borde få 

ett myanmarskt namn i stället.  

 Lisa visste att hon försökte dölja någonting. 

 − Vet du vilken veckodag du är född på? undrade Ma Cho Cho sedan. 

 − Onsdag, tror jag. 

 − Vilken tid? 

 − Halv fyra på eftermiddagen. 

 Lisa såg att Ma Cho Cho stelnade till. Hon försvann ut till köket och kom 

sedan tillbaka med en skål som hon ställde fram på det runda, låga bordet 

mitt i rummet. Det doftade biffcurry med lagerblad och kanelstång. Snart 

var bordet dukat med risfat och flera skålar med olika rätter. 

 − Sätt er, bad Ma Cho Cho. Vill ni ha bestick eller äter ni med handen? 

 − Jag vill ha bestick, sa Lisa på engelska. 

 − Jag äter med handen, sa Viktor på myanmar. 

 − Du har ett perfekt uttal, sa Ma Cho Cho och log mot honom. Man 

kunde nästan tro att du var myanmares. 

 Lisas puls började slå snabbare, men hon försökte se oberörd ut. 

 Ma Cho Cho lade upp mat på deras tallrikar och tog sedan själv av 

maten. 

 − Saaba, sa hon. Ät. 

 Lisa såg hur Viktor tog biten med nötkött som Ma Cho Cho hade lagt på 

hans tallrik och delade den med fingrarna. Sedan tog han kött och ris mellan 

fingertopparna och stoppade i munnen utan att tappa ett enda riskorn. Han åt 

alltid med handen numera, men hon vägrade att göra det, för det kändes så 

äckligt. Jag kommer aldrig att äta på det där ociviliserade sättet, tänkte hon, 

och jag kommer aldrig att bo kvar här. Så fort det blir fred i Sverige så åker 

vi tillbaka.  

 − Trivs ni bra här i Myanmar? frågade Ma Cho Cho när de ätit färdigt. 
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 − Jodå, sa Viktor och såg på Lisa med en min som innebar att det skulle 

bli problem hemma om hon svarade fel. 

 Lisa nickade och log. 
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Viktor 
 

 

I drömmen åker han i terrängfordonet Galten från regementet i Vasastan 

mot Sverigearméns hemliga bas vid Billingeberget. De har just fått veta att 

fienden förbereder ett anfall. Viktor sneglar på Jonatan och de fyra andra i 

jeepen. Alla ser lika allvarliga ut. Detta har de fruktat i flera månader. Så 

länge de bara hade Vänstergerillan och regeringsarmén emot sig, var läget 

under kontroll, för de är bättre tränade för strid och har förstärkning av 

högergrupper från alla nordiska länder. Men nu när EU-styrkorna är på väg 

är situationen helt annorlunda. De vet knappt någonting om deras planer 

och taktik, bara att de är rustade för fullskaligt krig. Hittills har striderna 

bestått i bombattentat mot fiendernas baser och strategiska civila mål, och 

sedan försvar när de själva blivit angripna som hämnd för attackerna. Än så 

länge har fienden inte försökt få kontroll över P4 och militärbasen på 

Billingen, men nu tyder allt på att EU-styrkorna planerar att göra just detta. 

 Terrängfordonet stannar och alla hoppar ur. De skyndar in och så fort 

säkerhetsdörren till det militära bergrummet stängs bakom dem med en dov 

smäll känner han en skarp smärta i ryggen. 

 

Lektionen i myanmar var slut för dagen och alla sa ett unisont ”Mingalabar” 

till lärarinnan Ma Cho Cho. Hon log och stängde av den interaktiva 

whiteboarden med en fjärrkontroll. Viktor knöt om sin mörkgröna longyi 

innan han gick fram till henne. 

 − Ursäkta mig, Sayama, sa han. Jag vill bara fråga när vi ska göra provet 

som du berättade om förra veckan. 

 − Det är inte helt bestämt ännu, sa hon med samma leende som innan. 

 Han undrade hur hon kunde le så ofta. Hon var en skarp kontrast till Lisa, 

som nästan aldrig log numera. I början av deras förhållande var hon glad 
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nästan hela tiden, men nu var det tvärtom.  

 − Gruppen kommer att bli uppdelad efter provet, förklarade Ma Cho Cho. 

De som klarar det får gå vidare till nästa nivå och de andra får stanna kvar i 

nybörjargruppen. 

 − Houke khamja, sa Viktor och rätade på sig. 

 − Men du behöver inte oroa dig. Du kommer att klara provet lätt.  

 − Djezutinbade khamja, sa han och rodnade mot sin vilja. 

 När han gick ut ur klassrummet undrade Lisa vad de pratat om. 

 − Jag skulle bara fråga om provet. 

 − Du vill verkligen göra det, va? Hur kan du fjäska så?  

 Lisa hade knutit sin gröna htamein slarvigt och Viktor tyckte att den såg 

malplacerad ut på hennes långa, pojkaktiga kropp. Den vita blusen med 

traditionell myanmarsk snedknäppning spände över hennes breda axlar och 

stora byst. Varje dag när de kom hem från skolan eller praktiken slet hon av 

sig kläderna och bytte om till shorts och topp. Hon hade köpt tyg för den 

lilla summa de fick i ersättning när de gick på flyktingarnas 

introduktionsprogram. Av tyget sydde hon shorts, då de inte hade råd att 

köpa det som fanns i butikerna. Det var populärt med traditionell 

myanmarsk klädsel och hon brukade klaga över att det var svårt att hitta 

andra kläder överhuvudtaget. På marknaden i Norra Okkalapa, där det 

såldes begagnade kläder, hade hon hittat några linnen och toppar som hon 

använde till shortsen. Varför måste hon alltid klä sig så? tänkte han ibland, 

men sa det inte högt, för han visste att det skulle bli bråk då. 

 När de hade språkpraktik var Lisa också tvungen att använda inhemska 

kläder, precis som i skolan, eftersom hon gjorde sin praktik på en 

hälsocentral i Kamayut. Viktor visste att hon avskydde kläderna, en klarröd 

htamein och en vit blus. Alla utlänningar som praktiserade där hade en 

htamein med spännen på sidan, då de inte kunde knyta plagget omlott på det 

rätta sättet. Två dagar i veckan arbetade Lisa på hälsocentralen och tre dagar 

gick hon i skolan och han visste att hon vantrivdes på båda ställena. Hon 
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hade fått praktikplatsen eftersom hon var undersköterska och vägrade hon 

att jobba fick de avdrag på sin ersättning. Pengarna räckte knappt till mat 

och kläder, så att strunta i praktiken eller skolan var inte att tänka på. 

 Satu, som kommit till Myanmar en månad efter dem med sin familj, 

praktiserade på samma ställe som Lisa. De bodde nära varandra och Lisa 

och Satu hade börjat umgås efter skolan och praktiken också. Satu var äldre 

och hade barn. Hon lärde Lisa att laga svenska maträtter trots att det var 

svårt att få tag på rätt råvaror. De hade ingen ugn, bara en gasolspis, och 

ville de baka bröd fick de steka det i pannan. 

 − Om man bara kunde få tag på fullkornsmjöl någon gång, sa Satu när de 

alla gick till marknaden efter skolan. Jag är så trött på vitt bröd. 

 Tänk om du kunde sluta gnälla någon gång, tänkte Viktor, men han sa det 

inte högt. Han önskade att Lisa kunde umgås med någon annan än Satu, 

någon som var mer positivt inställd till deras nya tillvaro i Myanmar. 

Hennes man Daniel var lika hopplös. Han hade jobbat på Volvofabriken i 

Skövde fram tills att den blev sönderbombad av EU-styrkorna i ett försök att 

komma åt Sverigearméns bas vid Pansarregementet P4. Han verkade inte 

ens kritisk till det som skett, trots att han fick fly till Svinesund med sin 

familj i samband med striderna. 

 − Det var värt att förlora Volvo Personvagnar för att få bort Sverigearmén 

från P4, hade han sagt vid ett tillfälle och då hade Viktor fått behärska sig 

för att inte slå ner honom. 

 När Daniel fick reda på att Viktor varit med i Sverigearmén, hade han 

inte sagt någonting mer om den saken. 

 Viktor försökte umgås med honom eftersom Lisa och Satu var vänner, 

men hur han än ansträngde sig verkade de inte ha någonting gemensamt. 

Daniel pratade alltid om Sverige och om det som varit. Om 

campingsemestrar med familjen och om huset på Billingesluttningen. Taket 

han just lagt om och badrummet han hade totalrenoverat innan de fick fly 

till Norges gräns. 
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 − Så jävligt att veta att huset finns där, men att man inte kan åka dit, 

brukade han säga gång på gång. Eller tänk om det inte finns kvar längre? En 

granne berättade att en del hus blivit förstörda i striderna. 

 Daniel kunde hålla på i all oändlighet och det blev värre på helgerna om 

han hade druckit palmvin. Det var flyktingsamordnaren Nay Lin Aung som 

hade visat dem var man kunde få tag på det billigt. Viktor drack också, men 

inte mer än att han hade kontroll. 

 

Den dagen var det ingen undervisning, då alla i nybörjargruppen var på 

språkpraktik. Viktor var med i en arbetsgrupp vars uppgift var att restaurera 

gamla byggnader från kolonialtiden. Projektet hette ”Facelift of Yangon” 

och de flesta som deltog var flyktingar från Europa. Byggnaden de nu 

arbetade med var den gamla högsta domstolen mellan Maha Bandula 

Garden Street och Pansodan Street i centrala Yangon. Fastigheten användes 

inte längre då högsta domstolen flyttats till den nya huvudstaden Naypyidaw 

nästan tjugo år tidigare. Han visste att den röda tegelbyggnaden med 

klocktorn, som var byggd i eklektisk Queen Anne-stil med extravagans och 

ornamenterade detaljer, skulle göras om till ett lyxhotell och han såg fram 

emot att få se det färdiga resultatet. 

 Många av deltagarna hade jobbat inom byggsektorn i sina hemländer. 

Eftersom Viktor studerat till byggingenjör i Sverige och lärde sig språket 

snabbt hade han redan blivit befordrad till gruppledare. Han klädde sig i 

longyi och skjorta, precis som de inhemska arbetsledarna och de bemötte 

honom som sin like. Ibland glömde de att han inte förstod allt och han fick 

påminna dem om att han inte var myanmares. Ibland funderade han själv 

över hur lätt det hade varit att lära sig språket under de månader de varit i 

landet och hur myanmaresisk han såg ut i longyi med sitt mörkbruna hår och 

nästan svarta ögon. Det utseende han förbannat under hela sin uppväxt hade 

plötsligt blivit till en fördel. Bara en i den nordiska gruppen påminde om 

honom och det var Jakob. 
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 Jakobs mormor Anita hade berättat att hans pappa kommit från 

Myanmar, men att han dött samtidigt som hans mamma och morfar i en 

bilkrasch när Jakob var mindre än ett år gammal. Jakob hade flytt 

tillsammans med Anita och praktiserade också inom projektet ”Facelift of 

Yangon”. Han var hopplös. Kom alltid försent, lydde inte order och gjorde 

alltid som han själv behagade. Han hade redan fått två varningar och avdrag 

på ersättningen, men verkade inte bry sig om det. Så onödigt, tänkte Viktor, 

för han visste att även Jakob hade lätt för att lära sig språket och han var 

mer kunnig än vad han visade. På helgerna drack han sig redlös av palmvin 

och även på veckorna ibland och det var inte ovanligt att han kom bakfull 

till arbetet. Det var heller inte ovanligt att han hamnade i gräl eller slagsmål 

med andra flyktingar och även med lokalbefolkningen. 

 − Har du inte vett att komma i tid? frågade Viktor när han äntligen dök 

upp vid halv nio. Du ger alla i gruppen dåligt rykte. Fattar du inte det? 

 − Är det du som är chef här? kontrade Jakob. Du är lika mycket slav som 

vi andra, trots att du låtsas som om du är något annat. Har du inte fattat det? 

 − Du ska vara tacksam för att vi har blivit så väl mottagna här! Vi har 

bostad och uppehälle, vi får lära oss språket, vi får gratis sjukvård och 

barnen går i skola. Är det för mycket begärt att vi visar vår tacksamhet 

genom att jobba så gott vi kan? 

 − Du låter som en jävla politiker som de har värvat! Tror du att de har 

tagit emot oss av välvilja? Du är fan helt jävla dum. 

 − Ett ord till och du får en sista varning, sa Viktor. Då åker du ut härifrån 

och får en månads avdrag på ersättningen. 

 − Är det du som bestämmer det? 

 − Jag behöver bara nämna det du har sagt för U Chem Tha och du blir 

avstängd med en gång. Han har redan ögonen på dig. 

 − Ett sådant helvetes fjäsk för överheten, sa Jakob. Om jag vore du, 

skulle jag passa mig noga. Det finns många i gruppen som inte gillar dig. 

 Det visste han redan, så han litade inte på någon. När Viktor var med i 
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Sverigearmén hade han haft motståndare. Eftersom han såg ut som en 

invandrare tvivlade många på att han verkligen hade nordiskt ursprung, 

vilket var det främsta kriteriet för att få en tjänst inom Sverigearmén. En del 

ville utmåla honom som en fiende och när EU-styrkornas planer blev kända, 

var det lätt att ge honom skulden. Men han hade vänner också. När Viktor 

blev nerslagen hade någon fått ut honom från militärbasen på Billingen och 

fört honom i säkerhet. Han hade vaknat upp på Skaraborgs sjukhus och 

därifrån hade han förts vidare till flyktinglägret i Svinesund. Efter intensiva 

strider mellan EU-trupperna och Sverigearmén hade militärbasen fallit och 

många av hans före detta kamrater hade dödats. Kanske hade hans 

motståndare inom Sverigearmén räddat hans liv när de utsåg honom till 

förrädare? En av dem, Jonatan, var också här i Myanmar nu. Han hade 

trampat på en mina som placerats ut på Billingesluttingen av fienden och 

han hade blivit av med ena benet. Eftersom han blev oduglig för strid, hade 

han också evakuerats till Svinesund så fort han var i sådant skick att han 

kunde transporteras från sjukhuset. Ibland tänkte Viktor att det kanske var 

just Jonatan han borde se upp med allra mest och inte Jakob. 

 Han såg Jakob försvinna ut till den del av Högsta Domstolen där 

renoveringen pågick. Han hade dragit upp tyget på sin longyi mellan benen 

så att de muskulösa, solbrända låren syntes. Han gick med samma vaggande 

gång som de inhemska byggnadsarbetarna. Viktor kom att tänka på 

flyktingsamordnaren Nay Lin Aung som alltid hade överseende med Jakob 

oavsett hur han betedde sig. Varför ska han alltid försvara honom? Det var 

någonting med Nay Lin Aung som han inte kunde begripa sig på. Ibland såg 

han på Viktor med någon sorts igenkänning i blicken. Hans gröna ögon såg 

också märkligt bekanta ut. 

 − Bror Viktor! ropade arbetsledaren U Chem Tha. 

 − Houke khamja, sa Viktor och ställde sig nästan instinktivt i givakt. 

 − Är han sen nu igen? 

 − Det blev trafikstockning när han från Okkalapa i morse, khamja, sa 
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Viktor. 

 − Då får han åka tidigare för att hinna i tid.  

 − Houke khamja! 

 − Denna gång kommer han undan, men nästa gång blir det en varning 

och det är den tredje, så han blir avstängd en månad utan ersättning. 

 − Houke khamja! 

 Nästa gång får han skylla sig själv, tänkte Viktor och följde med in på det 

provisoriska kontoret för en genomgång av dagens arbete. 

 

De fick undervisning i myanmar och samhällskunskap i St. Paul’s English 

High School i stadsdelen Botataung. Deras lärarinna Ma Cho Cho hade 

berättat att byggnaden var från 1800-talet och användes som pojkskola av de 

brittiska kolonisatörerna innan landet fick självständighet. Skolan var också 

en del av ”Facelift of Yangon”-projektet och den hade renoverats av 

flyktingar som kommit till Myanmar. Viktor tyckte om de gamla koloniala 

byggnaderna och han var tacksam för att man renoverade dem med hänsyn 

till originalarkitekturen. Skolans ursprungliga motto fanns inom guldramar 

vid huvudentrén: ”Labor omnia vincit”. Varje gång han kom in i den 

magnifika byggnaden där luftkonditioneringen gav svalka, fick han en 

känsla av högtidlighet. 

 − Fan, vilket trist ställe det här är, sa Lisa när de gick längs korridoren 

mot undervisningssalen där de hade samhällskunskap. 

 Viktor sa ingenting, utan tog i stället fram läroboken ur den klarröda, 

vävda väskan med svart axelband, där ”Myanmar for Foreigners” fanns 

broderat i vitt. De hade fått sina skoluniformer och väskor vid ankomsten till 

landet och även böcker och skrivmaterial. Boken som de använde i 

samhällskunskap, ”The way to stable democracy”, visade hur Myanmar 

successivt blivit ett välfungerande samhälle med rekordhög BNP och nästan 

obefintlig arbetslöshet efter decennier av fattigdom och politiska problem. 

 − Om en månad firar vi Daw Aung San Suu Kyis födelsedag, förklarade 
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Ma Cho Cho när alla satt vid sina bänkar. 

 Hon klickade fram en bild på den interaktiva whiteboarden. På bilden tog 

den världsberömda demokratiikonen emot Nobels Fredspris i Oslo. På nästa 

bild fick hon kongressens guldmedalj i Vita Huset i USA.  

 − Som vi alla vet är det tack vare vår kära mors kamp som vi har nått så 

här långt. Hennes far general Aung San ledde Myanmar till självständighet 

och hon själv har kämpat oförtrutet för att vi ska få det välmående och 

trygga samhälle som vi alla önskar. Trots hennes höga ålder är hon 

fortfarande aktiv i politiken och vi hoppas att hon finns med oss länge än. 

 − Men kan man verkligen säga att Myanmar är en demokrati när 25 

procent av alla i parlamentet är militärer enligt konstitutionen? undrade 

Jakob på engelska. 

 − Det är en bra fråga du ställer, sa Ma Cho Cho. Men vi har alla sett hur 

de ickemilitära demokratierna i Europa har havererat. Med militär 

representation i parlamentet garanteras att inga beslut fattas som kan hota 

stabiliteten i landet. 

 − Problemen i Europa beror ju inte på bristande militär representation, sa 

Jakob. Snarare på bristande kontroll av militanta högergrupper. 

 − Eller snarare på bristande kontroll av sådana militanta vänstergrupper 

som du själv tillhör, sa Jonatan och vred sig på stolen så att han kunde se 

Jakob. 

 − Du ska för helvete inte komma och säga att det var vårat fel! Vilka var 

det som började med sprängattentaten? 

 − Någon var ju tvungen att stoppa er och era muslimska fanatikerbröder! 

 − Är det några som är fanatiker så är det ni inom counterjihad! 

 − Hold nu kæft for fanden! hördes långt bak i salen. 

 − Heil Hitler! 

 − Pane se vitun turpas kiinni! 

 Ma Cho Cho började se besvärad ut framför den vitglänsande katedern, 

där en vas med gula padaukblommor spred en söt doft i undervisningssalen. 
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 − Nu tycker jag att vi lugnar ner oss allihopa, sa Esaias på 

finlandssvenska. Vi får undervisning i myanmarsk samhällskunskap och inte 

i europeiska konflikter. De här diskussionerna kan vi ta efter lektionstid. 

 − Alla har väl rätt att säga vad de tycker, sa Lisa. 

 − Tyst nu, väste Viktor och knuffade henne i sidan. 

 Ma Cho Cho klickade fram en ny bild och den föreställde Shwedagon 

pagoda. 

 − I morgon ska vi dit på ett studiebesök. Där har säker alla redan varit, 

men denna gång ska vi få guidning. Nay Lin Aung som ni alla känner ska 

vara med oss för han har arbetat som turistguide tidigare. Vi träffas vid den 

södra entrén till pagoden klockan åtta i morgon bitti. Kom inte för sent! Då 

var det slut för idag. Mingalabar! 

 − Mingalabar, Sayama! sa alla utom Lisa unisont. 

 Samma kväll berättade hon för Viktor att hennes mens hade hoppat över 

sju dagar. 
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Viktor  
 

 

Hela vägen från Heho till Nyaung Shwe vid Inlesjön hade Viktor en 

förnimmelse av att ha varit där förut. Inte bara en gång, utan att han sett 

detta bergiga landskap många gånger. Känslan förstärktes när den 

luftkonditionerade, dubbeldäckade bussen svängde till höger från 

landsvägen och började köra längs en trädkantad väg med gräsgröna risfält 

på båda sidor. Bergen bortom fälten var bekanta, vattenbufflarna vid 

risfälten likaså. Han föreställde sig att en bonde med bredbrättad bambuhatt 

och en sliten, rutig longyi upphalad till knäna stod bland risplantorna med 

vatten upp till halva vaden, men det var bara inbillning.  

 När de körde förbi ett gammalt träkloster med ovala fönster, visste han att 

han sett det förr. Shwe, Shwe, tänkte han, men kunde inte komma på vad det 

hette. 

 − Vad är det för kloster? frågade han chauffören, eftersom han satt längst 

fram i bussen. 

 − Shwe Yaunghwe Kyaung. 

 Viktor hajade till. Hur visste jag det? 

 En kvart senare passerade de en gulddekorerad vägport som hälsade dem 

välkomna till Nyaung Shwe både på myanmar och på engelska. 

 Det var första gången han var där men ändå visste han att det fanns en 

utomhusmarknad i stadens centrum. Han frågade chauffören för säkerhets 

skull och fick en nick till svar. 

 Alla klev av bussen och Viktor såg på asfaltsvägen som ledde bort från 

centrum. Det var inte asfalt här innan, tänkte han, men avfärdade tanken 

genast. Varför skulle det inte ha varit det?  

 Eftersom de kom fram för sent för att hinna åka ut till plantagen vid sjön 

fick de sova på klostret Hlaing Gu Kyaung. Männen sov på bambumattor i 
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en av salarna medan kvinnorna sov i en annan sal. De andra verkade trötta 

efter den långa bussresan till Shanstaten och somnade tidigt. Själv gick han 

ut när han visste att ingen såg. Hoppas att de inte låser, tänkte han, när han 

såg hänglåset vid den vitmålade grinden. Han ville bara se sig omkring i 

staden innan de åkte ut på sjön nästa dag. 

 Kvällsluften i Nyaung Shwe var kyligare än i Yangon och han ångrade att 

han gått ut i bara t-shirt och longyi. De flesta han mötte längs vägen var 

klädda i jacka och byxor. 

 Det var som om hans fötter visste precis vilken väg han skulle gå trots att 

han inte kände igen någon av de byggnader han såg. Hela staden tycktes 

vara full att hotell, gästhus, internetcaféer och restauranger, där de 

turistanpassade menyerna presenterades på stora skyltar vid ingången. Han 

tog till höger. Win Quarter. Hjärtat började slå snabbare. Fötterna fortsatte 

vidare längs den upplysta vägen. Trots att asfalten verkade nylagd gick han 

försiktigt, som om det fanns gropar i marken. 

 Han kände doften och visste genast vad det var. Vit nattjasmin. En 

bedövande parfymlik doft. De måste växa i närheten någonstans, tänkte han, 

men kunde inte se de små rörformiga vita blommorna. I stället såg han för 

sitt inre en ung man och en kvinna. Mannen var klädd i en blårutig longyi 

och en beige shanskjorta. Kvinnan som höll i mannens hand hade guldfärgat 

hår och en lång, grönblommig klänning. Katja, tänkte Viktor innan bilden 

försvann. 

 

De vaknade tidigt nästa morgon till ljudet av gonggongen på klostret. Sedan 

följde munkarnas mässande stämma på pali-språket. 

 – Att det aldrig kan vara tyst i det här landet, sa Daniel som sovit på 

bambumattan bredvid. Vad fan är klockan? Det är ju mörkt fortfarande. 

 En tupp gol. 

 – Inte det nu också! 

 Viktor bara log. Han hade drömt en behaglig dröm. 
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 Nay Lin Aung kom in i salen och såg sig omkring som om han letade 

efter någon. 

 – Bror Viktor, sa han sedan. Får jag prata med dig? 

 Han reste sig snabbt upp och knöt om sin longyi. 

 – Hou’ke, hsaya. Ja visst, min lärare. 

 – Jag tänkte att du kanske kan hjälpa mig när vi åker till plantagerna, sa 

Nay Lin Aung och såg på honom med sina gröna ögon. 

 – Hou’ke, hsaya. 

 Viktor kände en rysning genom kroppen och fick lust att blunda, men 

tvingade sig själv att hålla kvar blicken. 

 – En del av de andra har lite svårt att förstå vad jag säger, så jag tänkte att 

du kanske kan förklara för dem på svenska. 

 – Hou’ke, hsaya. 

 – För du verkar ju förstå allt vad jag säger, sa han och fortsatte att se på 

honom. 

 – Hou’ke, hsaya. 

 – Du behöver inte säga ”hou’ke hsaya” hela tiden, Viktor. Vi känner väl 

varandra bättre än så? 

 Viktor nickade och svalde. Han var tacksam då Nay Lin Aung lämnade 

salen eftersom han hade fått svårt för att andas och hans puls slog för 

snabbt. 

 

 – Vi ska ut på sjön, sa Ma Khine efter frukost. Ni ska börja arbeta vid 

tomatplantagerna. Som ni kanske känner till används en avancerad teknik 

vid de flytande odlingarna vid Inlesjön. Det kommer besökare från många 

länder hit varje år för att studera odlingstekniken. Ni kommer att få 

instruktioner av lokala experter. Bror Nay Lin Aung kommer att hjälpa till 

om ni inte förstår. Ni kommer att få bo i byn Indein, som ligger väster om 

sjön. Några frågor? 

 – Vad kommer vi att få i ersättning? frågade Lisa. 
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 Viktor önskade att hon kunde vara tyst. 

 – Ni får fri bostad, mat och 5000 kyat per månad, som på de tidigare 

praktikplatserna. 

 – Varför måste vi praktisera hela tiden? Varför får vi inget riktigt arbete 

och en riktig lön? 

 – U Sai Khem som äger plantagerna tar emot er av ren välvilja, sa Ma 

Khine som fått en rynka mellan ögonbrynen. Det finns många som skulle ta 

ett arbete här om de fick. 

 – Voihan vittu, sa någon av de finska i gruppen. 

 – Då är det dags att åka ut på sjön, sa Ma Khine och ignorerade 

kommentaren. Inlesjön är mycket känd. Det kommer besökare från många 

länder hit varje år för att studera odlingstekniken som används här. 

 – Men var ska vi köpa mat? undrade Lisa. Kan man köpa bröd eller mjöl i 

den där byn? 

 Måste du fråga om allt? tänkte Viktor. Han ville komma ut på sjön så fort 

som möjligt. 

 De två långsmala motorbåtarna av trä som de satt i åkte längs kanalen ut 

mot sjön och Viktor försökte ta in allt. Det såg välbekant men ändå 

annorlunda ut. Husen längs kanalen var modernt byggda och ingen tvättade 

kläder på bryggorna vid strandkanten så som han hade förväntat sig. En 

kvinna låg i en solstol under ett parasoll och läste en bok medan två barn 

satt på bryggan med fötterna i vattnet och tittade på förbipasserande båtar. 

 – Thamee, hörde han kvinnan säga. Kan du hämta ett glas vatten åt 

mamma? 

 Ett av barnen var snabbt upp på benen och sprang uppför trappan till 

huset. 

 När de kom ut på sjön kände Viktor doften av sjögräs och alger. En doft 

som han saknat på något märkligt sätt. Morgonluften var fortfarande kylig 

och han drog igen dragkedjan på sin tunna jacka. När föraren ökade farten 

skvätte vatten in i båtdurken där han satt tillsammans med tio andra ur 
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gruppen. Han hörde hur Daniel svor och såg på hans försök att sätta sig mer 

bekvämt. Hur han än försökte fick han inte ner benen i kors.  

  

 – För många år sedan var Inlesjön känd för sina fiskare som rodde 

stående med en åra lindad runt benet, men de finns inte kvar idag, förklarade 

Ma Khine när de var framme vid en ö som hon kallade för Nam Pan. 

 – Vad synd att man inte kan få se det, sa Viktor. 

 – Under Phaung Daw Oo Pagoda-festivalen kan man få se uppvisning av 

benrodd, sa hon. Det ordnas tävlingar i det också. Många av ungdomarna 

vid Inlesjön är väldigt duktiga på det, för det ordnas benroddskurser. Man 

måste bevara de lokala traditionerna, inte minst för turismens skull. Det 

kommer tusentals utländska besökare till festivalen varje år. 

 Han nickade. 

 De började gå längs en gångväg mot tomatodlingarna. 

 – Är det långt? frågade Lisa. Jag har så ont i ryggen. 

 Hon var höggravid och han visste att hon hade det svårt men han kunde 

ändå inte låta bli att känna irritation över hennes ständiga klagande. 

 Efter en kort promenad var de framme. Lisa hade hamnat efter de andra, 

men Viktor såg att Satu var tillsammans med henne. 

 Ma Khine ställde sig framför gruppen och harklade sig. Hon var kort 

jämfört med praktikanterna, men utstrålade pondus.  

 – Vi ska få en presentation av odlingstekniken av U Sai Maung, som är 

arbetsledare vid plantagen. 

 Hon vinkade fram en man som såg ut att vara i fyrtioårsåldern. Han var 

klädd i en naturvit shanskjorta och en grönrutig longyi. Små strimmor av 

ljusgrått syntes vid hans tinningar. Han ställde sig bredvid Ma Khine, log 

försynt mot gruppen och lade armarna i kors över bröstet innan han började. 

Nay Lin Aung ställde sig intill honom för att tolka till engelska. 

 – För cirka tjugo år sedan hade vi stora problem med plantagerna här vid 

Inlesjön eftersom sjöns yta minskade när odlingsbäddarna växte fast i 
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sjöbotten. Då användes också svedjebruk vid bergsluttningarna häromkring, 

så det växte för mycket alger och sjögräs i Inlesjön. Till slut förbjöds 

svedjebruket och vi utvecklade en metod som gör att odlingsbäddarna håller 

sig helt flytande utan att växa fast i botten. 

 Viktor såg på de guppande odlingsbäddarna, som var förankrade i den 

grunda sjön med hjälp av bambupålar.  

 – Vi tillverkar odlingsbäddarna genom att forsla hit sjögräs och blanda 

det med bottenslam, förklarade U Sai Maung medan han gestikulerade.

 Nay Lin Aung tolkade, men Viktor förstod det mesta ändå. Han såg 

bortom odlingarna och ut över sjön. Andra öar syntes längre bort. Han 

föreställde sig att han satt i aktern på en motorbåt och höll i rodret. I fören 

satt en kvinna som var klädd i en grönblommig klänning. Hon hade 

guldfärgat hår och hon höll i ett paraply med båda händerna. Han kunde inte 

se hennes ansikte då hon satt vänd ifrån honom. De var på väg mot någon av 

öarna.  

 – Vi börjar arbetet i morgon klockan sju, avslutade Nay Lin Aung sin 

tolkning. Nu ska ni få se husen som ni ska bo i under praktikperioden. De 

finns där borta, alldeles intill odlingarna, så att ni lätt kan ta er hit och 

tillbaka. 

 Viktor insåg att han inte hört vad de pratade om och han kunde inte förstå 

varför han hade så konstiga fantasier. Han hade fått märkliga tankar under 

en längre period, men det hade blivit värre. Lisa kanske har rätt, tänkte han. 

Hon sa att han hade symtom som tydde på någon psykisk sjukdom. Kanske 

var det posttraumatiskt stressyndrom, hade hon sagt. Det var vanligt bland 

flyktingarna. Många hade fått gå i terapi efter ankomsten till Myanmar, men 

ingen hade sagt att han skulle vara i behov av det. Både Ma Khine och Nay 

Lin Aung tyckte att han hade anpassat sig bättre än de flesta andra och 

läkaren de träffat under den inledande hälsoundersökningen hade sagt att 

han verkade må bra både fysiskt och psykiskt. Hon inbillar sig, tänkte han, 

men ändå hade han en känsla av att någonting inte stod rätt till. Han hade 
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sett så många märkliga syner sedan han kom till Myanmar. Ibland var de så 

verkliga att han nästan trodde att de var sanna, trots att han visste att de inte 

kunde vara det. Det kanske är sådana där flashbacks som man kan få om 

man har posttraumatiskt stressyndrom, hade Lisa sagt i början när han 

fortfarande berättade om dem för henne. 

 – Men det är inte sådant som jag har upplevt som jag ser igen, sa han. 

Det är som om jag hade upplevt någonting som jag inte har. 

 – Då är det nog hallucinationer, hade hon sagt. Du kanske håller på att få 

en psykos? 

 Efter det hade han inte berättat om sina upplevelser för henne längre. 

 Gruppen gick längs gångvägen mot bostadshusen efter Nay Lin Aung. De 

enkla byggnaderna var gjorda av vävd bambu och bars upp av bambupålar 

som stuckits ner i sjöbottnen. Plankor förband husen med stranden och med 

de andra husen som låg intill. 

 – Ska vi verkligen bo så här? frågade Lisa när de klättrat uppför 

trätrapporna till huset som skulle vara deras. Det är ju värre än i Yangon. 

Håller verkligen det här golvet? Tänk om det går sönder och man trillar ner i 

vattnet? 

 – Sjön är knappt en meter djup här, sa Viktor. 

 – Det finns ju inte ens några möbler! sa hon. Jag kan inte sitta på golvet 

när jag har så ont i ryggen. 

 Jag får ordna en stol eller en bambufåtölj på något sätt, tänkte han. 

 – När kommer våra saker? frågade hon och satte sig med möda på den 

vävda bambumattan. 

 – De skulle ta hit allt bagage med andra båtar. Jag vet inte när de är 

framme. 

 – Vi har inte ens någonting att äta. Mjölet ligger i en av väskorna. 

 – Nay Lin Aung sa att det skulle finnas ris och lite andra matvaror i 

köket. 

 – Bröd finns förstås inte överhuvudtaget. 
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 – Kan du inte klara dig en enda dag utan bröd? 

 – Du vet inte hur det är när man är gravid, sa Lisa. Jag mår illa av annan 

mat. 

 Fortfarande? tänkte han och fick anstränga sig för att inte säga det högt. 

 Han gick in till den lilla köksplatsen för att se vad som fanns och hittade 

salt, socker, ris och olja. Det fanns lite lök, bönor och potatis också. Vi 

måste till någon marknad i morgon för att handla mer, tänkte han och tog av 

sig jackan. Han hittade en gryta och en kniv och började genast skala lök. 

Hon är säkert hungrig, tänkte han, och kände hur det kurrade i hans egen 

mage också. 

 När bagaget kom tog han fram den lilla riskokaren som de fått vid 

ankomsten till Myanmar. Tur att det finns elektricitet i alla fall, tänkte han 

och hällde i ett par koppar ris i behållaren. Nay Lin Aung hade sagt att 

vattnet i kökskranen var renat, så han tvättade riset ett par gånger innan han 

mätte upp kokvattnet. 

 – Min rygg kommer aldrig att klara av den här tunna madrassen, hörde 

han Lisa säga bakom den tunna väggen av vävd bambu. 

 Så fort han var färdig med riskokaren gick han för att se hur det såg ut i 

sovrummet. Han drog undan draperiet och såg henne sitta på huk vid en av 

väskorna. 

 – Det är väl inte så farligt, sa han och såg på den spartanska träsängen. 

Man får vara glad att det finns madrass överhuvudtaget och till och med ett 

myggnät. 

 – Lätt för dig att säga som inte är höggravid. 

 Det blir inte bättre av att vara negativ, tänkte han. 

 Lisa petade i maten när han ställde fram två tallrikar med ris och 

potatiscurry på det runda låga bordet som han hittat i köket. 

 – Tur att vi hade bestick med oss, sa Lisa. För det fanns väl inte här? 

 Viktor låtsades inte om hennes fråga, utan blandade ris och curry med 

fingrarna innan han stoppade det i munnen med en van rörelse. Bra att vi 
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hade med oss lite ingefära och vitlök åtminstone, tänkte han medan han 

tuggade. Lite currypulver hade de också haft med sig från Yangon. 

 – Måste du äta med handen? undrade Lisa. 

 – Angår det dig hur jag äter?  

 – Fattar du inte att jag är gravid? Jag blir faktiskt äcklad av att du äter så. 

 Hon reste sig mödosamt upp från bambumattan i det lilla vardagsrummet 

där Viktor ställt matbordet och tog med sig sin tallrik in till sovrummet i 

stället. 

 Han hörde besticken klinga i porslinet när hon delade potatisbitarna. Du 

är fan aldrig nöjd vad jag än gör, tänkte han. 

  

Vid tomatplantagen i Nam Pan nästa morgon ville Nay Lin Aung att Viktor 

skulle tolka åt honom när han och U Sai Maung förklarade hur sticklingarna 

skulle planteras i de flytande odlingsbäddarna. 

 Viktor tänkte knappt på de andra som var närvarande. Han koncentrerade 

sig på Nay Lin Aungs läppar och ögon för att kunna förstå vad han sa. Efter 

tolkningen var han varm av ansträngningen trots att det var kyligt på 

morgonen. 

 När arbetet med plantagerna kom igång bad Nay Lin Aung honom att 

följa med en av motorbåtarna. 

 – Vi ska till kontoret vid Ywama. Jag vill att vi går igenom en del saker 

som är ganska komplicerade. Om du får en genomgång först blir det nog 

lättare att tolka till svenska. Det finns ju en del i gruppen som inte förstår 

när jag pratar engelska. 

 Viktor nickade och satte sig i fören i den långsmala båten. 

 De gick i land vid en av bryggorna på ön Ywama, där det mesta tycktes 

vara till för turisterna som kom till Inlesjön. Det var fullt av flytande hotell, 

restauranger och butiker som sålde lokalt hantverk. 

 En gångväg ledde fram till ett kontorshus byggt av teak. Nay Lin Aung 

låste upp ytterdörren och de kom in i någonting som såg ut som ett väntrum. 
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Två bambusoffor stod intill ett ovalt bord av teak, där det fanns en glasskål 

med vatten. En ceriserosa näckros upptog nästan hela skålens yta. 

 De gick in i ett rum med ett ornamenterat skrivbord gjort av teak som 

stod framför det enda fönstret. En kontorsstol i svart läderklädsel fanns intill 

skrivbordet och längs väggen stod två teakstolar. Nay Lin Aung lyfte upp en 

av stolarna och ställde den närmare skrivbordet. 

 – Varsågod och sätt dig, sa han. 

 Viktor kände en bultande smärta i huvudet. Det hade börjat i motorbåten 

och nu kändes det som om huvudet skulle sprängas. 

 – Vad är det? undrade Nay Lin Aung. 

 Han svarade inte, utan tog sig bara för huvudet. 

 Nay Lin Aung letade i den vävda rödsvarta axelbandsväskan som han 

alltid hade med sig och tog till sist fram en liten vit burk med grönt lock. 

 – Det är shuzei, sa han. Har du provat? 

 Viktor skakade på huvudet, men då blev värken ännu värre. 

 Nay Lin Aung öppnade locket och bad honom att inhalera. Han tog emot 

den och luktade på toppen av burken där det fanns små hål. Det luktade 

mentol, kamfer, nejlika och andra kryddor. 

 – Inte så, sa Nay Lin Aung och tog burken ur hans hand.  

 Sedan ställde han sig närmare och höll den under Viktors näsa. 

 – Nu drar du in ett ordentligt andetag. 

 Han gjorde som han blev tillsagd och kände hur det började sticka inne i 

näsborrarna. Nay Lin Aungs närvaro kändes påtaglig. Trots att Viktor hade 

inhalerat den starkt doftande kryddblandningen kunde han särskilja en 

annan doft. Han kände värmen från handen som höll upp medicinburken 

och fick lust att röra vid honom. I stället tog han ett steg bakåt och ruskade 

på huvudet. 

 – Vad starkt! 

 – Är det inte starkt så har det ingen effekt. 

 Viktor kände att huvudvärken började släppa och han satte sig ner på 
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stolen som Nay Lin Aung ställt fram. 

 – Har du skadat huvudet?  

 – Nej, sa Viktor. 

 – Men varför har du ett ärr vid tinningen? 

 – Det är bara ett födelsemärke, sa han. 

 – Minns du astrologen vid Shwedagon pagoda i Yangon? Hon som gav 

dig det myanmarska namnet Aung Soe Moe. 

 − Mmm. 

 − Minns du att hon frågade om du kommer från Myanmar? 

 Viktor nickade. 

 − Jag ville veta vad hon menade med det, så jag bad henne förklara när ni 

hade gått. 

 Nay Lin Aung blev tyst en stund. 

 − Hon sa att du har bott här i ditt tidigare liv. 

 − Det tror jag inte på!  

 − Hon sa att du hade blivit allvarligt skadad i huvudet. Sedan hade du 

flyttat till ett land långt bort.  

 − Jag vill inte veta! 

 Viktor reste sig hastigt upp, gick ut ur rummet och mot toaletten som han 

sett i väntrummet. Han stängde toalettdörren hårdare än nödvändigt och 

låste. Sedan såg han sig själv i spegeln ovanför det glänsande rena 

handfatet. Födelsemärket vid höger öga var avlångt och rött och många hade 

trott att det var ett ärr efter ett sår. Det är bara fantasier, tänkte han. Så 

idiotiskt! Men han kunde inte förstå varifrån alla minnesbilder kom som han 

fått sedan de kom till Nyaung Shwe. Och kvinnan som ständigt dök upp i 

hans medvetande. Vem är det? Jag håller på att bli knäpp. 

 Nay Lin Aung stod i väntrummet när han kom ut ur toaletten. 

 − Känns det bättre nu? frågade han. 

 

Efter kvällsmaten tog Viktor fram sin gitarr. Han hade inte haft lust att spela 
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på länge, men nu satte han sig med benen i kors på bryggan utanför huset 

och började stämma den. I början när han kom till Myanmar hade han köpt 

gitarren för en del av de lånepengar som de fått under 

introduktionsperioden. Egentligen var lånet till för att köpa kläder, husgeråd 

och annat nödvändigt med och det skulle dras av lönen när praktikperioden 

började.  

 − Vad ska du med en gitarr till? hade Lisa frågat. Det finns annat som vi 

behöver mycket bättre. Vi måste köpa en tjockare madrass till sängen. Det 

går inte att sova på den där tunna. 

 Men Viktor hade ändå köpt gitarren och han försökte lära sig 

myanmarska sånger utantill för att lära sig språket. Han köpte häften med 

gitarrackord och sångtexter och övade så fort han fick tid över.  

 − Varför ska du lära dig sånger på det där språket? brukade Lisa fråga 

och han kunde urskilja en anklagande ton. Vill du imponera på någon eller? 

 Han visste att hon menade deras lärarinna Ma Cho Cho, men han låtsades 

att han inte uppfattade vad hon syftade på. 

 Gitarrlektionerna hade varit hans tillflykt under högstadiet och 

gymnasiet. Ibland hade han till och med skrivit egna låtar. 

 Nu hade han inte haft någon lust att spela på länge. Även om Lisa inte sa 

någonting, visste han att hon inte tyckte om när han spelade och han ville 

inte göra henne på dåligt humör när hon var gravid. Men nu hade känslan av 

ett inre tvång att få spela kommit tillbaka igen. När han stämt gitarren 

började han improvisera med olika ackord. Han nynnade en melodi och 

försökte finna ord till den. 

 – Min machi’lodo hsekha pjan koh khwejede a’chi’je, bahma masainde 

kjalu pje’lo pjemaso… sjöng han, men sedan kom han inte längre. 

 Vad är det för sång? tänkte han. Visserligen hade han blivit bättre och 

bättre på myanmar, men han hade aldrig improviserat på det språket förut. 

Det måste vara någon sång jag har hört någonstans, tänkte han, men han 

kände inte igen den från sånghäftena han hade. Nay Lin Aungs ord från 
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tidigare under dagen kom in i hans medvetande igen: 

 − Hon sa att du har bott här i ditt tidigare liv.  

 Nej, det kan inte stämma, tänkte Viktor och försökte koncentrera sig på 

gitarrsträngarna i stället. Samma melodi som innan kom på hans läppar och 

samma sång. Min machi’lodo hsekha pjan koh khwejede a’chi’je. Så du 

vågar skiljas ifrån mig en tionde gång för att du inte älskar mig? Men vad är 

det för sång, tänkte han irriterat och gick in i stället. Gitarren ställde han 

slarvigt mot sovrumsväggen så att den ramlade omkull på golvet. 

 − Vad håller du på med? sa Lisa som satt i sängen och läste en av de 

svenska böcker hon lånat av Satu. 

 − Varför har du hängt dina trosor på fönsterblecket? frågade Aung Aung 

utan att låtsas om hennes kommentar. 

 – De torkar inte annars. Hurså? 

 – Det är inte bra att ha dem där. 

 Lisa såg oförstående på honom. 

 – Minns du inte vad vi fick lära oss på kursen i myanmarsk kultur i 

Yangon? De tror att män har någon kraft som kallas för hpoun på sin högra 

axel och den kan försvinna om man går under kläder som en kvinna har haft 

mot sitt underliv.  

 – Herregud! sa hon. Det är ju helsjukt. 

 – Men är det inte lite osmakligt att hänga trosor på tork så att andra kan 

se dem? 

 – Ska vi leva efter deras kvinnofientliga åsikter? 

 – Det sa jag inte, men man måste ju visa lite respekt. Vi är gäster här. Det 

är inte vårt land. 

 – Vi borde aldrig ha kommit hit! 

 – Men nu är vi här och vi får försöka anpassa oss lite. 

 – Det gör jag aldrig! 

 Varför skulle jag ta upp det nu? tänkte Viktor när han borstade tänderna 

en stund senare. Skit också. Sedan såg han en bild framför sig igen. En man 
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kom in med två kjolar och gav dem till kvinnan med guldfärgat hår. 

 – Häng dem inne på rummet i stället, sa han. 

 – Varför det? frågade hon och såg på honom med sina uppspärrade gröna 

ögon. 

 – Det springer folk där ute hela tiden. Det är inte bra att ha dem där. 

 Viktor försökte tränga undan bilden och spottade ut tandkrämen på 

badrumsgolvet som kändes kallt mot hans bara fötter. Han hällde över en 

skopa vatten så att spottet rann ut i avloppet. 

 En stund senare låg han under myggnätet bredvid Lisa och försökte sova, 

men kunde inte få bort bilden av Nay Lin Aungs ögon. Han hade inte sett 

någon annan i Myanmar med den ögonfärgen förutom en del utlänningar 

från Europa.  

 Han blundade och lät bilderna komma som de ville i stället för att tränga 

undan dem. Två personer satt på en balkong. En av dem var en man och han 

spelade gitarr. Den andra var kvinnan med guldfärgat hår och hon var klädd 

i en grön klänning. Han såg att mannen lade undan gitarren och sedan satt 

de utan att röra sig på varsin bambufåtölj. Plötsligt sträckte kvinnan fram 

handen och rörde vid mannens nagel. Bilden zoomades in och han kunde se 

hennes läppar röra sig och ögonbrynen höjas, som om hon frågade 

någonting. Mannen såg in i hennes gröna ögon med en blick som avslöjade 

allt han kände. Sedan tog han tag om hennes nacke med ena handen. De 

kysste varandra med en sådan intensitet att Viktor drog efter andan och lät 

bilden försvinna. 

 Samma ögon. Nej, det kan inte vara så. Ändå kunde han inte sluta tänka 

på Nay Lin Aung och hans gröna ögon som tycktes se igenom allting. Han 

satte sig upp i sängen. 

 – Vad är det? mumlade Lisa halvt i sömnen. 

 – Ingenting. 

 – Kan du inte sova, eller? Här som är så tyst jämfört med Yangon. 

 – Det är inte det. 

35 
 



 
 

 – Vad är det då? 

 – Du vill ju aldrig. 

 – Måste du tjata om det nu igen? 

 – Det kanske är lika bra att bli munk, för jag måste ändå leva i celibat! 

 – Så länge sedan är det inte, sa hon. 

 – Men varför vill du aldrig? Det är alltid jag som måste ta initiativ. 

 – Jag vill, men det känns så jobbigt med magen. 

 – Jag tycker den är fin, sa han. 

 – Gör du? 

 – Men du låter mig aldrig få se den. 

 – Kom hit då… 

 Hon drog upp sin t-shirt och blottade den utspända magen. Nedanför den 

fanns några röda strimmor. Han lät handen glida nerifrån och upp mot 

brösten som blivit större sedan Lisa blev gravid. Han tog tag om båda 

brösten med händerna och kramade dem varsamt. Han kände att hon 

slappnade av den här gången i stället för att stelna till som hon brukade. 

Sedan lät han händerna glida över magen igen och ner mot låren, utan att 

röra någon annanstans. Då tog hon tag om hans händer och förde dem dit 

hon ville. Han blundade och försökte låta bli att tänka på någonting annat än 

det som skedde, men när Lisa drog upp knuten till hans longyi såg han 

återigen ögon som påminde om Nay Lin Aungs. Sedan tänkte han inget mer. 

 Efteråt låg de tysta på träsängens tunna madrass, sida vid sida. Han kände 

ett lugn som han inte upplevt på länge och försökte bevara den känslan. 

 – Vad sa du nyss? frågade Lisa sedan. 

 – Jag sa väl inget, sa han och vände sitt huvud mot hennes håll. 

 – Jo, jag vet att jag hörde det. 

 – Vad skulle jag ha sagt? 

 – Katja. 

 Han stelnade till i hela kroppen. Kan jag ha sagt det? tänkte han. Varför? 

 – Vem är Katja? frågade hon och han hörde på tonen att hon inte skulle 
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ge sig. 

 – Jag känner ingen som heter så, sa han. Du måste ha hört fel. 

 – Du sa det flera gånger, sa hon med en hårdare röst än förut. 

 – Det är inte sant! 

 Viktor reste sig upp och tog longyin från golvet. Han klev in i tygtuben, 

drog tygändarna åt sidorna, förde ihop händerna med en hastig rörelse och 

gjorde en knut längst fram. Luften i rummet kändes kylig så han tog på sig 

sin vita t-shirt igen. 

 – Har du varit otrogen? frågade hon. 

 – Anklagar du mig? 

 – Du är fan en riktig skitstövel, sa hon. 

 Han kände hur pulsen började slå snabbare, men han försökte behärska 

sig. 

 – Jag ångrar att vi träffades, sa hon. Jag borde aldrig ha blivit gravid med 

ditt barn. Jag skulle aldrig ha kommit hit med dig. Jag borde ha stannat kvar 

i Sverige i stället. Fan, vad jag hatar dig! 

 Viktor tog sin svarta tygjacka från spiken som satt i en av de bärande 

bambupålarna i huset, stoppade fötterna i de nötta flip-flopsandalerna och 

sprang nerför trappan. Han drog den lilla träbåten från bryggan ner till 

vattnet. De hade fått den som färdmedel ute på sjön och den hade bara en 

åra som man fick paddla sig fram med. Han klev i och satte sig i båten med 

korslagda ben och trots mörkret paddlade han ut mot sjön från Nan Pan. 

Han passerade tomatodlingarna som de arbetade på. Odlingsbäddarna 

guppade upp och ner i det mörka vattnet fasthållna av bambupålar. Han 

tänkte på det Jakob sagt under introduktionsperioden i Yangon: 

 − Om jag vore du, skulle jag passa mig noga. Det finns många i gruppen 

som inte gillar dig. 

 Det måste vara någon som har sagt det där namnet till Lisa. Men vem? 

Och vem är Katja? Det finns ingen i gruppen som heter så, tänkte han. Enda 

gången han hört någon nämna det namnet var när Anita berättade om sina 
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barn. En av hennes döttrar hade tydligen hetat så, men hon var död sedan 

länge. Var det inte hon som var mamma till Jakob? tänkte han sedan. Hans 

pappa kom ju från Myanmar. Undrar hur de träffades? Det hade Anita aldrig 

berättat. Jag måste fråga henne någon dag, tänkte han och paddlade tillbaka 

hem igen.  

 Lisa sov i fosterställning under myggnätet när han kom in. Han stod 

länge och såg på henne. Jag borde inte ha bett henne följa med till 

Myanmar. Men hon kan inte åka tillbaka till Svinesund nu när hon är gravid. 

Kanske blir det bättre om hennes föräldrar får komma hit? tänkte han. 

Viktor hade aldrig kommit överens med dem, men om hon mådde bättre av 

att ha dem hos sig, kunde han till och med stå ut med att bo i samma hus.  

 Han lyfte upp myggnätet och klev snabbt i sängen så att myggen inte 

hann komma in. Sedan kröp han så nära Lisa att de låg sked och försiktigt 

lade han sin hand över hennes midja. Hon var varm. Hennes hår doftade 

sandelträshampoo och hon andades tungt. Han lyssnade på hennes andetag 

tills han somnade. 
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Lisa 

 

 

Lisa hade bett om att få ledigt från jobbet på tomatplantagen i Nam Pan, 

men eftersom hon var frisk enligt barnmorskan i Nyaung Shwe skulle hon 

arbeta tills det var två veckor kvar till förlossningen. Projektledaren Ma 

Khine hade inte rört en min när Lisa berättade om ryggsmärtan hon kände. 

 – Myanmarska kvinnor på landsbygden arbetar till förlossningen och 45 

dagar efter den är de tillbaka i arbete, hade hon sagt när Lisa besökte henne 

på administrationskontoret vid ön Ywama. 

 – Hon verkar inte fatta hur tungt det är att arbeta på odlingen hela 

dagarna, sa Lisa när hon och Satu tvättade kläder vid stranden efter jobbet. 

 – Hon har säkert inte fått några barn själv, sa Satu och slog en blöt tröja 

mot bryggan för att få den ren.  

 När Lisa gjorde likadant med ett par byxor fick hon en kraftig 

sammandragning. Magen blev stenhård och hon fick sitta orörlig tills den 

gick över. 

 – Får du redan förvärkar? undrade Satu. Så tidigt fast det är första barnet? 

Du kanske ska säga det till barnmorskan. 

 – Det går inte att prata med henne, sa Lisa. Viktor brukar vara med men 

de pratar bara om mat som man ska undvika. Man ska inte äta chili när man 

är gravid, säger hon jämt. Som om jag åt det, liksom. Och när jag vill fråga 

någonting säger Viktor att det är onödigt och att vi inte ska uppta 

barnmorskans tid. 

 – Jag har hört att man kan få ett intyg från barnmorskan så att man inte 

behöver arbeta, sa Satu. Du kanske ska försöka få ett sådant? 

 

Nästa gång Lisa träffade barnmorskan fick hon ett intyg på att hon skulle få 

lättare arbetsuppgifter. Ma Khine på kontoret synade dokumentet med 
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rynkade ögonbryn och vände sig till Viktor som följt med till kontoret i 

Ywama. 

 – Då får det bli tillverkning av lotustråd i stället. 

 Viktor tolkade det hon sagt åt Lisa. 

 – Men jag har aldrig gjort något sådant förut. 

 – Du får instruktioner.  

 Dagen därpå fick hon åka till byn Kyaing Khan, där lotustråden 

tillverkades. En myanmarsk kvinna som talade engelska och presenterade 

sig som Ma Shwe visade henne hur hon skulle göra. Flera andra flyktingar 

satt redan och arbetade. 

 – Det är inte den bästa säsongen för att utvinna lotustråd just nu, men 

eftersom efterfrågan är stor får man göra så mycket det går. Tidigare 

använde man bara lotustråden till speciella dräkter för munkarna och till 

sjalar för buddhastatyer, men nu blir det mest till scarfar där man mixar 

lotus- och silkestråd och som exporteras till andra länder. Innan kriget i 

Europa exporterade vi mest till Italien, men nu går det mesta till USA och 

Kanada. 

 Lisa hörde en stolthet i kvinnas röst och det irriterade henne. De tror att 

de är så jävla bra på allt, tänkte hon. 

 – Den bästa tiden att tillverka lotustråd är mellan juni och november, för 

då är vattennivån vid Inlesjön tillräckligt hög för att att lotusarna ska få 

långa stjälkar, fortsatte Ma Shwe. Man använder bara ceriserosa 

Padonmarlotusar. Stjälkarna klipps av och sedan tar man ut fibrerna från 

dem. Tråden skapas av att man tar fem, sex fibrer som man snurrar runt 

varandra. Sedan rullar man tråden för varpning och för att sättas på spolar 

innan man väver scarfar av dem tillsammans med silkestråd på traditionella 

myanmarska golvvävstolar. Kan du använda vävstol? 

 Lisa skakade på huvudet. 

 – Tänkte väl det, sa Ma Shwe. Det är inte många av flyktingarna från 

Europa som kan hantverk överhuvudtaget. Eftersom garnet måste tvättas, 
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stärkas och centrifugeras innan man kan väva med den, ska du få arbeta med 

detta moment. Det är det lättaste i tillverkningsprocessen.  

 Vid arbetsdagens slut var Lisas ben svullna och det värkte i ryggen. Jag 

borde ha stannat kvar vid plantagen i stället, tänkte hon när hon satt i 

motorbåten som tog dem tillbaka till Nam Pan.  

 

Lisa hade inte pratat med sina föräldrar på länge och hon visste att de 

oroade sig för henne nu när hon var gravid. Hon tjatade på Viktor om att hon 

ville ringa till lägret i Svinesund och till slut gick han med på att fråga om 

de fick lösenordet till Ywama-kontorets WiFi. Hennes föräldrar hade en 

mobiltelefon och det fanns internet på flyktinglägret, så hon visste att det 

gick att ringa gratis via en mobilapp. Hon satte sig i väntrummet för att 

ringa medan Viktor gick in på kontoret. Han hade saker att göra, sa han, 

men hon visste att han inte ville prata med hennes föräldrar. 

 Hon slog numret, men ingen svarade. De kanske inte har kopplat upp 

sig? Vill du ringa ett vanligt samtal i stället? stod det på displayen. Hon 

visste att det kostade alldeles för mycket och att det fanns lite pengar kvar 

på kontantkortet, men sedan ringde hon ändå ett vanligt samtal till dem. 

 Hennes pappa lät trött när han svarade. 

 – Sover ni? undrade Lisa och såg på sitt armbandsur. 

 – Nej. 

 – Du låter sömnig. 

 Hon hörde hur han suckade. 

 – Vad är det, pappa? 

 – Det är Oskar. 

 – Vad är det med honom? 

 – Han är död. 

 Kalla kårar strömmade genom hennes kropp och hon fick inte fram ett 

ord. Inte Oskar. Hennes lillebror. Varför? 

 – Varför har ni inte sagt någonting? nästan skrek hon i luren. Varför får 
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jag aldrig reda på vad som händer? 

 – Vi fick veta det i går och din mamma har varit så ledsen. 

 – Han får inte vara död. Inte Oskar. Vem gjorde det? 

 – Han blev inkallad för tjänstgöring i regeringsarmén. Vi har ju berättat 

det.  

 – Men han har ju inte ens gjort lumpen! 

 – De var tvungna att kalla in alla i vapenför ålder. De fick 

intensivutbildning. 

 – Vad hände? 

 Lisa kände att rösten började darra, men hon försökte behärska sig. 

 – Vad hände? 

 – Det var strider mellan regeringsarmén och Sverigearmén i Skövde. Han 

blev träffad av en klusterbomb, sa de. 

 – Jävla Sverigearmén! Jag hatar dem! 

 Samtalet bröts. Pengarna på kontantkortet var slut. Hon försökte ringa 

upp igen via appen, men det gick inte.  

 Viktor kom ut ur kontorsrummet och stängde igen glasdörren bakom sig. 

 – Vad är det? undrade han. 

 Nu kom de tårar hon försökt hålla tillbaka under samtalet. 

 – Oskar! skrek hon. Han är död! Jag hatar dem! Jävla Sverigearmén! Jag 

hatar dig också! 

 Hon rusade ut ur kontorsbyggnaden och sprang utmed gångvägen som 

ledde ner till stranden. Viktor sprang efter och tog tag om hennes arm när 

hon stannade vid bryggan. Han försökte hålla om henne, men hon ville inte 

ha hans armar omkring sig och stötte bort honom med all kraft hon fick ur 

sig. 

 – Mördare! skrek hon. 

 – Så nu är man fiende? frågade han med låg röst. 

 – Jag hatar dig! 

 – Passa dig! Hade du inte varit gravid… 
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 – Vad hade du gjort då? Slagit mig? Så du vågar inte? Är du så feg? 

 Han tog ett hårt tag om hennes överarm och tryckte in sina fingrar i 

huden så att det gjorde ont. 

 – Aj, släpp mig! 

 – Nu lugnar du ner dig innan vi skämmer ut oss. 

 – Är det bara det du är orolig för? Jävla hycklare! Rövslickare! 

 Hon kände en brännande smärta mot sin kind och det tog ett tag innan 

hon förstod att hon hade fått en örfil. Det var som om hon vaknade till. 

Viktors hand höll fortfarande hennes arm i ett hårt grepp och hon såg på 

hans adamsäpple att han svalde. 

 Jag hoppas att du också dör, tänkte hon och gjorde sig alldeles slapp i 

hela kroppen. Då släppte han taget och hjälpte henne in i båten som de 

kommit med. Hon satte sig i fören medan han startade motorn. 

 

Lisa kunde inte sluta tänka på namnet som Viktor hade sagt. Tänk om han 

verkligen har varit otrogen? Hon frågade Satu om hon hört talas om någon 

som hette Katja, men Satu sa att den enda person hon kände med det namnet 

var hennes lillasyster som dött i en bilolycka tjugo år tidigare. 

– Hon var faktiskt gift med en man från Myanmar. Han dog också i 

krocken och vår pappa med. 

– Förlåt att jag frågade, sa Lisa. Jag visste inte. 

 

Viktor kom hem senare än vanligt. 

– Var har du varit? undrade Lisa. 

– Är det ett förhör?  

Hon ville fråga om han träffat någon, men hon hörde på hans röst att det 

inte var någon idé. Han skulle ändå inte säga någonting.  

– Jag har känt sammandragningar hela dagen medan jag jobbade, sa hon. 

De kommer nu också fast jag vilar. 

– Men det är ju långt kvar tills du föder. Barnmorskan sa att det är vanligt 
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med förvärkar. 

– Satu sa att man inte brukar ha så mycket förvärkar första gången. 

– Vad vet hon om det? Är hon barnmorska eller? 

– Hon jobbade tillsammans med en svensk barnmorska på lägerkliniken 

vid Svinesund. 

– Så den barnmorskan vet mer bara för att hon är svensk? 

 – Det sa jag inte! Dessutom har Satu fött barn själv. 

 Viktor gick in i det lilla köket och Lisa hörde att han hällde upp ett glas 

vatten. 

 När han kom tillbaka satte han sig på bambumattan. 

 – Kan du inte fråga dem på kontoret om jag kan få slippa arbeta? undrade 

hon och såg på honom. 

 – Tror du att jag bara kan gå dit och ställa krav? 

 – Men jag orkar inte jobba mer. 

 – Det är ju bara en vecka kvar innan du får sluta. 

 – En och en halv. 

 – Kan du inte försöka vara kvar? Vi behöver pengarna nu när vi får barn. 

 – Jag är rädd, sa hon. Tänk om jag föder för tidigt? 

 – Måste du vara sån jämnt? Du oroar dig för ingenting. 

 – Kan du inte fråga? 

 Han svarade inte. 

 – Men du är ju vän med Nay Lin Aung på kontoret. 

 – Vad menar du med det? 

 Hans röst lät plötsligt fientlig och hon mindes örfilen hon fått vid 

kontoret i Ywama veckan innan. 

 – Jag menar bara att du kanske kan fråga honom. 

 – Försöker du antyda någonting? 

 Lisa kände att magen blev hård och spänd och hon försökte vara alldeles 

stilla tills värken gick över. Denna gång gjorde det mer ont än förut. 

 – Aaaaj, sa hon och höll sig om magen. 
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 – Låtsas du eller? frågade Viktor. 

 Hon kände hur tårarna började rinna och hon fick lust att slå honom med 

någonting för att få honom att förstå. 

 – Vad är det? undrade han och denna gång hörde hon oro i hans röst. 

 – Det gör ont. 

 – Mycket? 

 Hon nickade. 

 – Det kanske är för att du grät så mycket förra helgen, sa han. 

Barnmorskan sa ju att du inte skulle tänka på sorgliga saker när du är gravid. 

 – Får jag inte ens gråta för att min lillebror är död? 

 En ny värk kom med full kraft. 

 – Vi får nog åka in till barnmorskan i Nyaung Shwe, sa han. 

 – Men var ska vi få tag på en motorbåt? 

 – Jag ringer till kontoret, sa han och tog fram sin mobiltelefon. 

 – Svarar de inte? undrade Lisa när han suttit en stund med luren mot örat. 

 Sedan fick hon en värk som var så kraftig att hon vek sig dubbel. 

 – Vänta här, sa han. Jag ska gå och fråga någon av grannarna. 

 Det bodde några få myanmarska familjer i samma område och de alla 

hade motorbåtar. 

 Lisa vågade inte vänta ensam, så hon öppnade fönsterluckorna och 

ropade till huset närmast deras. Det var också byggt ovanpå vattnet med 

hjälp av pålar som höll upp huset. Bara en smal kanal skiljde husen åt. Satu 

bodde där med sin familj och Lisa hoppades att hon skulle vara hemma nu.  

 – Satu! ropade Lisa så högt hon orkade. 

 Någon öppnade fönsterluckorna och Satus dotter Tilda tittade ut. Ett par 

veckor innan hade de varit bjudna till hennes 13-årsfest. Satu hade bakat en 

sockerkaka och till och med bullar, men hon hade beklagat sig över att det 

inte fanns grädde. Lisa hade druckit sitt snabbkaffe sakta och försökte njuta 

av varje tugga för det var så länge sedan hon hade ätit hembakta bullar och 

kaka. 
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 – Mina klasskompisar äter nudlar med kokosmjölk när de fyller år, hade 

Tilda sagt och Lisa hade sett hur Satus leende försvann. 

 – Är din mamma hemma? ropade hon när ingen annan syntes vid 

fönstret. 

 Tilda skakade på huvudet och såg sig förläget omkring som om hon 

skämdes över att stå där. 

 – Kan du komma hit en stund?  

 Flickan verkade fundera, men nickade sedan och stängde igen 

fönsterluckorna. 

 En stund senare kom hon in genom den öppna ytterdörren. 

 – Vad är det, tant?  

 Lisa blev irriterad över hennes vana av att kalla henne för tant, men hon 

visade det inte. Satu hade berättat att de fick lära sig i skolan att äldre 

personer alltid skulle tilltalas med titel. 

 Tilda klädde sig numera alltid i myanmarska kläder, trots att hennes 

föräldrar inte tyckte om det. Hennes figursydda vita blus hade spetsinslag 

och rosa prickar och hon var klädd i en matchande htamein. På hennes 

kinder fanns stora gula cirklar av thanakha som myanmarska kvinnor och 

flickor använde som smink. Hennes ljusbruna hår var uppsatt i en hästsvans 

och runt den hade hon vita jasminblommor som spred en söt doft. Hon satt 

på golvet med båda benen åt ena sidan som en sjöjungfru. 

 Herregud, tänkte Lisa. Sådär ska aldrig min dotter få se ut om det blir en 

flicka. En ny värk avbröt hennes tankar. 

 – Hur är det, tant? Har du ont? 

 Lisa nickade utan att kunna svara. 

 – Vet du när din mamma kommer tillbaka? frågade hon så fort värken 

släppt. 

 – Snart, tror jag. Hon är på marknaden i Indein. Ska jag be henne att 

komma hit, tant? 

 Hon nickade. 
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 – Kan du säga till henne att jag tror att barnet kommer nu? 

 – Självklart, tant, sa Tilda med en outhärdligt mjuk och inställsam röst. 

 Kan du inte bara vara som en vanlig svensk tonåring i stället? tänkte Lisa 

innan hon kände att en ny värk var på väg. De kom tätt nu. Varför kommer 

inte Viktor någon gång? 

 – Hur är det? hörde hon Satu säga vid ytterdörren. 

 – Vad bra att du kom, sa Lisa och kände att oron släppte lite. 

 – Lukas sa att du hade ropat från fönstret och att Tilda var här. Är det på 

gång nu? 

 – Jag tror det. Värkarna gör ont och de kommer tätt. 

 – Hur många minuter är det emellan? frågade Satu. 

 – Jag vet inte. 

 – Då ska jag ta tiden. Säg till när du får nästa värk. 

 – Nu, sa Lisa innan det gjorde så ont att hon inte kunde prata mer. 

 – Thammee twaalojabilaa? frågade Tilda. 

 – Prata svenska! sa Satu. 

 – Kan jag gå nu, mamma? 

 – Ja, gör det och säg till pappa att jag åker med till kliniken. 

 Värken släppte och Lisa såg Tilda försvinna genom ytterdörren. 

 – Viktor skulle ordna en båt till Nyaung Shwe, men han är fortfarande 

inte tillbaka. Han försökte ringa till kontoret men det var ingen som svarade. 

 – I värsta fall får du föda här hemma, sa Satu när nästa värk var över. Det 

är bara tre minuter emellan nu. 

 Viktor kom tillbaka och bad Lisa att skynda sig ut. Han hälsade inte ens 

på Satu. 

 – Jag vill att Satu följer med, sa hon. 

 – Behövs det verkligen? Hon har väl annat att ta göra? 

 – Det går bra. Jag kan följa med. Mina barn är stora nu. De klarar sig och 

Daniel är ju också hemma. 

 – Tack, sa Lisa, men hon såg att Viktor rynkade på pannan. 
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 – Det fanns ingen granne som kunde låna ut sin båt för alla hade åkt till 

marknaden i Indein, men jag ringde till Nay Lin Aung och han sa att han tar 

oss till Nyaung Shwe. 

 Satu och Viktor hjälpte Lisa att gå ner till hamnen. De fick stanna flera 

gånger för att hon fick en värk. 

 – De kommer väldigt tätt nu, sa Satu.  

 Nay Lin Aung stod och väntade vid bryggan. Han hjälpte Lisa att sätta 

sig i ett av sätena i personalbåten. Hon var tacksam över att det inte var 

någon av de vanliga båtarna de brukade åka med där man fick sitta nere i 

båtdurken. 

 Det började skymma och halvvägs till Nyaung Shwe gick solen ner. 

Himlen färgades orangeröd bakom bergen som omgav sjön. Vinden blev 

kyligare ju mörkare det blev och Lisa önskade att hon hade haft en filt att 

vira omkring sig. Hon hade märkt att det var betydligt kallare i Nyaung 

Shwe än i Yangon under kvällstid, speciellt ute på Inlesjön. Värkarna kom 

lite glesare när hon satt stilla i båten och hon önskade att de kunde upphöra 

helt. En stund senare kände hon inte längre någonting. 

 – Hur är det? frågade Satu som satt bakom henne. Hon fick halvskrika 

för att överrösta båtmotorn. 

 – Det är bättre nu. 

 – Kommer värkarna fortfarande tätt? 

 Lisa skakade på huvudet. 

 När de kom fram till hamnen i Nyaung Shwe blev de hämtade av en ung 

man som Nay Lin Aung kände. Han stod vid sin jeep och väntade när de 

klev av båten. Lisa hörde hur de två männen diskuterade någonting, men 

hon förstod inte vad de sa. 

 – Kliniken i Nyaung Shwe är stängd för kvällen, så vi måste åka till 

Taunggyi, förklarade Viktor. 

 – Men det är ju långt dit, sa hon. 

 – Det kan inte hjälpas. 
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 De satte sig i jeepen och den unga mannen rivstartade. 

 Vägen upp till Taunggyi var slingrande och Lisa började känna sig 

illamående. Hon var glad över att det var mörkt så att hon slapp se 

sluttningarna som säkert fanns bortom vägkanten. Värkarna började igen 

och nu var de ännu kraftigare. 

 – Aaaaa, kved hon och kramade sätet med båda händerna samtidigt som 

hon drog efter andan. 

 – Är det värre nu? frågade Satu. 

 Lisa nickade och när värken äntligen var över andades hon tungt. 

 – Du får inte låta bli att andas när värken kommer. Du måste andas dig 

igenom den, för då känns den mindre. Om du håller andan så spänner du dig 

och då gör det mer ont. 

 Vad bra att Satu kunde följa med, tänkte hon. 

 När bilen stannade utanför Taunggyi Women and Children’s Hospital 

behövde hon kräkas. Hon hann precis bli hjälpt ur jeepen innan 

uppkastningen kom. 

 – Vi får skynda oss, sa Nay Lin Aung. 

 Så fort de anmält sig i receptionen fick Lisa komma till en 

förlossningssal. Allting såg modernt och rent ut i rummet. Den medelålders 

barnmorskan bad männen vänta utanför, men Nay Lin Aung förklarade att 

Lisa behövde tolkhjälp, så både han och Viktor fick till slut komma in. 

 Lisa fick ta av sig kläderna och ta på sig en vit sjukhusskjorta med ett rött 

emblem. Hon började krysta innan hon hunnit lägga sig i sängen. De andra 

försökte hjälpa henne upp, men hon skakade på huvudet. 

 – Jag vill inte! 

 I stället satte hon sig på knä på golvet och lutade sig mot sängkanten. 

Barnmorskan började förklara någonting som hon inte förstod. 

 – Jag ska hålla emot så att du inte spricker, sa Satu och lade en hand 

mellan hennes ben. 

 När nästa krystvärk kom skrek Lisa samtidigt som hon tog i. 

49 
 



 
 

 – Tei manyi’ne, sa barnmorskan. 

 – Hon säger att du inte ska krysta så mycket, sa Viktor. 

 – Du kan vara tyst! 

 Han tog ett steg bakåt och sa ingenting mer.  

 – Nu kommer bebisen snart, sa Satu. Jag kan redan känna håret. 

 En ny värk kom och Lisa krystade så mycket hon kunde. Barnmorskan 

stod på knä intill henne precis som Satu och sträckte fram sina händer mot 

hennes underliv. Hon kände att någonting stort tryckte mellan benen och 

smärtan var outhärdligt brännande. Vid nästa krystvärk försökte hon pressa 

ut det som fanns där och då kände hon hur någonting slank ut ur hennes 

kropp. Snart hördes ett barnskrik. 

 – Vad blev det? hörde hon Viktor fråga. 

 – En pojke, sa Satu. 

 Barnmorskan höll upp det blåröda skrikande barnet som var täckt med 

någonting vitt och en sköterska klippte av navelsträngen. Sedan gick 

sköterskan iväg med honom ut ur rummet. 

 – Hon kommer tillbaka med honom, sa barnmorskan och Nay Lin Aung 

tolkade. Han ska bara badas först. 

 – Varför ska de bada honom? frågade Satu. Det är väl onödigt? I Sverige 

väntar man alltid ett par dagar innan man badar en nyfödd. På lägret i 

Svinesund väntade vi längre än så eftersom det var så kallt. 

 – Vi är inte i Sverige nu, sa Viktor. 

 Barnmorskan hjälpte upp Lisa i sängen och gav henne en spruta i armen. 

Sedan sa hon någonting till de andra. 

 – Vi måste gå ut en stund, sa Nay Lin Aung. 

 Lisa nickade. Sedan blundade hon och hörde hur dörren slog igen när de 

gick ut. 

 Värkarna kom tillbaka och barnmorskan visade henne att hon skulle 

krysta. Lisa krystade samtidigt som kvinnan framför henne drog i 

navelsträngen tills någonting kom ut. Barnmorskan synade moderkakan 
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innan hon gick bort med den.  

 När barnmorskan sytt det som spruckit i hennes underliv kände sig Lisa 

alldeles tom. Smärtorna var borta. Den stora magen hade sjunkit ihop som 

en säck. Sköterskan hade gått iväg med barnet, men hon brydde sig inte om 

ifall hon skulle komma tillbaka med det eller inte. Det kanske är lika bra att 

de tar hand om det, tänkte hon. Jag vet ändå inte hur man sköter barn. 

Framför sig såg hon bilden av sig själv, Oskar och deras mamma på BB i 

Skövde. Hon satt på sängkanten och höll i Oskar med ett stort leende på 

läpparna medan hennes mamma stöttade hans huvud med ena handen. Deras 

pappa hade tagit bilden. Den hade blivit kvar i ett av fotoalbumen i hennes 

föräldrars hus vid Dälderna när de flydde från Skövde till Norges gräns. 

Huset fanns inte kvar längre hade en granne berättat. Det hade träffats av 

EU-styrkornas bomber och brunnit ner. Ingenting fanns kvar. Alla bilder var 

borta. Men hon skulle för alltid komma ihåg den bilden från BB. Hon hade 

gått i första klass och hon hade varit så stolt över att bli storasyster. Emma 

och Signe hade genast velat komma hem till henne för att få se honom. Hon 

hade till och med fått välja namn till sin lillebror och fick vara med i 

tidningen med honom i famnen. Tidningsurklippet var också borta nu. Det 

hade deras mamma sparat i hans ljusblåa babybok som handlade om hans 

första år. Hon mindes att Oskar ofta ville titta i boken tillsamman med henne 

och hon läste för honom vad deras mamma hade skrivit. Det fanns ett grönt 

handavtryck och en tuss av hans första ljusbruna hår. Lisa kände hur tårarna 

började rinna. Jag vill inte ha något barn. Jag vill bara ha tillbaka Oskar, 

tänkte hon.  

 

Barnmorskan hjälpte henne ur sängen och in i badrummet. Hon blev 

ombedd att kissa, men det sved så att hon nästan skrek. Kvinnan sa 

någonting som hon inte kunde förstå och sedan tog hon duschmunstycket 

och visade att Lisa skulle hålla strålen mot underlivet när hon kissade. Efter 

duschen gned barnmorskan in hennes mage med gurkmeja och lindade den 
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med en gördel och hon fick en ren sjukhusskjorta och byxor att ta på sig. 

Sköterskan hade kommit tillbaka med barnet och så fort sängkläderna var 

bytta fick hon sätta sig i sängen med barnet i famnen. De hade lindat honom 

hårt och hon kunde bara se hans ansikte. Först vågade hon nästan inte se på 

honom, men när hon betraktat hans ansiktsdrag en stund upptäckte hon det. 

Han såg precis ut som Oskar. Till och med håret hade samma ljusbruna färg. 

Vad fin han är, tänkte hon och kände en våg av värme strömma genom 

kroppen.  

 När Viktor och Nay Lin Aung kom in igen ammade hon honom. Nay Lin 

Aung höll sig på avstånd, men Viktor ställde sig vid sängen och såg på 

knytet i hennes famn. Hans ansiktsdrag blev mjuka när han såg på barnet 

och han log. 

 − Minns du filmen som vi såg i Yangon när vi läste myanmar? frågade 

hon och såg på honom. 

 Han såg ut att fundera. 

 − Den handlade om en lärare vars flickvän dog och så blev hon återfödd 

som en pojke som blev hans elev. 

 Han nickade. 

 − Den hette Strand eller nåt. Sedan dog eleven också och återföddes som 

lärarens dotter. 

 − Mmm, sa han och såg hastigt mot Nay Lin Aung. 

 Lisa log för första gången på mycket länge och visade upp barnet som låg 

i hennes famn. 

 − Det är Oskar.  
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