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LEDARE - 
ETT ÅRS SLIT

Från den första dagen på Ljungskile folkhögskola 
har journalistettorna fått höra om resan till Berlin 
där vi ska göra vårt sista stora arbete för det här läs-

året. Redan då skulle vi börja planerar vad vi ville skriva 
om. Redan då, då kanske inte alla hade någon större koll 
på vad det innebar att skriva reportage. Redan då när 
långt ifrån alla var säkra på om de ville göra tidning eller 
radio. Men det var ingen brådska. Det var ju först i april 
som vi skulle åka.

I december gick vi en runda i klassen där vi skulle 
berätta om våra reportageidéer. Efter det delade vi in oss 
i smågrupper där vi kunde hjälpa varandra att komma 
på idéer och ge varandra inspiration. Men det kändes 
lite onödigt, det var ju trots allt fem månader kvar tills 
vi skulle åka.

I JANUARI NÄR vi samlades efter vinterlovet fick vi höra att 
vi skulle börja leta efter kontakter i Tyskland. Men vad 
var det för idé att boka upp någon redan fyra månader i 
förväg? Mycket kan hända under fyra månader, personen 
man tar kontakt med hinner ju rent av flytta från staden 
om man skulle ha riktig otur.

Sedan gick månaderna i ett otroligt tempo och innan 
vi visste ordet av det var några av oss i Berlin och på 
grund av olika anledningar valde några av oss att vara 
kvar hemma i Sverige och jobbade från hemmafronten. 
Men om man var i Tyskland eller Sverige spelade ing-
en roll. Det var nu det var dags för ögonblicket som 
det tjatats om sedan augusti. Vi skulle göra våra reporta-
ge. Och nu, efter tre veckors sammanställningar av allas 
 hårda  arbete är vi stolta över att redovisa resultatet. Läs 
och njut!

Alexander Gustafsson
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Reporter
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Kärleken, karriären eller en allmän 
hemifrånlängtan. Anledningarna 
att flytta utomlands är många. 
Rent geografiskt är det inte så 
långt mellan Sverige och Tyskland, 
men det finns ändå skillnader 
länderna emellan. 

Kyrkan är täckt av en blå presenning. 
 Plasten fördärvar åtminstone till viss del in-
trycket av anrik gudstjänstlokal, men det är 
väl nödvändigt att reparera för att kunna 
bevara. Den blå färgen återkommer även 
inne i kyrkan, där orgeln är inbäddad i ett 
blått täcke. Men den ska inte repareras, bara 
skyddas mot damm.

Lokalen luktar stearin och psalm böcker. 
En ung man på främsta bänkraden för sam-
man händerna och sänker huvudet i förbe-
redelse inför det kommande fram trädandet. 
Han är klädd i sjömansskjorta. Det är även 
de flesta övriga som sitter i de båda bänkar-
na längst fram i kyrkan. Snart är det dags för 
dem att ta ton och deras sånger är mesta-
dels på engelska, till skillnad från psalmerna 
i den tyska psalmboken.

PIANISTEN ÖVAR. Samma musikslinga  letar sig 
gång på gång ut bland gudstjänst besökarna 
och blandas med deras skratt och med 
smällarna varje gång  dörrarna öppnas och 
stängs och en liten aning aprilsol  slinker in 
tillsammans med folk som kommer i  sista 
stund. Ännu är det några minuter kvar 
innan gudstjänsten i Christinae kyrka, 
 eller Tyska kyrkan som den också kallas, 
ska börja. Ännu har gudstjänstbesökarna 
lite tid att omfamna varandra och skoja 
och skratta innan det är dags att ikläda sig 
stillhet, allvar och värdig het. Ännu dröjer 
det innan den nästan 400- åriga traditio-
nen att fira gudstjänst här ska genomföras 
än en gång.

Med metallisk klang, ett ljud som får 
det att verka som att hela kyrkan är inne-

sluten i en klocka, inleds gudstjänsten. Efter 
att körledaren rättat till frisyren på en av 
sångarna, tar de 13 medlemmarna i Göte-
borgs gosskör plats och börjar sjunga. Ef-
ter sången fylls lokalen av en blandning av 
 prästens mikrofon ekande stämma och för-
samlingens mummel i en tacksägelsebön.

I postludiet återkommer musikslingan 
som spelades upprepade gånger innan guds-
tjänsten. Även sorlet återuppstår så små-
ningom. Besökarna förflyttar sig till den 
bakre delen av kyrkan, där bröd, pålägg, te 
och kaffe snart kommer på  borden. Den här 
stunden är en viktig del av kyrko besöket för 
Linda Eriksson. Hon flyttade till Sverige från 
München för 40 år sedan.

– Det är gemenskap. Man pratar tyska 
med damerna. Och så är det lite samman-
komster med kaffe och något litet till och 
alltid hittar man någon att prata med, säger 
hon.

JUST KAFFET ÄR något hon har vant sig vid i 
Sverige. Numera tar hon svenskt kaffe med 
sig när hon åker till Tyskland. Där emot sak-
nar hon fortfarande det tyska brödet.

–  Jag är van vid detta. Det är samma som 
att när jag kom till Sverige var jag van vid 
brödet. Så det har ingenting med  Rasismus 

att göra, säger hon och skrattar.
Roland Haase och Wolfgang Ahrendt 

pratar om högt och lågt vid kyrkkaffet. De 
har båda lagt märke till skillnader mellan 
Sverige och Tyskland, inte minst vad gäller 
hur det fungerar på arbetsplatsen. Wolfgang 
Ahrendt tycker att det personliga ansvaret 
är mindre och tilltron till rutiner större på 
svenska arbetsplatser än på tyska.

– Det kan vara skönt att inte vara så 
konflikt driven, men samtidigt är det ju 
också så att om det finns konflikter – det 
finns det ju också här – då slätar man gärna 
över dem. Istället för att säga ”vi har inte 
kommit fram till någonting”, säger man 
”då säger vi så”, säger Wolfgang Ahrendt.

Något som Roland Haase upplever som 
positivt i Sverige är att det på många arbets-
platser finns utvecklingsdagar, då de anställ-
da får möjlighet att göra sina röster hörda.

– Jag tycker att innehållet i sig inte är så 
avgörande, men att det är bra att man träf-
fas, att alla kan vara delaktiga, alla kan säga 
vad de tycker. Det är bra. Det är bra för 
arbetsnöjdheten, säger han.

De är båda överens om att det på 
svenska arbetsplatser finns en strävan ef-
ter kon sensus. Detta är något som även 
kommunikations vetaren Helen Rennie- 

Kvart i elva, snart ringer Christae kyrkas klockor än en gång till gudstjänst. 

Psalmerna såväl som allt tal under guds
tjänsten hålls på tyska.

Jobbet, kärleken och längtan efter 

 något nytt lockar tyskar norrut

Till Sverige!

Text och bild:
Frida Andersson
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Smith framhåller. En stor skillnad länderna 
emellan är enligt henne att det i Sverige 
finns en vilja att alla ska ha samma rätt-
igheter medan det i Tyskland finns en be-
undran för framgång.

– I Sverige ser vi mer till det kollektiva, 
det allmänna goda. I Tyskland ser man upp 
till dem det går bra för, säger hon.

HENNES TEORI ÄR att den skillnaden beror på 
att Tyskland till skillnad från  Sverige har va-
rit ett feodalsamhälle. De svenska bönderna 
ägde varsin mindre jordlott. Det innebar å 
ena sidan att de inte stod under en aukto-
ritär feodalherre, men å andra sidan var de 

tvungna att hjälpas åt för att inte gå under 
när tiderna blev hårda.

– Man var så utsatt att man var tvungen 
att samarbeta för att klara sig, säger hon. 

NÅGRA DAGAR SENARE och ett antal kilo meter 
norrut sitter Claudia Asp på en altan och 
ser ut över vattnet. Solen som hälsade 
Ljungskile god morgon har nu gömt sig 
bakom en massiv molnmassa, men trots det 
är det här en av hennes absoluta favorit-
utsikter. Hon kom hit från Hamburg för 
tolv år sedan och även om det finns en 
del hon saknar med Tyskland, till exempel 
pubkulturen, att kunna träffa vänner på ett 

spontant sätt, trivs hon i Sverige.
– Det är något som är lite synd men ingen 

anledning att flytta härifrån eller så.  An   nars 
kolla bara, vilket ställe! Man kan segla, man 
kan vandra, man kan cykla, säger hon.

DET VAR KÄRLEKEN som förde henne till 
 Sverige. När hon och maken Staffan först 
 träffades genom hennes jobb på båtmässan 
i Hamburg, hade båda småbarn och det 
var inte rätt läge att inleda ett förhållan-
de. De tog vad hon kallar en Vernunftspaus, 
när de vägde för- och nackdelar med att 
slå sina påsar ihop.  Kärleken övervann alla 
 hinder och hon gjorde slag i saken och 
flyttade hit, vilket hon inte ångrar. Där-
med inte sagt att allt har varit enkelt. För-
utom att hon upplever vårdsystemet som 
lång sammare än det tyska, har hon stött på 
en del fördomar, riktade både mot henne 
själv och mot barnen. Det har varit fråga 
både om kommentarer om att hon inte 
skulle förstå det svenska samhället och om 
glåpord. Hennes önskan är ett samhälle 
där alla är välkomna, sådant som hon upp-
levde klimatet i Hamburg.

– Man är öppen för alla, alltså för varann. 
Det är inte ”Vi är bättre än ni”. Det finns 
inte ens något vi och ni. Jag har  aldrig upp-
levt det tidigare, men här upplever jag det. 
Och det är någonting jag inte gillar, säger 
hon.

Ett avlägset åskmuller når fram till 
 altanen. Marken nedanför suger girigt åt 
sig de glesa regndroppar som börjar falla. 

April har varit torr och solig, perfekt för 
att sitta ute och umgås i solen. Att svensk-
arna inte behöver någon direkt orsak att 
ta en kaffepaus är något Claudia Asp upp-
skattar. Hon tror att arbetet blir mer effek-
tivt om det avsätts tid för avkoppling.

– Den här fikakulturen säger väldigt 
mycket om en svensk mentalitet, att  njuta 
av det här momentet. Alltså, det är också 
 viktigt att fika. Det är också viktigt, att 
sitta bara – och prata, umgås. I Tyskland 
gör vi inte någonting bara för att göra. 
Man gör någonting för att. Och det här 
”för att” finns inte i Sverige, säger hon.

DET ÄR FREDAGSKVÄLL. Kyrkan är fort farande 
klädd och i blått och under de senaste 
dag arna har även syrenknopparna utanför 
börjat anta en liknande nyans. Massor av 
människor skyndar förbi kyrkan på väg att 
fira in helgen. Men vissa går in. Deras kväll 
ska ägnas åt improvisationsteater.

– Svenskar kommer tidigare än tyskar. 
Det är en skillnad, säger Jana Marie  Jünger.

Hon är tillsammans med Tim Lukas 
 Eggers ledare för kvällens teaterträff. Trots 
att klockan redan är över 19 och alla  borde 
vara på plats, är det fortfarande några perso-
ner till som väntas komma. Så de passar på 

att slå sig ned i församlingssalen och små-
prata lite. På en av väggarna finns en sol 
vars strålar består av gula och orangefärga-
de pappersremsor som alla är försedda med 
namn. På pappersrundeln i mitten står or-
den ”Das sind unsere Kinder”, detta är bar-
nen i församlingen. 
Det här är ett rum 
där människor i alla 
åldrar är välkomna. 

Jana Marie Jüngers 
kommentar om att 
passa tider var halvt 
om halvt ett skämt, 
men ett visst mått 
av sanning låg bak-
om den. Under de 
månader hon bott 
i Sverige har hon 
upplevt en skillnad i 
ment alitet i jämförel-
se med Tyskland.

– Det är inte så 
farligt om du kom-
mer lite för sent här 
i Sverige. Till exem-
pel om du kommer 
kanske fem minuter för sent till gudstjänst, 
bryr sig ingen om det. Det gör inget. Men 

om du kommer för sent i 
Tyskland, kollar alla och säger: 
”Hur kan du komma fem mi-
nuter för sent? Det går abso-
lut inte!”, säger hon.

ÄVEN TIM LUKAS  Eggers tycker 
att de  största skillnaderna mel-
lan de båda länderna  ligger i 
människors attityd och in-
ställningar. Han upplever att 
många i Tyskland är mer kon-
servativa.
– I Tyskland tycker många att 

det är okej att vara homo sexuell, men de 
säger inte att de vill att de har samma rättig-
heter. De är inte så aktiva för de männ-
iskornas rättigheter. Och det är annorlunda 
i Sverige, tror jag, säger Tim  Lukas Eggers. 

Han ville tillbringa ett år utom lands efter 
att ha gått ut skolan 
och eftersom famil-
jen ofta semestrat i 
Sverige, blev det hit 
han flyttade. Nu är 
han volontär i  Tyska 
kyrkan. Språket har 
varit en utmaning, 
men han har trivts 
och inte mött några 
direkta fördomar.  

Runt en kvart 
senare är teater-
gruppen fulltalig. 
Snart står sex per-
soner. De ställer 
sig i ring och upp-
värmningen börjar. 
Stora rörelser. Små 
rörelser. Snurran-
de rörelser. Armar 

uppåt sträck! Händerna mot tårna. Klappa 
höger. Klappa vänster. Gör inte fel. Då blir 
straffet att säga ”I´m so sexy” och springa 
ett varv runt ringen. Men det som ropas 
är ofta istället ”Scheiße” eller det inter-
nationellt mer gångbara ”fuck”.

Efter det följer en rad olika övningar. 
Tim Lukas Eggers hämtar ett snöre och ett 
par glass pinnar, ovanligt mycket rekvisita 
för att platsa på en improscen. Grodor för-
vandlas till prinsar. En mustaschprydd herre 
blir utvald att spela den kom binerade rol-
len Rödluvans mormor och vargen. Drei. 
Zwei. Einz. Och scenen är slut. 

  
Frida Andersson

Vid kyrkkaffet passar Wolgang Ahrendt och Roland Haase på att diskutera skillnader mellan tyska 
och svenska arbetsplatser. Med på bilden är även Andreas Abel (längst till vänster).

Från altanen har Claudia Asp utsikt över det samhälle hon bott i tolv år och som hon tycker är fantastiskt.

Uppvärmning pågår. Med tanke på hur mycket fyskisk aktivitet en kväll med improteater innehåller är det bäst att musklerna är uppvärmda.

Halt die Klappe! Jana Marie Jünger och Tim Lukas 
Eggers ger varandra svar på tal i en improscen.

En plats för alla åldrar. Barnen i församlingen har fått varin 
sol stråle med sitt namn.
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Fotboll i Berlin

Hertha BSC
Grundad: 1892
Smeknamn: Den gamla damen
Arena: Olympiastadion (74 500 
åskådare)
Serie: Bundesliga
Tränare: Pál Dárdai
Ordförande: Werner Gegenbauer

FC UNION BERLIN
Grundad: 1966
Smeknamn: Eisern Union
Arena: Stadion an der Alten 
 Försterei (22 012 åskådare)
Serie: 2. Bundesliga
Tränare: Urs Fischer
Ordförande: Dirk Zingler

Under 1920-talet var Hertha BSC ett 
av Tysklands bästa lag. Men de blev 

framförallt ihågkomna för att inte riktigt 
räcka till när det gällde som mest. De för-
lorade fyra raka mästerskapsfinaler mellan 
1926-1929. 1930 nådde de sin femte raka 
final och kunde tillslut titulera sig mästare 
efter att ha vunnit mot Holstein Kiel. 1931 
stod de som segrare igen men därefter har 
de inte vunnit några fler tyska mästerskap. 

Efter andra världskriget blev Hertha 
BSC den ledande fotbollsklubben i väst-
berlin och 1963 var de med och grundade 
Bundesliga. Men klubbens första säsong-
er i Bundesliga blev kaosartade och 1965 
tvingades de ned till 2. Bundesliga efter att 
ha gett segerpremier till spelarna. Det var 
förbjudet på den tiden. Det dröjde tre år 
innan Hertha BSC återigen spelade i den 
högsta ligan. 

UNDER 1970-TALET VAR de tillbaka som ett av 
Tysklands bästa lag men det räckte inte till 
någon titel. 1975 gjorde de sin bästa säsong 
i Bundesliga då de hamnade på en andra-
plats. De nådde också två cupfinaler under 

70-talet men fick se sig besegrade i båda 
finalerna. 1979 tog de sig till semifinal i 
UEFA-cupen. Där ställdes de mot Röda 
Stjärnan som efter två jämna matcher slog 
ut dem på bortamål. 

1983 åkte Hertha BSC ut ur Bundesliga 
och det dröjde hela 14 år innan de var till-
baka i den högsta ligan. De etablerade sig 
snabbt i Bundesliga igen och efter flerta-
let mittenplaceringar i rad kom de på en 
tredje plats säsongen 1999/2000. Det inne-
bar spel i Champions League för den första 
och enda gången i klubbens historia. 

DE SENASTE TIO åren har Hertha BSC blivit 
nedflyttade till 2. Bundesliga två gång-
er men de har sedan 2012 spelat i den 
högsta ligan. Klubben har kvalificerat sig 
för Europa League två gånger de senas-
te fem åren men aldrig nått längre än 
gruppspelet. Senaste gången var säsong-
en 2017/2018 där de bland annat ställdes 
mot Östersund. 

I årets Bundesliga slutade laget på tionde 
plats. Det blir därmed inget spel i Europa 
nästa säsong för Hertha BSC. 

FC Union Berlin grundades 1966 i sam-
band med att en sportpolitisk kursänd-

ring genomfördes i DDR. Förändringen 
innebar att man skulle skapa så kallade 
“Prestationscentrum” i varje distrikt. De 
ledande fotbollsklubbarna i varje distrikt 
fick förstavelsen FC. I Östberlin innebar 
det att tre klubbar grundades. FC Dynamo 
Berlin som hade kopplingar med Stasi, FC 
 Vorwärtz som hade kopplingar med armén 
och den civila klubben, FC Union Berlin. 

Två år efter att klubben grundades kom 
deras hittills största merit. De vann då 
den Östtyska cupen efter att ha besegrat 
 favorittippade FC Carl Zeiss Jena. 1973 åkte 
de ut ur den högsta serien och hamnade i 
andraligan, DDR-Liga. Efter att ha spelat tre 
säsonger i DDR-Liga så gick de 1976 upp 
till högsta divisionen, DDR-Oberliga igen. 

DE HADE UNDER resten av 1970-talet näst bäst 
publiksnitt i DDR-Oberliga trots att de var 
ett bottenlag. Klubbens arena blev en sam-
lingsplats för de oppositionella i Östtyskland 
och de bevakades väldigt noga av myndig-
heterna. 1980 åkte de ur DDR-Oberliga 

igen och de tog sig aldrig tillbaka. Men 
de hade då blivit en  kultförening och 
 publikmagnet.

Klubbens största framgång efter murens 
fall kom 2001 då man tog sig till final i 
Tyska cupen, DFB Pokal. Finalen  spelades 
på Olympiastadion i Berlin och de  ställdes 
mot FC Schalke 04 som vann matchen med 
2-0. Samma år kvalificerade de sig för första 
gången för  2.Bundesliga men efter ett svagt 
första år i andradivisionen åkte FC Union 
Berlin ner till  tredjedivisionen. 

2009 KVALIFICERADE DE sig för 2.Bundesliga 
igen och de har spelat där sedan dess. Under 
majoriteten av säsongerna i andradivisio-
nen har laget mestadels varit ett mittenlag 
men den här säsongen ligger de på tredje-
plats med bara en match kvar. Tredjeplatsen 
innebär kval till Bundesliga. Hoppet om att 
för första gången nå spel i Bundesliga  lever 
och om Eisern Union fick bestämma så 
tillhör de den högsta divisionen i Tyskland 
säsongen 2019/2020.

Marcus Eriksson

123 onstdf

Franska, spanska eller tyska? Det 
är ofta de alternativ mellanstadie
elever har att välja mellan när 
det gäller Bspråk. Romanskt och 
romantiskt eller germanskt och 
grovhugget? Att skorra eller inte 
skorra? Det är frågan.

Jag biter mig i läppen. Kanske inte bokstav-
ligen, men bildligt biter jag mig i läppen 
och konstaterar för mig själv att jag inte 
borde prata engelska så att andra hör, åt-
minstone inte när jag står framför koret 
i en kyrka. Anledningen till det är att jag 
verkar ha något slags oförmåga att vårda 
andra språk än mitt eget modersmål.

De bytte språk halvvägs in i impro-
kvällen i Tyska kyrkan, för att jag skulle 
kunna vara med. Min skoltyska är helt en-
kelt för ringrostig och de ville inkludera 
mig. Och vad är det första som händer? En 
groda hoppar ur munnen på mig.  Ordet 
”bloody”, inget grövre än så men ändå 
pinsamt. Att svära i kyrkan är ju ett uttryck 
för att göra det allra mest förbjudna.

– Jag önskar att jag hade valt franska 
 istället, säger en väninna.

Jag undrar varför. Eller gör jag egent-
ligen det? Att tyska ses som kantigt, 
militär iskt och till och med fult, är ingen 
nyhet för mig. Ändå har jag läst det i sju år. 

Det jag undrar är kanske snarare varför jag 
har gjort det. 

B-språket var ett av de första val jag fick 
göra själv. Råden var många och spretade 
åt alla möjliga håll. ”Välj tyska, det är så 
likt svenska”, ”Välj inte tyska, gramma-
tiken är så svår”, ”Välj ett språk som någon 
i  familjen kan”. Ingen i min familj kan sär-
skilt mycket tyska. Men jag valde det ändå. 
Kanske för fonologin och vokabulären 
påminde om svenskans. Det var hur som 
helst mitt val och det kan hända att det var 
en av anledningarna till att jag höll fast vid 
det i sju år.

Heter det der eller den? Läraren för-
klarar så ingående som möjligt och med 
enklast tänkbara ord vad som avgör vil-
ken form den bestämda artikeln antar i 
olika samman hang. Men jag förstår inte. 
Inte förrän jag slår upp grammatiksidor-
na i läroboken och läser att det är när ett 
maskulint substantiv står i ackusativ som 
artikeln får en annan slutbokstav. Var det så 
enkelt? Grammatik förstår jag mig på och 
få språk har så strukturerad grammatik som 
just tyska.

Det sägs att skådespelaren Per  Oscarsson 
blev antagen till teaterhögskolan genom 
att läsa högt ur telefonkatalogen. Han hade 
missat att det var meningen att alla som 
ansökte skulle framföra en monolog, så 
han tog helt enkelt första bästa trycksak 
han fick tag i. Och han blev antagen. Om 
det är sant, vet jag inte. Men kanske var det 

därför min väninna önskade att hon hade 
valt franska, för att kunna läsa passager ur 
telefonkatalogen och få det att låta som 
högstämd poesi. Det är nog få som  skulle 
kunna deklamera stycken ur den tyska 
telefon katalogen. Språket är för kantigt, 
men det ställer också högre krav på text-
ernas litterära kvalitet. Att mejsla ut skön 
poesi ur ett grovhugget språk är väl mer 
av ett konststycke än att läsa ur telefon-
katalogen, så att säga.

Jag biter mig i läppen. Hade jag bara 
haft skoltyskan i färskare minne, skulle jag 
aldrig ha svurit i kyrkan, aldrig gjort mig 
skyldig till det mest förbjudna. Eller vad 
vet jag? Kanske hade jag dragit till med ett 
”Scheiße” istället. 

Frida Andersson

Det ultimata diktarspråket? Ett språk som inte klingar så poetiskt i sig ställer kanhända större krav på diktaren

Ackusativ och det 
mest förbjudna
  Krönika
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KLUBBEN 
SOM FÖLL 
MED MUREN
Text & Bild: 
Marcus Eriksson
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Maj, 1988. Laget har precis lyft 
pokalen som vinnare av den 
högsta divisionen i Östtyskland, 
DDROberliga. De var störst och 
bäst, men de var inte vackrast. När 
Berlinmuren föll året efter vän
tade en helt ny verklighet för de 
tiofaldiga mästarna, Berliner FC 
Dynamo. 

Alla fotbollslag har en historia, 
men  frågan är om inte  historien 
om fotbolls laget från Hohen-

schönhausen är unik. BFC Dynamo, som 
laget i folkmun kallas för, grundades i 
 januari 1966. Som hedersordförande valdes 
Erich Mielke, mer känd som chef för den 
östtyska säkerhetspolisen, Stasi. Det sägs att 
det fanns en vilja hos DDR-regimen att få 
fram ett Östtyskt superlag. Och bara tolv 
år efter att klubben grundades stod de som 
segrare i den högsta divisionen. 

“MIN FARFAR VAR NAZI, MIN PAPPA VAR STASI, JAG 

ÄR DYNAMO.” Kampsången som än idag ekar 
på klubbens matcher är kontroversiell och 
klubbens historia är svår att bortse från. 
Var klubbens titlar verkligen ärligt vunna? 
De tio titlarna var omgärdade av rykten 
om köpta domare som gav laget enorma 
 fördelar, konstiga spelarövergångar och om 
ekonomiskt lurendrejeri. 

Jirka Grahl var i tonåren under BFC 
 Dynamos glansdagar. Väggarna på hans 
kontor på tidningen Neues Deutschland 
är täckta av gamla tidningsurklipp. Han 
hejdar mig när jag är på väg att sätta mig 
på en stol bredvid hans skrivbord och pe-
kar på ett specifikt 
urklipp som sitter 
på väggen ovanför 
hans dator. 

– Jag tror att 
den här är från 
mars 1986. BFC 
 mötte Dynamo 
Lei pzig som var 
deras största ut-
manare till titeln. 
Leipzig hade led-
ningen med 1-0 
i den 94:e minuten. Helt plötsligt föll an-
fallaren i BFC i offensivt straffområde, till 
synes helt utan kontakt. Men domaren 
blåste straff och matchen slutade 1-1. BFC 
 Dynamo vann sedan titeln, bara två poäng 
före  Dy   namo Leipzig, säger han. 

Händelsen kallas idag för Skammens 
straffspark i Leipzig och man kan nästan se 
på Jirka hur upprörd han blir av bara tanken 
på den situationen.

– Min pappa var BFC-supporter, men 
jag och många av mina vänner började 
 därefter att hålla på andra lag. Den straffen 

är det mest konkreta exemplet på makten 
som Stasi hade över fotbollen i Östtyskland, 
 säger Jirka Grahl. 

BFC Dynamo var Stasis lag och Erich 
Mielke gjorde allt i hans makt för att laget 
skulle bli bäst. Om det var lagligt eller inte 
spelade inte så stor roll. 

– Allt från domare som dömde till deras 
fördel. Till spelare från andra klubbar som 
helt plötsligt spelade för BFC Dynamo. Jag 
minns hur alla tyckte att det var konstigt. 
Men det fanns väl inte så mycket att göra, 
säger Jirka Grahl. 

KLUBBENS SUPPORTERKULTUR OCH deras poli-
tiska kopplingar är något som återkom-
mer i många berättelser om klubben, det 
går inte att komma ifrån. Tuffa, hänsyns-
lösa, skinheads, huliganer. De fyra orden 
är de som oftast används för att beskriva 
BFC  Dynamos fans. Julian Graeber jobbar 
som sportjournalist på Tagesspiegel. Han 
 jobbade tidigare på en mindre tidning och 
hans främsta fokus då var BFC Dynamo. 
Jag träffar Julian utanför klubbens  arena, 
Friedrich-Jahn Ludwig Sportpark. En 
 arena som Julian varit på många gånger, 
men under de senaste åren har det blivit 
allt mer sällan.

– Jag var nästan på varje match här under 
tre års tid, men nu går jag aldrig hit längre. 
Jag får en olustig känsla i hela kroppen. Jag 
har aldrig blivit attackerad, men jag känner 
mig inte trygg när jag är på plats. Det är nå-
got som skrämmer mig med supportrarna, 
säger han. 

Det tyska fotbollsförbundet delar in 
 huliganer i tre kategorier, A, B och C. A 

är den mildaste gra-
den och C är den 
värsta. BFC Dynamo 
har idag en ganska 
liten supporterskara 
med ett publiksnitt 
på mellan 800 och 1 
000 åskådare på sina 
hemma matcher. Men, 
de har 101 kategori 
C huliganer. Det kan 
jämföras med Union 
Berlin som har en be-

tydligt större fan skara och ett publiksnitt på 
20 000 åskådare. De har endast 48 kategori 
C-huliganer. 

– Jag kan inte säga säkert att det är många 
nazister bland deras supportrar, men det 
finns absolut en del fans här med  sådana 
sympatier. Det har hänt att de sjunger 
Hitler -ramsor och det är många skinheads i 
deras klack, säger Julian Graeber.

Julian berättar att BFC Dynamo är en 
klubb som är svår att få kontakt med. Deras 
historia är något de absolut inte vill prata 
om. Och om något aktuellt händer är det 

locket på från klubbens sida.
– Bara för någon vecka sedan stängde 

klubben av två spelare. När jag ringde och 
skulle fråga om varför så lade deras medie-
ansvarig på luren innan jag ens hunnit  fråga. 
Det blir svårt för dig att få kontakt med 
 någon aktiv inom klubben. Du  skulle ha 
skrivit om Union Berlin istället, säger Julian 
Graeber och skrattar. 

BFC Dynamo har dåligt rykte. Inte bara 
i Berlin utan i hela Tyskland. Alla  känner till 
klubbens historia och vet vilka  fördelar de 
fick när de var mästare. Nu huserar  klubben 
i landets fjärde högsta liga,  Regionalliga 
Nordost. En helt annan  verklighet jämfört 
med klubbens  glansdagar. 

JAN-CLAUDIUS THIELE HAR följt klubben sedan 
början av 80-talet. Vi träffas på en sportbar 
i stadsdelen Wedding. Jag möts av ett moln 
av cigarettrök och lukten därinne är en 
blandning av öl, svett och rök. Precis när 
jag sätter mig ner bredvid Jan-Claudius gör 
BFC Dynamos ärkerival Union Berlin 2-0 
mot Hamburg i kampen om uppflyttning 
till Bundesliga, Tysklands högsta division.

– Fan också! Vi hatar Union. De är så 
äckliga, säger Jan-Claudius Thiele. 

Vi är inte ensamma på sportbaren, långt 
ifrån. Jan-Claudius sitter tillsammans med 
fyra andra män vid ett bord. Alla ser lika 
besvikna ut efter Union Berlins 2-0-mål. 
De  andra männen vid bordet har  rakade 

 huvuden och deras armar är täckta av 
 tatueringar. 

– Kom, vi sätter oss vid ett annat bord. 
Jag vet inte om de är lika intresserade av 
att prata med dig som jag är, säger Jan- 
Claudius. 

Han har en svensk fru och  pendlar  mellan 
Malmö och Berlin, så det 
har inte varit lätt att boka 
in ett möte med honom. 
Men till skillnad från nå-
gon aktiv i klubben, tar 
han sig tid att prata med 
mig.

– Jag tror att jag var 15 år när jag följde 
med på den första bortamatchen. Jag hade 
en kompis som var med i deras huligan-
grupp och han tog med mig till en match. 
Jag har alltid älskat fotboll och tänkte varför 
inte? Det blev slagsmål efter matchen mot 
det andra lagets huliganer och vi vann stort. 
Adrenalinet och gemenskapen var nog det 
som fick mig att fastna, säger Jan-Claudius. 

NÄR ERICH MIELKE och Stasi kommer på tal 
bekräftar han alla teorier och rykten som 
finns, och det är inte något som han eller 
andra BFC Dynamo-supportrar förnekar.

– Erich Mielke gjorde i stort sett vad han 
ville. Det vet alla om, så varför ska vi förne-
ka det? Det blev svårt för oss som klubb att 
vara kvar på den nivån vi hade när muren 
föll. Mycket av det berodde nog på den hjälp 
klubben fick av Stasi, säger Jan Claudius.

Sorlet omkring oss tystnar när jag fråg-
ar om supportrarnas koppling till nazismen 
och jag känner hur Jan-Claudius vänners 
blickar direkt vänds mot mig. Jag kän-
ner hur nervositeten gör sig påmind och 
undrar om jag kanske pratar lite för högt. 
Men trots detta svarar han mer än gärna 
på mina frågor om ämnet, bland annat om 
Hitler-ramsor och bananer som kastats mot 
 mörkhyade spelare.

– Vi har haft många väldigt duktiga mörk-
hyade spelare genom åren. Skillnaden mellan 
de vita och de mörkhyade är att de  mörk hyade 
spelarna snabbare får hat  riktat mot sig när 
det går dåligt. Jag är ju själv  mörkhyad och 
sådant beteende som du nämner fördömer 
jag och det vet de BFC-supportrar som står 

mig nära om. Men jag kan 
inte förneka att sådana in-
cidenter har inträffat och 
det är tråkigt. Politik och 
fotboll hör inte ihop, så är 
det bara, säger Jan- Cladius. 

NUFÖRTIDEN ÄR HAN inte lika aktiv som förr, 
mycket på grund av att han har sin familj i 
Sverige och att han vill vara en bra pappa 
till sin dotter. Men det finns också en annan 
anledning till att hans intresse för huliganis-
men har avtagit. 

– 2006 blev en kompis till mig skjuten till 
döds under ett bråk med en huligangrupp. 
Han var inte ens en huligan utan han hade 
helt enkelt hamnat på fel plats vid fel till-
fälle. Det var otroligt tragiskt och jag kan 
tänka på det än idag, säger han. 

Men att stötta BFC Dynamo är något 
han kommer att göra till sin död, det är han 
säker på. Och huliganismen kommer han 
alltid att ha kopplingar till. Han har många 
kompisar kvar där och den har varit en stor 
del av hans liv. 

Jag säger hejdå till hans mindre väl-
komnande vänner och tackar sedan Jan- 
Claudius för en trevlig pratstund innan jag 
beger mig mot utgången, nästan chockad 
av hans öppenhet. 

Negativitet är något som omgärdar 
 klubben. Men om det är något positivt 
som lyfts fram i Berlin så är det BFC:s 
ungdoms verksamhet. Det är också något 
som  genererar mycket volontärarbete och 
engagemang. Kanske är detta ett steg i 
rätt riktning för att stärka klubbens  rykte. 

Jag får  efter många försök tag i numret till 
 chefen för klubbens ungdoms akademi, 
Jürgen  Kayser. 

Full av förtröstan knappar jag in  numret 
på min telefon för att ringa Jürgen. Ef-
ter två misslyckade försök svarar han till 
slut. När jag berättat vem jag är och var-
för jag vill  prata med honom så tackar han 
för mitt intresse för klubben och deras 
ungdoms verksamhet, men han är inte in-
tresserad av att prata med “media”. Mina 
förväntningar på att få  kontakt med någon 
inom  klubben får sig en  sista smäll och 
jag känner mig  besegrad. Julian hade nog 
rätt konstaterar jag när jag lägger ifrån mig 
 telefonen.

BFC DYNAMO VAR Östtysklands främsta lag. 
De spelade på de största arenorna i  Europa 
och de engagerade tusentals människor. 
Men nuförtiden är BFC  Dynamo en 
klubb som många utanför Tyskland inte 
vet  existerar. Kanske finns det ambitioner 
från  klubbens sida att sudda ut det dåliga 
 ryktet som  Erich Mielke och hans Stasi 
lämnat  efter sig. Kanske vill de på lång 
sikt nå den  absoluta  toppen igen. Men 
 efter allt jag sett och hört under min 
vecka i Berlin är min  slutsats att: tyvärr 
BFC Dynamo, er klubb föll  tillsammans 
med Berlinmuren. 

Marcus Eriksson

BFCLokomotiv Leipzig 1986. Foto: Neues Deutschland

”Du skulle ha  skrivit 
om  Union Berlin 
 istället”

 – Julian Graeber

”En kompis till 
mig blev  skjuten 
till döds”

 – Jan-Claudius Thiele

Julian besöker sällan FriedrichJahn  Ludwig 
Sportpark nuförtiden. Han känner sig inte 
trygg på läktaren när BFC spelar. 

JanClaudius har följt sitt BFC Dynamo i över 30 år och är till skillnad från många andra anhängare till klubben pratglad och vänlig. 

En av de konstgräsplaner som BFC  Dynamos 
 ungdomar tränar på.
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En stad full 
av bläck

Blommor, en bild på en  avli den 
mor, diamanter, död skallar, 
 A sterix. Tatueringar kan ha 
många olika former och fär-

ger och kan sitta lite varstans 
på kroppen. I Berlin är det inte 
ovanligt att se folk på stan gå 
och visa upp sina  konstverk. 

Men hur ser berlinarna egent-
ligen på den här typen av 

 kroppskonst?

Text och bild: Alexander Gustafsson

Bilderna i kollaget är 
tagna av svenskar som 
tatuerat sig i Berlin.
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Två män sitter på en liten sten-
trappa utanför ett lägenhetshus 
i Mitte i Berlin och äter lunch. 

Deras  ar  mar är täckta av bläck. Färgglada 
mönster ringlar sig från den ena mannens 
handrygg upp mot hans armbåge. Först 
när man  s tuderar det lite extra noga inser 
man att mönstret föreställer en drake. 

Det här är en syn som blir allt vanligare 
runt om i världen och inte minst i Europa. 
Tatueringar är en kroppsutsmyckning som 
länge varit associerad med både krimina-

litet och dekadens. Men nu börjar den bli 
allt mer accepterad i större delan av världen.

Berlin kallas av många tatueringarnas 
Mekka.  Många reser hit bara för att skaf-
fa sig en tatuering, och man behöver inte 
vistas i staden någon längre tid innan man 
skymtar en kropp som på något ställe är 
utsmyckad med bläck. Men enligt  Claudia 
(artistnamn), tatuerare på Classic Tattoo 
i Berlin, är just denna typ av kroppskonst 
inte helt accepterad än.

– Vi brukar ofta råda folk att tänka lite 
extra när de vill göra en tatu-
ering på  handen eller halsen. 
Det är fortfarande så i Berlin 
och Tyskland att det kan vara 
svårt att få jobb och till och 
med lägenhet om man har 
synliga tatueringar. Vill man 
göra en synlig tatuering hos 
oss så måste man ha minst en 
annan tatuering sedan tidigare.

MEN LÅT OSS backa bandet 
lite och köra en snabbkurs i 
 ta tuering ens  historia. Att per-
manent märka sin kropp med 
bilder är inget modernt påhitt. 
I själva verket tror man att den 
äldsta tatueringen man hittat 
är 5 000 år gammal. Tatuering-
ar har funnits hos ett flertal 

folkslag under historiens gång. Man vet till 
exempel att både vikingar och  polynesier 
tatuerade sig. Orsaken till att man tatuerade 
sig är inte helt klarlagd och det skilde sig 
även mycket åt beroende på vilken kultur 
man tillhörde. I Polynesien, varifrån ordet 
tatuering ursprungligen kommer från, tatu-
erade man sig bland annat för att visa vilken 
familj man tillhörde och vilken status man 
hade i stammen, medan aboriginerna mes-
tadels tatuerade sig av religösa skäl. 

I början av 1900-talet var det mest sjö-
män och kriminella som var tatuerade. För 
kriminella var det ofta en statussymbol och 
ett tecken på att de var med i ett gäng eller 
liknande. För sjömännen däremot var en 
tatuering något man arbetade sig till. Man 
fick göra olika tatueringar beroende på vil-
ka resor man hade gjort och vilka hamnar 
man hade lagt till vid.

Först på 80-talet blev det allt vanligare att 
”vanligt” folk började tatuera sig. Men det 
har alltså tagit tid för det äldre sättet att se 
på tatueringar att dö ut.

TILLBAKA TILL NUTIDEN. Inne i sin ljusa studio 
i Berlin står Claudia och ritar upp skisser 
för sitt nästa jobb. Studion, där hon jobbar, 
Classic Tattoo Berlin har vitmålade  väggar 
med diverse oljemålningar uppsatta på 
dem. Golvet är skinande rent och disken 
där de  tar emot sina kunder är även den 

vit och blank. Förvirringen då man inte 
riktigt vet om man klivit in hos en tandlä-
karmottagning eller en tatueringsstudio är 
en konstig känsla. Att det envisa surrandet 
från  tatueringsmaskinerna vagt påminner 
om en tandborr, gör inte förvirringen 
mindre.  

– Vi jobbar hårt med 
att få bort tabustämpeln 
kring tatueringar. Det ska 
inte vara något konstigt att 
tatuera sig. Nu för tiden, 
åtminstone i Berlin, är det 
sällan någon som  rynkar 
på näsan när man går på 
gatan och visar upp sina 
tatueringar, säger Claudia.

Sedan Berlinmuren föll, 1989, har det bli-
vit vanligare och vanligare att folk tatuerar 
sig.   Enligt Claudia är den mest troliga för-
klaringen att det låg i tiden, det var ett sätt att 
ge sig själv en identitet. Hon märker av att 
bland de  äldre som kommer in och tatuerar 
sig är det mest forna östtyskar.

– Det har väl alltid varit vanligare åt-
minstone under mitt liv med olika sub-
kulturer i öst än i väst och det märks även 
bland de som väljer att tatuera sig.

Claudias studio Classic Tattoo Berlin 
har specialiserat sig på att göra porträtt, 
men de gör även tatueringar i andra sti-
lar, samt piercingar. Studion är väl upplyst 

och har olika rum för varje tatuerare. De 
är väldigt noga med att allt ska vara rent 
då infektion srisken är stor när man gör 
tatueringar och piercingar. Ut från ett av 
rummen kommer en kvinna i fyrtioårs-
åldern vinglande på ostadiga ben. På ena 
armen har hon en halvklar tatuering av en 

kvinnas ansikte med en ram 
runtom. Hon går till soffan i 
väntrummet och häller upp 
en kopp kaffe.

– Det är en bild på min 
mamma. Hon gick bort för 
ungefär ett år sedan och jag 
kände att jag ville göra något 
för att hedra hennes minne, 
säger kvinnan.

Hon berättar att hon redan har  suttit i tre 
timmar med tatueringen och att de räknar 
med minst två timmar till innan den är klar. 
En paus från smärtan är välbehövlig. Just 
det här porträttet är den första tatueringen 
hon skaffar sig och hon är inte orolig för att 
folk ska döma henne negativt för att hon 
har gjort den.

– Hade någon sagt att jag skulle tatuera 
mig för tjugo år sedan hade jag bara skrattat 
åt dem, det var otänkbart för mig. Men min 
syn på tatueringar har ändrats. Nu tänker jag 
mer på tatueringar som vilket smycke som 
helst, fast mer permanent än en ring kanske, 
säger kvinnan och betraktar sin rodnande 

”Vi jobbar hårt 
med att få bort 
tabustämpeln 
på tatueringar”
               – Claudia

Classic Tattoo Berlin är ett av många ställen där man kan tatuera sig i Berlin. Just den här studion specialiserar sig på porträtt.

Porträtt är inte det enda de gör på Classic Tattoo Berlin. 
 Claudia står för det här konstverket.                    Bild: Claudia

Claudia vill gärna att folk ska se tatueringar 
som konstverk.
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arm där porträttet av hennes mor börjar ta 
form.  

LITE LÄNGRE NER på samma gata ligger studi-
on Good Old Times Tattoo som drivs av 
Swen Losinsky. Här får man absolut inte 
tandläkar känsla. Det är tydligt att Swen 
missade memot om att man inte ska ha ta-
tueringar på händerna eller halsen. På var 
hand har han ett por-
trätt och hela halsen och 
nacken är täckt av tatu-
eringar.

– Jag bryr mig inte 
riktigt om det där med 
att de ska gå att dölja. 
Vill man ha något på sin 
kropp som man tycker 
är snyggt är det upp till 
en själv. Stör sig andra på det är det deras 
problem, säger han.

Good Old Times specialiserar sig främst på 
traditionella japanska motiv. Men precis som 
Classic Tattoo Berlin gör de även annat.

– Det är svårt att bara specialisera sig på 
en viss stil nu för tiden eftersom det finns 
så många olika stilar. Folk vill ha så många 
olika motiv. Skulle vi bara göra traditionellt 
japanskt här skulle vi tappa många kunder, 
säger Swen.

Good Old Times har även drop in i mån 
av tid där kunder kan komma in samma dag 
och få något litet gjort. En tatuering tar i 
många fall flera timmar att göra. Därför har 
Good Old Times alltid en artist utan några 
inbokningar på plats varje dag.

– Det är vanligt att det kommer in turister 
som vill ha något minne från sin tid här. Ofta 
är det något litet. Igår till exempel kom det 

in två tjejer och gjorde 
varsin cirkel på armen. 
Det var deras sista dag 
på en  jordenruntresa och 
de ville ha något som 
symboliserade den, säger 
Swen.

BÅDE PÅ CLASSIC Tattoo 
och Good Old Times är 

det vanligt att det kommer in folk i alla åld-
rar och tatuerar sig. Allt från 18-åringar till 
90-åringar. Men att det  blivit fler som skaffar 
sig en tatuering håller inte Swen med om.

– Det var en ganska kraftig ökning i bör-
jan av 2010-talet. Men sendan stagnerade 
den och nu är det ett ganska jämt tryck på 
tidsbokningarna, säger Swen.

Han menar att det, i alla fall hos Good 
Old Times, är en viss typ av människor som 
kommer in.

– Det är inte de där fina överklass-
människorna. Det är de som är lite mer ruf-
figa och bråkiga som kommer hit, säger han.

Och lite mer ruffig och bråkig, det stäm-
mer in på Good Old Times studio. Studi-
on är betydligt mörkare än Classic Tattoo. 
På de svartmålade väggarna hänger gamla 
japanska demonmasker och ett gammalt 
ankare. I väntrummet för drop-in tider står 
två slitna skinnsoffor och ett nerklottrat 
bord. Det ger en viss stämning samtidigt 
som det märks tydligt att det är en uttänkt 
stil de har. Den här studion ska vara lite mer 
ruffig. Det är deras gimmick.

– Jag tycker det hör till, säger Swen, det 
ska vara lite sunkigt när man tatuerar sig, 
det är en del av kulturen. Sen är vi såklart 
jättenoga med att allt är sterilt och att vi 
inte för över några sjukdomar till någon.   

DET ÄR HÅRDA hygienkrav för att få driva en 
tatueringsstudio i Berlin och med jämna 
mellanrum kommer kontrollanter på besök 
för att se att allt är i sin ordning.

– Det blir en konstig grej av det hela. Jag 
vill att det ska vara lite ”devil may care” 
känsla över en studio samtidigt som jag 
självklart inte vill att folk ska komma in 
och tro att de kommer få nångon obotlig 
sjukdom om de tatuerar sig här.

Claudia på Classic tattoo håller inte 
med. Hon vill få bort bilden av att det bara 
är bråkstakar som tatuerar sig.

– Det är ett så ledsamt och gammalt syn-
sätt. Jag tycker att man istället borde om-
famna idén att om man tycker att det är 
fint att ha ett motiv på sin kropp så borde 
man skaffa sig det. Jag tror att en stor anled-
ning till att det gamla synsättet lever kvar är 
att det är en del av machokulturen. Det ska 
vara hårt att tatuera sig, det är manligt och 
det ska vara häftigt. Jag vill bort från det, 
säger Claudia.

Istället vill hon att folk ska se det mer 
som en konstform. Ett sätt att utsmycka 
sig själv och förstärka sin identitet på. 
Och hon tycker att utvecklingen går i den 
 riktningen.

– Det blir allt fler kvinnor som tatuerar 
sig och som tatuerar. På den här studion 
jobbar det för tillfället fler kvinnor än män 
och det är en trend som blir allt vanligare i 
Tyskland.

Även motiven ändras. Claudia har sett en 
nedgång för de klassiska dödskalle- och eld-
tatueringarna och en uppgång för porträtt.

– Folk vill allt oftare ha en tatuering som 
betyder något för dem och som de har en 
stark koppling till.

Men oavsett vad kan man inte förneka att 

Berlin, det är en stad där tatueringar syns. Det 
är sällan längre än femton minuter till närmas-
te studio och ser man sig för kommer man att 
skymta en kropp som är täckt av bläck.

Alexander Gustafsson

”Det ska vara lite 
sunkigt när man 
tatuerar sig, det är 
en del av kulturen”

– Swen Losinsky

Swen Losinsky äger Good Times Tattoo och han har inga problem med att vissa fortfarande ser tatueringar som något fult och dekadent.  

Good Times Tattoo ser inte mycket ut för 
 världen från utsidan. 

En klassisk ”akuma” vilket är japanska för 
demon.                   Bild: Swen Losinsky
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Människor på gatan i 
 Berlin 

Lina står utanför badskumsaffären Lush på 
Friedrichstraße. Hon har två kannor, en i varje 
hand, och häller skum från den ena till den 
andra. Detta gör hon för att det ska bli bra 
konsistens på skummet. 
– Jag gör badbomber.  Vill ni lukta?  
– Kan man få smaka? 
– Haha! Tror inte det smakar gott.

Damian Agote och Onur Agote väntar också i 
den långa kön. Killarna har precis dansat för att 
fördriva tiden.
– Vi har stått i här 40 minuter. 
En av killarna har varit här förut, för tre år 
sedan, men för den andra killen är det första 
gången.

Kinga och Marcin kommer från Polen. De är 
på väg till USA men har mellanlandat i Berlin. 
Nu köade de för att köpa kebab på det kända 
kebabstället Mustafa’s Gemüse Kebap.
– Vi hittade stället på internet och det verkade 
intressant, säger Kinga.  

Foto Amanda Alwan och Victor Norlander 
Text Elin Johansson

Kitschkrieg är producenttrion 
som hittade sig själva och mu
siken i Berlins outcastmecka, 
Kreuzberg. Trots att gruppen bild
ades för bara fyra år sedan har 
Kitschkrieg varit en av de mest 
tongivande för hur tysk rap och 
pop låter och ser ut.

Kitschkrieg är mer än bara musik, för att 
citera deras hemsida: det är ett kreativt 
powerhouse, bestående av producenterna 
Fizzle, Fiji Kris och fotografen Awhodat. 
Kitschkriegs låtar gästas nästan alltid av 
den tyska dancehallpionjären Trettmann 
vars karriär fått ett rejält uppsving i och 
med samarbetet. Med en ljudbild inspire-
rad av allt ifrån jamaikansk dancehall till 
punkrock och grime har deras musik hittat 
influenser från alla världens hörn. 

Men allt började i Kreuzberg. Att hitta 
sig själv i Berlin, och i Kreuzberg av alla 
ställen, kan låta lagom klyschigt men det är 
faktiskt det som är fallet med Kitschkrieg. 
Alla tre medlemmarna flyttade individu-
ellt till Kreuzberg för att hitta kreativiteten 
och nytt hopp i sitt skapande. De hittade 
varandra och sitt karaktäristiska sound. 
Precis som hos rap- och konstkollektivet 
Brockhampton ligger fokuset på att skapa 
en känsla eller stämning utav ljud och bild 
i symbios. En melankolisk och samtidigt 
framåtsträvande ljudbild förstärks av film 
och bilder, alltid i svartvitt från Awhodat. 
Kitchkriegs musikvideos utspelar sig ofta i 
urban miljö, inte sällan i Berlin, inte sällan 
i Kreuzberg.  

Kitschkrieg spelar en viktig roll i den 
välbehövliga moderniseringen av tysk 
hiphop, som stått i skymundan av fransk 
trap och brittisk grime. Allt för länge har 

mycket tysk rap låtit som Kartellen 2012 – 
hetsig gangsterrap med en balladliknande 
refräng à la klassisk Stress-produktion. Men 
med Kitschkrieg i förarsätet har Tyskland 
börjat få en hiphopscen för 2019 som på 
allvar kan konkurrera på kontinenten.

Karl Meyer

Kitschkrieg sätter  
tysk hiphop på kartan

Foto: Wikimedia commonsTrettmann uppträder på festivalen Wir sind Mehr – en antirasistik festival som tar av
stånd från det främlingsfientliga våldet som plågade staden Chemnitz förra året.

5 Kitschkrieglåtar du måste lägga till i din spellista

5 minuten (feat Cro, AnnenMayKantereit, 
Trettman)

Sowieso (feat. Megaloh, Trettman)

Knöcheltief (feat. Trettmann)

Standard (feat. Trettmann, Gringo, Gzuz, 
Ufo361)

10 419 (feat. Cro, Trettmann)



22 23

      Antisemitism
        då och nu

Michael BenMenachem var 
bara åtta gammal när han fick 
uppleva Förintelsen under 
andra världskriget. Judehat, 
glåpord, misshandel och mord. 
Trots att det var decennier se
dan andra världskriget slutade 
så fortsätter hatet än idag mot 
judarna.

Det är måndag förmiddag strax inn-
an lunch. En äldre man med huvudbo-
nad på huvudet sitter på en stol i en sal på 
Ljungskiles folkhögskola och väntar in de  
studerande som ska lyssna på hans föreläs-
ning. En föreläsning som handlar om hans 
uppväxt från ett barns perspektiv under  
andra världskriget.

När studerande börjar att strömma in i  
salen reser Michael Ben-Menachem på sig 

och går fram till varenda en i salen, tar dem 
i hand, presenterar sig med sitt namn, och 
hälsar alla varmt välkomna. 

Han missar ingen.
– För många år sedan var jag också lika li-

ten som ni, inleder Michael  Ben-Menachem 
sitt föredrag. 

– Ett världskrig pågick men jag var-
ken förstod eller visste så mycket om det.  
Jag var ju bara åtta år gammal.

Bild: PixabayOmkring 1,3 miljoner personer deporterades till Auschwitz, av dessa dog 1,1 miljoner i lägret.
90 procent av dem var judar.

Text och bild: 
Sarah Holmqvist
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Den 80-årige Michael Ben-Menachem 
föddes i Budapest i Ungern. Han växte upp 
i en liten stad som heter Orosháza, som lig-
ger i södra Ungern. Michael, som är utbil-
dad psykolog, yrkesfotograf och konstnär, 
växte upp i en värld som präglades av krig 
och oroligheter i Europa. I den lilla staden 
drev hans pappa en bokhandeln där han 
sålde klippdockor som Michael och andra 
pojkar lekte med och som såg ut som sol-
dater.

– Vi såg inte så mycket soldater och inte 
så mycket av kriget heller i södra Ungern.
Jag lekte med de där papperssoldaterna, be-
rättar Michael.

PÅ 1940-TALET BODDE drygt 600 judar i den lil-
la staden Orosháza. Judarna var en minori-
tet i staden där han bodde tillsammans med 
sin mamma och pappa.

– En dag sa min mamma att jag inte fick 
gå ut och leka på gatan utan att ha en da-
vidsstjärna på mina kläder. Jag fattade inte 

varför, men senare förstod jag att de ville 
hålla isär oss från de andra.

Han hade aldrig märkt av några motsätt-
ningar mellan den judiska och ungerska 
befolkningen. Men våren 1944 förändrades 
saker och ting. Han var åtta år och gick i 
andra klass i den judiska skolan.

– På väg hem från skolan var det två stora 
pojkar som tog tag i mig och kastade ner 
mig i ett djupt dike. Det fanns inga täckta 
avlopp Oroshaza på den tiden, så jag blev 
nedsölad och luktade illa och var jätteled-
sen. Det hände varenda dag den våren. De 
skrattade och kallade mig för smutisg jude, 
berättar Michael.

EFTER  ATT TYSKLAND ockuperat Ungern i 
mars 1944 gick det fort. Judar förbjöds att 
ha vissa yrken och Michaels mamma, som 
var lärare, reste till Budapest för att omsko-
la judiska kvinnor som hade förlorat sina 
arbeten.

– En dag kom pappa hem från affären 
och sa, jag vet inte hur jag ska berätta det 
här men det är en ny lag. Judar får inte åka 
tåg. Jag frågade självklart hur mamma skulle 
komma hem men det visste inte pappa. Och 
ingen av oss visste heller att vi aldrig skulle se 
henne mer, berättar Michael sorgset.

DEN 19 MARS 1944 ockuperades Ungern av 
den tyska armén. Vid denna tidpunkt var 
Ungern det land i Europa som hade flest 
judar i befolkningen.

Tillsammans med några medarbetare 
skickades SS-officerrn Adolf Eichmann 
till Ungern för att organisera judarnas 
evakuering och transport till arbetsläger i 
Tyskland.

När Eichmann greps av Israel år 1961 
fick han en fråga under rättegången hur 
det kändes, att skicka miljoner till döden, 
 Eichmann svarade:

“Att döda en människa är mord men att 
mörda en miljon är statistik.”

Michael berättar för åhörarna hur han 
och hans pappa flyttades till ett ghetto som 
låg utanför staden. Men det var inget an-
nat än ett uppsamlingsläger. Från ghettot 
transporterades judarna i godsvagnar som 
var gjord för sex hästar. Minst 60 personer 
trycktes i en enda vagn.Och därifrån for-
slades de ungerska judarna till 
olika arbetsläger i Tyskland 
och Österrike. Michael och 
hans pappa kom till ett  Wien 
i arbetsläger.

- Pappa jobbade under slav-
lika förhållanden och vi barn 
gick runt och tiggde vid kyr-

kogårdar. Värst var bristen på mat. Jag var 
alltid hungrig.

– Ni anar inte hur de behandlade oss när 
det gällde mat. Jag förlorade alla mina tän-
der. Vi fick lite brunt vatten på morgonen, 
och äcklig soppa. Och på kvällen det bruna 
vattnet igen och det var allt, berättar han

VARJE DAG FLÖG det bombplan 
över staden, som släppte ner 
sina bomber. Under julda-
gen år 1944 höll det på att gå 
riktigt illa för Michael. Han 
sprang ner i ett av skyddsrum-
men och plötsligt small det till.

– Det är väldigt svårt att beskriva hur det 
känns när en bomb slår ner. Jag kände ett 
tryck i luften, en sprängande värk i huvudet 
och smaken av metall i munnen. Det var 
väldigt otäckt, berättar Michael

Mer än 30 personer befann sig i skydds-
rummet när bomben träffade. Michael och 
ett barn till var de enda som klarade sig. 

– Jag öppnade ögonen och tittade mig 
omkring, allt låg huller om buller, stora  
betongblock, betongspillror låg överallt och 
längst ner på golvet låg en avsliten arm,  
berättar Michael.70 år har gått sedan an-
dra världskrigets slut men hatet fortsätter 
en idag.

“Att döda en 
människa är mord 
men att mörda en 
miljon är statistik.”

Adolf Eichmann

Bild:Pixabay

Bild:Pixabay

Michael BenMenachem signerar sin bok  Pojken med davidstjärnan.

”Det stod alltid två stora pojkar och väntade på mig, de kallade mig för “smutsig jude” 
och knuffade ner mig i ett djupt dike. Det hände varenda dag den våren”
  

Efter krigsutbrottet,  samlades judarna  ihop och fördes till ghetton på ockuperad mark.

Damm och misär, det blev vardagen för många under flera år.



26 27

Ett exempel på det är en brandattack 
som skedde för två år sen mot synagogan 
i Göteborg. Tre unga män försökte anläg-
ga brand genom att kasta brinnande ben-
sin mot parkerade bilar utanför synagogan 
i Göteborg. I lokalen befann sig minst 40 
ungdomar men ingen kom till skada.  

Niclas Davin, som är verksamhetschef på 
den  judiska församlingen, tycker att domen 
kunde har varit hårdare.

– Den ena gärningsmannen blev utvi-
sad, men jag kan inte förstå hur de andra 
två kunde få permanent uppehållstillstånd, 
säger Niclas Davin verksamhetschef i 
judiska församlingen.

ANLEDNINGEN TILL ATTACKEN var USA:s beslut 
att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad 
genom att flytta sin ambassad från Tel Aviv 
till Jerusalem. 

De två statslösa palestinier, som kommer 
från Syrien beviljades ett permanent up-
pehållstillstånd som skyddsbehövande det 
vill säga att de inte kan utvisas på grund 
av krigssituationen i landet. De dömdes 
senare till två års fängelse, och den tredje 

mannen fick ett års fängelse och utvisning. 

MEN ANTISEMITISMEN HAR blivit ett allvarligt 
problem i dagens Sverige. I en del andra 
länder har man sett dödliga terrordåd och 
brandbomber som kastas mot judiska mål. 
På grund av alla hot som sker mot judar 
i världen, är det en process att komma in 
till Synagogan i Göteborg. En kopia på ditt 
pass skickas vidare till polisen och en säker-
hetskontroll.

Men antisemitismen har väldigt djupa 
rötter och även många fördomar som kan 
spåras tusentals år tillbaka.

– Går man tillbaka i tiden så var det Judas 
som förrådde Jesus som själv var en jude, 
judarna anklagades för att ha dödat Jesus, 
berättar Niclas Davin.

VAD ÄR ANTISEMITISM?

Ordet antisemitism betyder fördomar och 
hat mot judar. Det handlar om negativa 
fientliga attityder och föreställningar, men 
också om handlingar som diskriminering 
och våld. Ett exempel är att judar i antise-
mitisk propaganda oftast besitta en enorm 

och mystisk makt och sägs styra världen 
genom hemliga konspirationer. Detta gör 
att antisemitism fungerar som en falsk 
förklaring till allt som hänt och händer i 
världen idag. Judar har på falska grunder 
beskyllts för att ligga bakom allt från död-
liga epidemier, världskrig och ekonomiska 
kriser. 

En av de viktigaste antisemitiska käl-
lorna är de religiösa antijudiska idéer och 
traditioner som utvecklades av den kristna 
kyrkan. Kristendomen påstod sig ha er-
satt judendomen och judarnas vägran att 
erkänna Jesus som Guds son skapade då 
ett problem för kyrkan och väckte ilska. 
En rad beskyllningar riktades mot judar-
na och en av de allvarligaste anklagelsen 
var att de skulle ha dödat Jesus. Då stiftade 
kyrkan antijudiska lagar i syfte att hålla isär 
kristna och judar. Men diskrimineringen 
av judar skulle även visa Guds bestraffning 
av de.

KLOCKAN ÄR 12:30   föreläsningen är slut. Se-
nare på eftermiddagen träffar Michael en 

klass för fördjupning och tillfälle att ställa 
frågor. Men klassen vill hellre att han fort-
sätter berätta. 

Michael börjar återigen med att hälsa på 
alla.

–Vad heter du?, frågar Michael.
–Jag heter Isak, svarar en studerande 
–Vet du att Isak betyder skrattretande på 

hebreiska? säger Michael.
Här börjar Michael berätta om en kvin-

na vid namn Sara. I Gamla Testamentet var 
Sara  Abrahams hustru, som  90 år gammal 
födde hon honom en son.

– För visst var det lite komiskt för en 
så gammal kvinna att föda ett barn, säger 
Michael med ett leende på läpparna. Alla i 
salen börjar skratta. 

KRIGETS SLUT

När kriget upphörde 1945  tog sig 
 Michael tillbaka till Ungern, och 20 år se-
nare flyttade han till Sverige där han träffa-
de sin fru Elinor. 

En studerande ställer en sista fråga till  
Michael om han har en tatuering?  

Han blir tyst och tittar ner. Några sekun-

der senare tittar han upp igen med sorgsna 
ögon.

–Svaret på din fråga är nej jag har ingen 
tatuering. I Ungern så brydde de sig inte 
om det, vi hade inte ens fångkläder, berättar 
Michael.

– Vet ni varför de tatuerade judarna? fråg-
ar Michael. Ingen vet varför, eller så vågar 
ingen svara av rädsla att såra honom.

– Det var tyskarnas barbariska sida. De 
ville ta bort vår identitet.  Vi skulle bara 
vara en siffra i mängden. Det är väldigt vik-
tigt med namn och de ville ta ifrån oss vår 
identitet. Vi skulle bara vara en siffra, B40 
eller B50,  ett nummer där vi inte existera-
de längre som en person. Det är därför jag 
vill lära mig allas namn och har då därför 
gått fram till varenda en och hälsat, avslutar 
Michael Ben-Menachem.

Sarah Holmqvist

Tysklands huvudstad, erbjuder 
många saker, både se och göra. 
Huvudstaden erbjuder allt från 
intressanta museer och historiska 
monument till fantastiska mat
marknader och härliga utsikter.

Loppmarknad i Mauerpark 
Varje söndag hålls en stor marknad i 
 Mauerpark. Då fylls parken upp med oli-
ka typer av loppmarknader och gatustånd. 
Här kan man fynda inredning, begagnade 
kläder och allt däremellan. Marknaden er-
bjuder även olika matstånd, där man kan 
både shoppa, äta lokal mat och dricka en 
öl eller två.

Berlinmuren
Berlinmuren är en klassisk sevärdhet i sta-
den och ett måste bland sakerna att se och 
göra i Berlin. Denna mur representerar en 
viktig del av stadens historia, och ett besök 
hit kommer både vara intressant och läro-
rikt. Idag finns det flera delar kvar av väg-
gen med skyltar med fakta om muren och 
dess historia. 

Se och göra i Berlin

Foto: Elin Johansson
Synagogan i Göteborg

LÄSTIPS

POJKEN MED DAVIDSSTJÄRNAN, handlar om  
Michaels Ben-Menachems barndom och 
uppväxt under krig, fångenskap och för-
följelse, fram till trettio års ålder då han träf-
far sin fru Elinor.

TATUERAREN I AUSCHWITZ handlar om en man 
vid namn Lale Sokolov som kommer till 
Auschwitz år 1942. Där beordrades han att 
tatuera de medfångar som väljs ut för att 
leva. Istället för att gasas ihjäl får de arbeta 
sig till döds.

Bild: Pixabay

Michael BenMenachems föräldrar.

Berlinmuren

Brandenburger Tor

Brandenburger Tor
Brandenburger Gate är en  signaturbygg-
nad i Berlin som byggdes 1791. Porten är 
228 år gammal och har spelat olika roller 
i stadens historia. Den har varit en symbol 
för fred, krig, terror och seger. Sedan 1989 
så har Brandenburg Tor varit en symbol för 
det återförenade Tyskland.

Michael BenMenachem signerar för fullt.
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Berlin genom två 
kameralinser

Många svenska fotografer bor och 
jobbar från Berlin. Arbetsmarknaden 
för fotografer är bättre än i Sverige 
och konkurrensen är inte lika hård. 
Det som skiljer länderna åt är bland 
annat det sociala.

Text och bild:
 Elin Johansson
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Jag möter Magnus Pettersson i hans 
studio i Kreuzberg. Han delar lokalen 

med sin tjej Kamilla Richter som är mo-
destylist, fem fotografer, en konstnär, en fil-
mare och två grafiker. Han köpte den för 
fem år sedan och har renoverat upp den. 
Det är en lokal med vitmålade väggar, en 
fotostudio och några bord med datorer på. 
I ett av hörnen står en mörk skinnsoffa. Vi 
flyttar två stolar till hörnet. 

Magnus Pettersson hade velat ha en fast 
arbetsplats att gå till, men han trivs med att 
frilansa och inte binda sig. Han har alltid 
jobbat som frilansare. 

– Jag tror inte att det är passar alla. Du 
måste kunna leverera och jobba självstän-
digt. Jag vill ha en arbetsplats att gå till, men 
att vara frilansare är skönt. 

Magnus Pettersson kommer från Sunds-
vall och är 38 år gammal. Han bodde i 
Stockholm i tio år och jobbade bland annat 
som fotoassistent innan han började jobba 
på egen hand.

– Jag jobbade på tok för mycket. En 
typisk Stockholms grej: Jobba, jobba och 
jobba. Jag hade flickvän, men hade inte 
tid att träffa henne eller mina föräldrar. 
Då beslutade jag mig för att sluta, säger 
Magnus Pettersson.

EDVIN KEMPE KOMMER rullande på sin bräda 
mot baren Kapitalist på Oderbergstras-
se. Han ställer brädan vid sidan av bordet, 
hänger av sin jacka och lägger ifrån sig en 
macka med sylt. Edvin Kempe har bott i 
Berlin i ett år. Han kommer från Örebro 
och är 23 år gammal. Han fotograferar mest 

för skoj skull och för eget bruk. Han har 
två till tre fotograferingar i månaden, både 
hobbyjobb och betalda jobb. När han gör 
jobb åt företag är det oftast fotografering 
och filmning på deras event och workshops.

– Jag bodde i Singapore i ett halvår men 
fick inte mitt visum förlängt. Istället åkte 
jag till Thailand medan jag väntade på svar. 
Men efter ett tag kunde jag inte vänta läng-
re och hade bara 12 000 spänn kvar. Jag sov 
hos olika personer och hamnade till slut i 
Berlin. Det kändes lite som ett nerköp. Jag 
var inte alls peppad. Men av alla ställen jag 
bott på, har jag nog gillat Berlin bäst, säger 
Edvin Kempe. 

Edvin Kempe berättar att han inte har nå-
gon ambition att ta fotograferandet  vidare. 

– Jag fotar mycket porträtt och fotogra-
ferar helst utomhus, gärna mitt i natten. Jag 
försöker hitta fräna och färgglada ljuskällor 
och fotar helst mot en mörk bakgrund med 
aggressivt ljus. Jag försöker leka mycket 
med vinklar, speciellt un-
derifrån när jag fotogra-
ferar tjejer. 

Många andra fotogra-
fer vill att tjejerna ska 
framstå som fina och 
har ett perfekt utseende. 
Men Edvin Kempe vill 
fotografera motsatsen. Att inte allt behöver 
vara perfekt. Han tycker snarare att en per-
sons karaktär sitter i en persons utsida. Ing-
en människa har ett perfekt utseende. Istäl-
let för att förfina gör han istället motsatsen 
och vill lyfta fram det som inte anses vara 
perfekt.  Edvin har två sätt att redigera på.  

Antingen behåller han verkligheten eller så 
förvränger han den och göra den surrea-
listisk. Han jobbar mycket med kontraster.  
Hans mål är att behålla verkligheten och 
inte förfina den för mycket. 

– Jag tycker att nästan all karaktär som 
man har sitter i det som inte är så perfekt. 
Det är roligare att se en livshistoria i folks 
ansikte än att de ser ut som ett nytt örngott 
till en kudde. Jag kan sätta upp kameran på 
ett stativ och låta min modell gå runt och 
sedan tar flera bilder och sätter ihop som 
om personen hänger med sig själv. Jag hittar 
nästan alla mina modeller via tinder, vilket 
är ganska kul. Jag har i min profil att man 
kan ge mig en super like om man vill bli 
plåtad, säger Edvin.

EFTER ATT MAGNUS PETTERSSON slutade i 
 Stockholm träffade han en kompis som 
hade varit mycket i Tyskland och Berlin.

– Vi sa till varandra att vi lika gärna kan 
jobba från Berlin. Vi hade 
kompisar som spelade 
i ett band i Berlin som 
heter slagsmålsklubben, 
och när de skulle flytta 
tillbaka till Sverige tog vi 
över deras lägenhet, säger 
Magnus Pettersson.

Han bor i Berlin med sin flickvän och 
sina två barn. Han flyttade till Berlin 2009. 

– Men det blev egentligen bara en tillfäl-
lighet att det blev just Berlin. Det är billi-
gare än London och närmare hem än New 
York, säger han.

På den tiden fotograferade han inte så 

mycket, utan lärde känna staden och lärde 
sig tyska. 

– Jag började fota igen när peppen kom 
tillbaka, säger han. 

MAGNUS PETTERSSON HUVUDFOKUS ligger på 
interiör och design men porträttfotografe-
ringen kan också förekomma.

– Jag har jobbat mycket med ett företag 
som heter Grohe som tillverkar kranar, to-
aletter och kök. Jag gjorde en bok tillsam-
mans med dem förra året, Tap to Tabel.

Han jobbar med retuschering på olika 
sätt. På många bilder jobbar han med att 
städa upp, allt från att ta bort saker som kan 
störa i en bild till att göra en kran mer glan-
sig. Han gör mycket själv men kan ta hjälp 
vid behov.

– Jag har två stycken redigerare som jag 
jobbar med. Det beror på vad kunden vill 
ha. Min stil är ganska sparsam retuchmäs-
sigt. Jag vill inte överretuschera någonting. 
Jag städar upp, ställer färg, kontrast och rätar 
upp linjer. 

När han började jobba som fotograf i 
Sverige hade han många svenska kunder. 
Han jobbade med Aftonbladet och Dagens 
Nyheter. 

– Sedan ville jag bort från tidningsvärl-
den och tjäna mer pengar. Det var jät-
tekul att fota porträtt på coola musiker, 
men tidningarna betalade extremt dålig 
för mycket jobb. 

Han läste konst på gymnasiet så han må-
lade ganska mycket. Det är genom konsten 
som han fick upp intresse för fotografier.

– På min gymnasieskola fanns det ett 
mörkrum, videorum, redigeringsrum 
och radio- och studiorum. Jag fastnade i 
mörkrummet och började kopiera bilder. 
När jag började i Stockholm jobbade jag 
som copyist.

Edvin Kempe jobbar som copywriter 
när han frilansar. Han är en person som har 
många bollar i luften; han fotograferar, skri-
ver manus och musik och skådespelar. Sin 
huvudsakliga inkomst får han från att skriva 
copywrite och jobba deltid på en bar.

– Jag har många egna projekt. Jag skri-
ver just nu på en bok och musiktexter, 
säger han.

Edvins fotointresse ligger som grund på 
hans filmintresse. Han har tittat mycket på 
film och alltid gillat det.

– Jag har ett anteckningsblock där jag 
skriver ner filmscener från filmer. Jag har 
alltid haft ett intresse för komposition och 
ljus. Sedan blev jag involverad ett doku-
mentärprojekt där vi fick kamerautrust-
ning. Efter inspelningen hade jag en bra 
kamera. Jag började fotografera i mars-april 
förra året. Min första fotografering var på 
en kompis i Singapore. Jag blev snabbt 
bekväm med inställningarna och det blev 

lättare att posera modellerna. Jag försöker 
utmana mig själv genom att skriva en text 
till bilden, säger han. 

– Den kreativa branschen rent generellt 
handlar sällan om hur bra man faktiskt är, 
om man inte kommer till en nivå där man 
är världskänd och man har ett varumärke. 
Istället tycker jag det oftast handlar om att 
känna rätt personer, säger Edvin Kempe. 

I framtiden vill han satsa på att skriva 
på heltid. 

– Den senaste tiden har jag skrivit många 
manuskript till tv-reklam och animationer 
till introfilmer till företag, säger han.

MAGNUS PETTERSSON HAR ingen utbildning 
inom foto, utan har lärt sig på egen hand.

– Jag har inte gått på universitet eller nå-
got. Men jag valde att hoppa på detta tåget, 
har lärt mig otroligt mycket och nu kan jag 
livnära mig på det. 

Det han saknade i Sverige var att hinna 
med ett socialt liv förutom allt jobb.

– Tyskland känns bra, för här hinner jag 
göra både och. Jobben är inte så allvarliga 
här, berättar han.

Berlin är en stad som nästan aldrig sover. 
Restauranger och klubbar har längre öp-
pettider. Detta gör att folk är ute och dagen 
blir längre. Arbetsmässigt är det inte så stor 
skillnad mellan att jobba i här eller i Sveri-
ge, utan det är det sociala livet som skiljer.

– Det sociala är mycket lättare i Tyskland. 
Du har ett socialare liv här, du hänger inte 
mycket hemma. Det är också billigare att 
äta ute. I Stockholm är det ganska dyrt med 
utemat, säger han. 

DET ÄR BILLIGARE att bo i Berlin än i Sverige. 
Men i lön får man inte samma pengar till 
en början. 

– Men om du startar upp i Berlin gör du 
mycket gratis eller för en liten summa. Det 
skulle inte hända i Sverige, men att få job-
ben i Stockholm är svårare. Här behöver du 
komma över första tröskeln för att få jobba 
med bättre kunder. Berlin är en ung stad 
jämfört med Stockholm. Sverige ligger typ 
tio år före. Därför är det ganska tacksamt 
som svensk att komma hit och det är ett 
helt annat tänk. Håller man bra standard lö-
ser det sig, säger han. 

I Stockholm har fotografer mer krav på 
sig och det finns större konkurrens. Det är 
mycket pengar i rörelsen och det behöver 
vara perfekt från start. 

Berlin är en stad där du kan uttrycka din 
kreativitet och också troligtvis blir inspire-
rad. Runt om i staden finns det arkitektur, 
graffiti och monument. Du kan gå på olika   
rundvandringar som kan visa dig omkring 
i staden. De erbjuder även utbildningar för 
att uttrycka din kreativitet.

– Du har inte samma stress på dig som i 
Sverige. Du jobbar måndag till fredag skyn-
dar dig att handla mat eller gå till systemet. 
Sedan går helgen jättesnabbt. Ska du till 
krogen får du anpassa dig innan de stäng-
er. I Sverige finns det en tidspress som jag 
inte tycker om. Men här är det inte så, säger 
Magnus Pettersson. 

Elin JohanssonMagnus Pettersson har ingen fotografering men svarar på mejl. Magnus Pettersson har haft sin studio i fem år.

Edvin Kempe har många bollar i luften: fotografera, skådespela och skriva musiktexter 
och manus.

– Det är roligare att se en 
livshistoria i folks ansikte 
än att de ser ut som ett 
nytt örngott till en kudde. 

Edvin Kempe
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Berlin är en modern stad som gör 
många saker väldigt bra. Det finns 
god mat vart du än går. Bra uteliv. 
Historia och kultur runt varje hörn. 
Detta är inte något som är speci
fikt för Berlin utan stämmer in på 
de flesta andra storstäder vi har på 
vår planet. Men en sak som Berlin 
gör extra bra, det är att tänka på 
klimatet.

BERLIN ÄR EN stad där det tänks mycket på 
vår miljö och klimat. Vart man än vänder 
blicken ser man miljövänliga alternativ. Allt 
från flervåniga second hand-butiker till res-
tauranger där de skyltar med vegetariska/
veganska alternativ.

UTBUDET PÅ SECONDHAND shopping är enormt. 
På nästan varje gata du hamnar finns en bu-
tik. Och butikerna skiljer sig väldigt mycket 
från varandra också. Du kan hitta butiker 
som inriktar sig specifikt på att sälja begag-
nade hiphop-kläder, eller butiker som säljer 
de dyraste märkeskläderna. Begagnade så 
klart, så priset är lägre.

HAR DU VALT att dra ner på din kött konsumtion 

är Berlin ett paradis. Det finns få städer där 
det är enklare att äta vegetariskt/veganskt 
ute. De flesta restauranger erbjuder åtmins-
tone två ve-
ganska rätter och 
ännu fler vegeta-
riska. Det är inte 
heller svårt att 
hitta restaurang-
er som special-
iserar sig på vegansk mat. Det finns till och 
med ett flertal fik som bara säljer veganska 
bakelser, vilket fortfarande är en raritet i 
större delen av världen.

Men om du är en köttälskare så behöver 
du inte oroa dig. Berlin erbjuder nämligen 
ett stort sortiment närproducerat och eko-
logiskt kött.

ATT ÄGA EN bil i Berlin känns ungefär lika 
nödvändigt som att äga ett paraply i  Sahara. 
Visst, det kan komma till nytta någon 
gång, men chansen är att det bara kommer 
att bidra till irritation. Du har ingenstans 
att lägga det när du inte använder det, och 
när du väl behöver använda det så önskar 
du att du att du aldrig hade gått ut från 
första början. Det finns mycket trafik i 

Berlin. Gatorna är trånga och fyllda med 
bilar. Varför någon frivilligt skulle välja att 
ta bilen till sin destination istället för något 

av de många kol-
lektiva alternati-
ven är något som 
jag aldrig kom-
mer förstå. Inte 
nog med att det 
är bättre för mil-

jön att åka kollektivt, det är även mycket 
smidigare, då Berlin har ett väldigt effek-
tivt kollektivtrafiksystem.

SKULLE DU VILJA undersöka staden med lite 
mer frihet så ta cykeln. Berlin är en cykel-
stad. Cykelbanorna går överallt och det är 
enkelt att cykla sig igenom den platta sta-
den, inga jobbiga uppförsbackar här inte. 
Skulle du bara vara i staden på besök finns 
det många ställen där de hyr ut cyklar. Det 
finns även ett flertal appar där man kan hyra 
cyklar. 

Alexander Gustafsson

En helvegansk matig macka är inte svårt att få tag på i Berlin.
Bild: Alexander Gustafsson

Smarta miljövänliga 
 alternativ i Berlin

”Att äga en bil i Berlin känns 

ungefär lika nöd vändigt som 

att äga ett paraply i Sahara”

Tecklenburg 
En liten stad som ligger högt upp i Teutoburgerskogen. Stadens stenlagda 
gränder är fyllda med gamla korsvirkeshus, små innergårdar och kaféer. Man 
kan ta del av den vackra utsikten från den gamla borgen, där man också kan 
besöka ett dockmuseum och vattenslottet Haus Marck        

Duderstadt 
Den gamla staden är omringad av en stadsmur, där det finns fler än 600 kors-
virkeshus. Hjärtat av staden har en lång gågata som till största delen består av 
Marktstrasse. I ena änden av centrum ligger en stor katolsk kyrka, och i den 
andra änden, en lika stor protestantisk kyrka.     

Wittenberg  
År 1517 spikade Martin Luther upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. 
Staden ligger vid floden Elbe och är omgiven av eleganta byggnader med kro-
gar och kaféer. Den berömda porten på slottskyrkan och klostret där Luther 
bodde är även de med på FN:s världsarvslista.

Bacharach
Staden är omgiven av en välbevarad stadsmur och gatorna kantas av kors-
virkeshus. Borgen Stahleck ligger högt ovanför staden, där floden Rhen som 
flyter nedanför. Enligt FN klassas området med längs Rhen som ett världsarv. 
Staden är även känd för att producera utmärkta viner.       

Fyra vackra städer att besöka i Tyskland 
Är du korsvirkeshus intresserad och vill besöka andra städer än Berlin? Då har vi tagit fram tips på fyra städer som du 
kommer säkert att  gilla! 

Shahd Saadaldeen Foto: Pixabay
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Första maj–Party 
ELLER Politik?

Uppfattningen om vad Erste Mai, 
första maj, i Berlin är och har varit  är minst sagt 
delad. Är det Kravaller, bilbränder och gatsten? 
Barnvagnar, kringlor och karnevalståg kanske? 
Eller politik, röda fanor och facklig kamp?

Text och bild: Karl Meyer
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7 000 DEMONSTRANTER FYLLER Winklerstraße 
till brädden. De har tagit sig igenom 
polis ens provisoriska mänskliga sluss vid 
S-bahnstationen i den välmående villa-
staden Grunewald. I små kiosker på 
trottoaren kan man köpa allt den tyska 
kostcirkeln har att erbjuda – från curry-
doftande korvar till kringlor. Ett traktor-
flak har fått ett tak och byggts om till en 
scen. Tak räcket är utsmyckat med bal-
longer i alla möjliga färger, stora högtalare 
står på vardera sidan av flaket och mitt på 
scenen står ett trumset. Robert Rating är 
en av de som anordnar demonstrationen 
Mygruni i det som  arrangörerna kallar 
för det ”välståndsbelastade Grunewald”. 
Han kliver upp på scenen och dagens 
program basuneras ut genom de knastri-
ga högtalarna. Det ut lovas framträdanden 
från en dadaistpräst och Röda Champag-
nefraktionen - Weil Sekt nicht Schmeckt, 
eftersom sekt inte smakar gott.

– Det kommer även att bli lite illegal 
konfetti... shit det skulle jag inte sagt, säger 
Robert Rating och ett sorl av skratt går 
genom publiken. 

Berlin har en lång tradition av arbetar-
kamp och strävan efter social rättvisa. En 
av huvudfrågorna staden kämpat med är 
gentrifieringen.  Gentrifiering  innebär att 
hyrorna höjs till följd av att äldre och ned-
gångna stadsdelar renoveras och lockar till 
sig mer välbärgade invånare. Första maj är 
än idag en stor dag i Berlin. Men har ka-
raktären av en politiskt kampdag försvun-
nit?

NÅGRA DAGAR TIDIGARE träffar jag Robert 
Rating på ett kafé i Schöneberg några 
kilo meter öster om Grunewald. Han har 
på sig grå mjukisbyxor och en luvtröja, 
bakom örat vilar en cigarett och håret står 

åt alla möjliga håll. Det ser ut som om han 
klivit direkt ur sängen och traskat ner till 
det lilla kaféet på Helmstraße. 

Han menar att Mygruni fokuserar 
på andra saker än den stora förstamaj-
demonstrationen vid Brandenburger Tor. 

Och det finns en anledning till att demon-
strationen äger rum i just Grunewald.

– Vi fokuserar på ojämlikheten mellan 
rika och fattiga, som är väldigt utbredd i 
Berlin. Rika kan köpa en lägenhet var som 
helst i Berlin, till exempel i vårt område. 
Därför går vi dit för att motverka gentri-
fieringen. Om vi går till Grunewald kom-
mer det få mer uppmärksamhet. Vi vän-

stermänniskor går till det rikaste kvarteret 
i Berlin. Tidigare när vi demonstrerade i 
Kreuzberg så undrade folk som bodde 
där varför vi inte gick till Grunewald, där 
pengarna finns, säger Robert Rating.

Robert Rating är med i det inter-
nationella nätverket Hedonist inter national 
vars motto är Protest-Party-Action. Nätver-
ket är en av Mygrunis arrangörer för andra 
året i rad. Namnet är en anspelning på det 
stora förstamajfirandet Myfest i Kreuzberg.

Demonstrationen genomsyras av satir 
och ironi. De är där för att ”jävlas med 
liberaler och konservativa i Grunewald”, 
som Robert Rating uttrycker det. 

– Vi säger att det är ett problem område. 
Som de säger om områden där det bor 
många invandrare. Vi måste gå dit och 
prata med folk och säga att de inte längre 
kan vara isolerade i parallelsamhällen, säger 
Robert Rating och ler finurligt.

PÅ MYGRUNIS TRAKTORFLAKSSCEN är det 
plats för joddelduon Esels Alptraum,  två 
kostymklädda kvinnor med rött hår som 
bär på varsitt patronbälte.

– Joddeln har approprierats av konser-
vativa krafter, det är dags att reclaime the 
yodel, säger en av kvinnorna. 

Efter att duon joddlat fram sin kritik mot 
gentrifieringen av Kreuzberg är det dags 
för demonstrationståget att påbörja sin rutt 
genom Grunewald. En gammal lastbil med 
tillbyggd gulrostig kaross som försetts med 
solpaneler och högtalare börjar sakta rulla.
Takluckan är öppen och i den blå förar-
hytten sitter en man och bolmar frenetiskt 
på en cigarett.

Trottoarerna kantas av poliser och bak-
om dem tornar staket, murar och häckar 
upp sig framför miljonvillorna. En ung 
man i jeansjacka full av pins och röd scarf 

står och dividerar med en äldre dam i hatt 
och spetsiga solglasögon. De står på varsin 
sida av villastängslet.

ALLA GILLAR INTE vad Mygruni står för. 
Förra året planerade det liberala parti-
et FDP en demonstration i Grunewald 
under parollen ”Aldrig mer socialism”. 
Tanken var att de också skulle marsche-
ra genom  Grunewald på samma gata 
och på så sätt försöka blockera Mygrunis 
demonstrations tåg, men demonstrationen  
ställdes in.

– Liberaler är inte vana vid att gå ut på 
gatan, de går ut för att sätta sig i sin bil. Jag 
har aldrig sett att liberaler går ut på gatan 
för att slåss för sina rät-
tigheter säger  Robert 
Rating.

Robert Rating 
menar att Mygruni är 
en icke-våldsam de-
monstration men säger 
å andra sidan att auto-
noma vänster grupper 
är välkomna och att de solidariserar sig 
med Antifascistisk aktion och den revolu-
tionära demonstrationen i Kreuzberg. FDP 
och Kristdemokraterna CDU har upp-
manat alla partier att ta avstånd från vad 
de anser vara våldsamma vänsterradikala 
demo n strationer i Grunewald.

FDP:S TALESPERSON HELMUT  Metzner säger att 
en motdemonstration diskuterades inom 
partiet även i år. Man kom fram till att det 
var bäst att inte genomföra den.

– Vi diskuterade om en motdemonstra-
tion skulle hållas, men kom fram till att det 
skulle maximera uppmärksamheten för 
Mygruni.  Vi har lärt oss från demonstra-
tioner mot höger extremister att de behö-

ver mot demonstranter för att få uppmärk-
samhet, säger Helmut Metzner.

Helmut Metzner menar att det är allas 
rätt ighet att få demonstrera på ett fredligt sätt.

– Vi uppskattar verkligen att människor 
använder sin lagliga rätt till att demonstre-
ra. I slutändan var det faktiskt en ganska 
lugn demonstration. Men självklart har 
vi inte samma lösningar, säger Helmut  
Metzner (och syftar på Mygruni).

FÖRSTA MAJ ÄR arbetarrörelsens internatio-
nella högtidsdag och var från början en 
dag till för att uppmärksamma Haymar-
ketmassakern i Chicago 1886.  Strejkande 

arbetare drabbade 
samman med polis 
vilket ledde till att 
sju poliser och fyra 
demonstranter dog. 
Ytterligare Sju de-
monstranter döm-
des i efterhand till 
döden. Till minne 

av de döda föreslog den socialist iska orga-
nisationen Andra internationalen att man 
skulle gå ut och demonstrera på första maj.  

Även i Berlin finns det en mörk his-
toria bakom första maj. Upplopp mellan 
kommunister och polis 1929 resulterade 
i att 19 personer dog och 250 skadades. 
Oroligheterna kom att kallas för Blut-
mai, blodiga maj. Även under slutet av 
80-talet kantades förstamajfirandet av 
oroligheter. I Kreuzberg brändes bilar 
och demon stranter ockuperade ett helt 
distrikt.

Under andra världskriget gjorde nazister-
na om arbetarnas dag till det tyska folkets 
dag – fokuset skiftade från arbete till ras. För 
tysk arna idag handlar därför första maj även 

om att göra upp med sitt nazistiska förflutna.
– Första maj användes för att skapa en 

 falsch gemeinschaft, en falsk gemenskap 
bland tyskarna. Efter andra världskriget 
hade Öst- och Västtyskland olika uppfatt-
ningar. Öst menade att första maj stod för 
socialism och för våra arbetare medan väst 
betonade jämlikhet, fred och för soning sä-
ger Katarina Korn, presstalesperson för SPD 
i Berlindistriktet Friedrichshain-Kreuzberg.

I WILLY-BRANDT-HAUS, de tyska socialdemo-

”Liberaler är inte vana vid 
att gå ut på gatan, de går ut 
för att sätta sig i sin bil. Jag 
har aldrig sett att liberaler 
går ut på gatan för att slåss 
för sina rättigheter” 

- Robert Rating.

Demonstrationståget i Grunewald har precis börjat röra på sig, en lastbil med högtalare tar täten.

Reclaim the yodel är slagorden för joddelduon 
Esels Alptraum.

I samband med första maj spärrar polisen av 
motorvägen vid Brandenburger Tor.
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mer politiskt. I år är det färre musik scener 
och matstånd för att komma bort från den 
turist iga känslan som präglat firandet tidi-
gare år. Men det är inget som  Blas  Urioste 
märker av. Han har länge besökt Myfest 
och säger till Berliner Zeitung att den enda 
skillnaden han märker av jämfört med tidi-
gare år är att det är färre Alt-Kreuzberger, 
de som bott länge i Kreuzberg, och mer tu-
rister. En annan besökare, Jess Rosa tycker 
det är bra att det inte handlar så mycket om 
politk utan att man fokuserar på musiken 
och gemen skapen.

Enligt Katarina Korn finns de på vän-
sterkanten som vill att första maj först och 
främst ska handla om politik, sen finns det 
de som bara vill “festa och kanske kasta nå-
gon sten på polisen”, som hon uttrycker 
det. Hon är inget större fan av utveckling-
en mot mer fest och menar att det är en 
del av ett större problem – att demokratin 
tas för givet.

– Självklart gillar jag det inte, det är ju 

därför jag sitter här nu. Jag tror att den för-
lorade politiska meningen av den här dagen 
är en del av ett större problem. Demo kratin 
och dess barriärer är inte lika intressanta 
längre, folk fattar det inte. De har vuxit upp 
i det här systemet och de har inte varit med 
om motsatsen. Det är inte tillräckligt sexigt 
längre, säger Katarina Korn.

NÄR DEN TYSKA motsvarigheten till LO, 
DGB anordnar förstamajfirande vid 
Brandenburger Tor är majoriteten av 
fanorna som vajar i luften röda. Mest 
 SPD-flaggor men över de 8000 demon-
stranternas huvuden syns även en och an-
nan från CDU och Die Linke. I Sverige 
hade de varit helt otänkbart att kristde-

mokrater och vänster partister gick i sam-
ma demonstrationståg - men inte i Berlin. 
Även Berlinarna är rödlätta och solbrända 
efter att sommarvärmen kommit som en 
överraskning. 

På den rödklädda scenen, som ter sig 
förhållandevis liten placerad framför det 
pampiga monumentet, talar en före-
trädare från DGB om hur viktigt det är 
att arbetarna organiserar sig, speciellt i 
dessa populistiska tider. 

Den stora vägen som går här brukar vara 
fylld med bilar. Men idag har bilar byts ut 
mot barnvagnar och godiskiosker. Det är 
en familjefest, men även politik. Det är 
första maj i Berlin.

Karl Meyer

kraternas högkvarter i Friedrichshain-
Kreuzberg, märks det att det snart är EU-
val. På Katarina Korns kontor står travar 
med valaffischer redo att sättas upp. Från 
affischen på väggen sneglar den legenda-
riske förbundskanslern Willy Brandt ner på 
travarna med papper som ligger utspridda 
huller om buller på skrivbordet.

SPD har valt att göra årets förstamaj-
firande till en kampanjdag inför EU-valet. 
En av kärnfrågorna för SPD i EU-valet är 
rättvis skatt i en digital ekonomi. En annan 
är, likt de svenska Socialdemokraterna, att 
bekämpa populism.

– Den stora övergripande utmaningen 
är att bekämpa populismen och varför folk 
är mottagliga för illusionen av enkla lös-
ningar, säger Katarina Korn.

Första maj har förändrats under de se-
naste decennierna. Nuförtiden är det min-
dre våld och förstörelse än på 80-talet. 
Det finns dock de som fortfarande använ-
der våld som kampmetod och vid första 

maj hör det till att banker och exklusiva 
klädbutiker täcker sina skyltfönster med 
träskivor och stålbarriärer. Varje år anord-
nar Radikale Linke (Radikal vänster), vars 
politiska mål är världsrevolution, Revo-
lutionär Erste Mai i Kreuzberg. Det gick 
förhållandevis lugnt till i år. Det sköts i och 
för sig smällare och kastades bengaler och 
Polisen grep cirka 150 personer. Men var-
ken några demonstranter eller poliser ska-
dades allvarligt.

2003 STARTADES MYFEST som ett initiativ för att 
göra första maj i Kreuzberg fredligare och 
minska det politiska våldet. Gatorna om-
kring Oranienstrasse kan närmast liknas vid 
ett festivalområde.  Att ta sig fram är på vissa 
ställen som att försöka ta sig igenom ett pu-
blikhav på en konsert. Myfest har tidigare 
kritiserats för att vara alldeles för avpoliti-
serat. Berliner Zeitung, en av Berlins stora 
morgontidningar, skriver att distriktskon-
toret i Kreuzberg därför vill göra Myfest 

Katarina och Katarina från SPD. Barley 
kandiderar till EUparlamententoch Korn är 
pressansvarig.

Folkfesten Myfest erbjuder bland annat billig öl och mat från världens alla hörn.

DGB:s tradionsenliga förstamajfirande vid Brandenburger Tor samlade 13 000 demonstranter.
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De vita bussarna
Räddningsaktionen som genomfördes bakom Hitlers rygg

Ombord på färjan till Sverige Foto: Gullers, K W, DigitaltMuseum

Text och bild: 
Shahd Saadaldeen
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N ästa, Lund central! Nästa, Lund 
central” ropar den kvinnliga 
rösten ur högtalaren. På utsidan 

av tågfönstret rinner vattendropparna. 
Det är början av maj men  valborgsvädret 
hänger kvar och vill inte släppa fram so-
len.

PÅ ETT KAFÉ mittemot centralstationen 
i Lund träffar jag 73-årige Maurits 
 Pergament, pensionerad musiker och 
marknadschef. Han har bott i Lund i 
över 30 år, men är född och uppvuxen 
i  Malmö. För 74 år sedan, 1945, flyt-
tade hans föräldrar till Sverige. Innan 
dess  levde de ett småborgerligt judiskt 
liv med sin sjuårige son i staden Lodz i 
Polen. År 1939 bröt andra världskriget 
ut och  tyskarna tog över Polen. Pappan 
Saul Pergament var tvungen att göra 
 militärtjänst och lämnade sin familj kvar i 
Lodz. Ghettot började att byggas ut i sta-
den och Mirla Pergament och hennes son 
blev fast där.  

– I ghettot var mammas uppgift att 
sy fallskärmar åt tyskarna, säger Maurits 
 Pergament. 

Maurits Pergaments storebror fick lära sig 
att vara försiktig. När han var ute och  l ekte 
var han alltid på sin vakt och beredd på 
att gömma sig om en Kapo skulle komma.  
En Kapo var en judisk fånge som arbetade 

som vakt åt nazisterna. Om Kapon fick syn 
på barnen,  skulle han ange dem till de tys-
ka soldaterna.  

– Vid ett tillfälle kom en Kapo och 
 angav min bror. Han sa att fru Pergament 
hade en son som gömt sig under en av 
 fallskärmarna. Tyskarna tog honom, satte 
honom på en lastbil och körde iväg. Sedan 
dess vet vi ingenting om honom, berättar 
Maurits Pergament.   

MIRLA PERGAMENT VAR bland de sista som 
transporterades från ghettot till  andra 
 läger i Tyskland. Först var hon på ett 
 arbetsläger i Hamburg, där hon fick jobba 
under  slavliknande förhållanden. Därefter 
 transporterades hon till  koncentrationslägret 
i Auschwitz och sist till Bergen-Belsen, där 
hon slutligen blev befriad av engelsmännen.     

– Hon var som ett lik, berättar Maurits 
Pergaments. 

Hon kom sedan till Belgien med de vita 
bussarna. Personalen på bussen frågade 
 henne: ”vart vill du nu? Vill du åka till Po-
len, Tyskland, Israel, eller Amerika?”

Medan Mirla Pergament fortfarande var i 
lägret, hade hon hört talas om Sverige. Hon 
visste ingenting om landet och hade  ingen 
 familj eller vänner med sig. Ändå valde hon 
att åka dit. Efter en lång och riskabel resa, 
med bomber som slog ner nära bussen, 
 anlände Mirla Pergament till Sverige. Hon 
blev placerad i ett flyktingläger i Ramlösa, 
utanför Helsingborg. 

DE VITA BUSSARNA anlände till Malmö 
 Museum i slutet av april 1945. Flyktingarna 
fick  under några månader bo på  Malmöhus 
slott.  Under dessa månader var Malmö 
 museum stängt. Idag finns det en perma-
nent utställning om de vita bussarna på mu-
seet och utanför står en av de 36 vita bus-
sarna. Räddningsaktionen var ett svenskt 
samarbete med Norge och  Danmark. 
 Sverige fick förfrågan om att rädda norska 

Det är våren 1945. Tyskland bombas  dag och natt. Andra världskriget går mot 
sitt slut. Svenska Röda Korset skickar iväg 36 vita militärbussar till Tyskland. Upp

draget är att rädda fångar från olika koncentrationsläger. Maurits Pergaments 
mor, Mirla Pergament, får plats på en av bussarna, utan att veta hur hennes liv ska 

komma att se ut eller vad som har hänt med  hennes familj.

De vita bussarna ankommer till Malmö.                 Bild: Gullers, K W, DigitaltMuseum

Innan räddningsaktionen var bussen militär sjuktransport i Sollefteå. 

Maurits Pergament berättar om föräldrarnas resa till Sverige. 

Familjen Pergament  i Sverige, efter deras flykt.                   Bild: Privat
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FAKTA OM DE VITA BUSSARNA 
 
- Totalt räddades 15 500 människor av de vita bussarna. 
- Minst 4 000 människor var judar. 
- Av de 15 500 var 7 000 polska medborgare.
- 308 personer jobbade med de vita bussarna. 
- Slottet Friedrichsruh som är utanför Hamburg var högkvarteren för personal 
och fordon.  

Källa: Malmö Museer och Röda Korset 19842005 Bussen hittas på en soptipp. Den återuppbyggs av medlemmar ur Bernadotteföreningen och turnerar därefter till skolor och andra platser. 

Karta över hur bussarna åkte melland de olika koncentrationsläger.                        Bild: Malmö musser 

Buss nummer 44.

och danska fångar ur de olika koncentra-
tionslägren. Uppdraget organiserades av 
Röda Korset, där Folke Bernadotte var 
ledare för hela aktionen. Samuel Thelin, ut-
ställningsproducent på Malmö museer, har 
jobbat med utställningen av de vita bussar-
na de senaste åren, och han berättar att Fol-
ke Bernadotte var en viktig del i uppdraget.    

– Folke Bernadotte tillhörde den kung-
liga familjen och hade sitt namn och sina 
kontakter. Han förde samtal med Heinrich 
Himmler, chef för den hemliga polisen 
Gestapo och Tysklands utrikesminister, om 
hur de skulle kunna rädda de skandinaviska 
fångarna, säger Samuel Thelin

SAMTALEN MELLAN BERNADOTTE och Himmler 
skedde bakom Adolf Hitlers rygg. Berna-
dotte föreslog att norrmännen och dans-
karna skulle flyttas till Sverige för interne-
ring, vilket Himmler inte gick med på. Till 
slut kom Himmler och Bernadotte över-
ens om att Röda Korset skulle ta hand om 
fångarna i lägren. Förutom de sjuka, gamla 
och de gravida kvinnorna som fick lämna 
Tyskland,   

För att räddningen skulle lyckas samar-
betade Röda Korset med den svenska för-
svarsmakten. Militären bidrog med utrust-
ning och personal som gick under Röda 
Korsets namn. Under våren 1945 har de 36 

gröna militär bussar gjort sig redo att åka 
från Hässleholm i Skåne till Tyskland.

– Alla bussar körde ner till Malmö för 
att påbörja räddningsaktionen. Personalen 
hade med sig listor med namn, de visste var 
norrmännen och danskarna fanns, de  visste 
exakt vad skulle man göra, berättar Samuel 
Thelin.

Men precis innan bussarna skulle åka 
iväg, fick buss personalen ett meddelande 
från Storbritannien : “Ni måste måla bus-
sarna vita, för att vi bombar allting och spe-
ciellt gröna militärfordon”. 

EFTER MEDDELANDET MÅLADES bussarna hastigt 
med vit färg med svenska flaggan på sidor-
na och Röda Korset på taket. Bussarna hade 
med sig allt från medicinsk hjälp till matpa-
ket. När bussarna korsade den tyska gränsen 
och anlände till Sachsenhausen, ett av lägren 
som de skandinaviska fångarna satt i, kom 
ett viktigt besked från Himmler. Eftersom 
 fångarna fortfarande var Tysklands fångar 
och inte fick lämna Tyskland, skulle perso-
nalen samla alla fångar i koncentrationsläg-
ret Neuengamme, utanför Hamburg. Där 
 norrmännen och danskarna få bo.     

Evakueringen av de skandinavis-
ka  fångarna satte igång. Bussarna kör-
de mellan koncentrationslägren och 
 Neuengamme. Efter ett tag blev det fullt 

i  Neuengamme. Lägerchefen gav buss-
personalen två val. Antingen skulle de 
lämna lägret och  avsluta räddningsaktio-
nen eller så skulle de köra iväg de fångarna 
som inte var skandinaver och lämna dem 
på andra läger i landet.

Detta ställde personalen på de vita bussar-
na inför ett svårt dilemma. Nazisterna styr-
de fortfarande Tyskland och på bussarna satt 
gestapovakter med vapen. Det  slutatde med 
att bussarna fylldes med italienare, fransmän 
och tyska politiska fångar som kördes iväg 
till andra läger i landet.

– Himmler och Bernadotte träffades 
flera gånger, och varje gång fick Folke 
 Bernadotte övertyga Himmler om att han 
skulle få rädda fler människor, säger Samuel 
Thelin.  

NÄR ALLA SKANDINAVER var samlade i 
 Neuengamme åkte halva räddningsak-
tionen  tillbaka till Sverige med de gamla, 
sjuka och gravida fångarna. Men behoven 
i   lägret var oändligt, så det danska Röda 
Korset skickade fler bussar för att hjälpa 
till. 

– Nu blev det en svensk-dansk rädd-
ningsaktion, men fortfarande under Folke 
Bernadottes ledning. Slutligen sade Him-
mler: Ta vem ni vill, ta hur många ni vill, 
berättar Samuel Thelin. 

KLOCKAN ÄR NÄSTAN halv två på 
 eftermiddagen. Kaféet som ligger mitte-
mot  centralstationen i Lund börjar bli fyllt 
av röster. Det  doftar kaffe och nybakade 
bullar.  Maurits  Pergament tar en klunk av 
sitt kolsvarta kaffe och en liten bit av sin 
smörgås. 

Maurits berättar att när andra världs-
kriget var över, bestämde sig hans far för 
att åka tillbaka till Lodz för att  återförenas 
med sin familj. I Lodz hittade han varken 
sin  familj eller sina vänner. Det gick även 
rykten i staden om att det fanns vita bussar 
som räddade människor till Skandinavien. 

Saul Pergament gjorde sig redo och åkte 
till Sverige. Och av en ren tillfällighet ham-
nade han i Ramlösa. 

– De visste inte om varandras existens 
under krigets gång. Han åkte omkring i 

Sverige och frågade om någon visste var 
Fru Pergament var, och så småningom fick 
han ett tips om att hon bodde i Ramlösa, 
berättar Maurits Pergament 

Efter sju år återförenades paret Per-
gament igen och återföreningen var 
 säkerligen känslosam och en lättnad. Men 
under Maurits Pergaments uppväxt frågade 
han inte föräldrarna om deras känslor och 
upplevelser, eftersom det var smärtsamt att 
prata om det.

IDAG FINNS DET endast fem bussar kvar. Tre av 
dem skänktes till det svenska, danska och 
norska Röda Korset. De övriga två hittades 
senare och finns nu i Malmö Museum och 
på Yad Vashem-museet i Jerusalem.   

Shahd Saadaldeen





Drömmen om Berlin 

Förra året flyttade 2 600 svenskar 
till Berlin. En majoritet av dessa är 
i åldern 20 till 35 år.
Att flytta till en annan stad eller land är inte 
helt ovanligt i den här åldern. Men vad får 
så många att söka sig till just Berlin? 

Ylva Hallingberg

Kolletivtrafik i ett delat 
Berlin

Berlinmuren delade staden på 
många sätt. Dels påverkade den 
kollektivtrafiken.

Hur påverkade kollektivtrafiken berlinar-
na under och efter murens tid? Vad hade 
kollektiv trafiken för roll i det enade Berlin?

Victor Pettersson

Inte turk inte tysk – 
utan berlinare

Turkarna är den största 
minoritets gruppen i Berlin och de 
har satt tydliga spår i staden.

Trots att turkarna anses vara en grupp som 
har anpassat sig till det Tyska samhället så 
har det inte alltid varit lätt att identifiera 
sig som tysk.

Amanda Alwan

Stället som blickar 
bakåt

Onsdagskväll i Berlin. Människor 
från 18 till 80 dansar sig svettiga 
på golvet i den gamla danshallen.

Vad de inte känner till är allt som tidigare för-
siggått på platsen. Lyssna till en tidsresa från 
det glada 20-talet till nazismens intåg och 
kampen för Clärchens Ballhaus överlevnad.

Belmin Nuhic

Modets prislapp

Fashion Revolution Week har just 
hållits i Berlin. Bakom eventet står 
oragnisationen med samma namn.

Den grundades i kölvattnet av Rana 
 Plaza-katastrofen i Bangladesh 2013, där 
över tusen människor miste livet. 

Linnéa CartLamy 

Den exklusiva technon

Sedan berlinmuren föll 1989 har 
technomusiken vuxit och blivit en 
stor del av Berlins klubbscen. 

Människor reser världen över för att upp-
leva just denna subkultur i Berlin. Men alla 
kommer inte in trots att det ska vara en 
 accepterande plats där alla får vara med.

Victor Norlander

Radioreportage från Berlin


