
Hon överlevde 
Bergen-Belsen
– Susanna om tiden 
i dödslägret

Ett magasin om Berlin av  
Ljungskile folkhögskolas  
journalistlinje 2016

Victoriaförsamlingen – ett andra hem 
för svenskar i Berlin

Bondage och latex – fetischkultur  
på klubben Insomnia

Makode Linde om livet  
som konstnär i Berlin

Fo
to

: A
le

x 
B

er
gs

ta
m



32

När jag anlände till Berlin var det 
med planen att skriva ett  
reportage om Turbine Potsdam. 
Damfotbollslaget som efter flera 
års framgångar är på nedgång. 
Mina planer var storslagna. Inter-
vjuerna var inbokade, frågorna 
var förberedda och kartan till 
klubbens träningsanläggning var 
utskriven. 

Så kom mejlet. Det var klubbens 
presschef som jag haft kontakt 
med under en längre tid. Laget 
hade förlorat stort kvällen innan 
och tränaren Bernd Schröder var 
skogstokig. Jag var inte längre 
välkommen. Med tre dagar kvar i 
Berlin satt jag i skiten. De två  
efterföljande timmarna spende-
rade jag med mig själv och mina 
mörka tankar. Jag kan inte heller 
säga att jag är särskilt stolt över 
mejlen jag skickade tillbaka till 
klubben. 

Men det blir inte alltid som man 
tänkt sig. Det är förmodligen den 
största lärdomen efter  
Berlinresan. Att vara beredd på 
överraskningar. Stadens guldkorn 
behöver nödvändigtvis inte stå 
med i turistbroschyren. 

Förhoppningsvis bjuder även 
vårt magasin på en och annan 
överraskning. Jakob Adolfsson 
har gjort ett nedslag om  
fetischkulturen i Berlin, Pontus  
Johansson har träffat en konst-
när och Alex Bergstam har varit 
i Stockholm och träffat en kvinna 
som upplevt andra världskriget 
från läskigt nära håll. 

För min del blev det till slut ett 
reportage om Svenska Kyrkan i 
Berlin. Det fick duga gott det med. 

Trevlig läsning!
Niklas ”Tiki” Svensson

Chefredaktör

Alexandra ”Alex” Bergstam,  

Bildredaktör

Pontus ”Ponne” Johansson,  

Extramaterialredaktör

Jakob ”Jake” Adolfsson,  

Layoutchef
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Innehåll

Ansvarig utgivare: Stefan Johansson
DDR. TV-tornet i gamla Östtyskland som bland annat  
byggdes av företaget ABEA från Sverige.

Foto: Niklas Svensson
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Solen lyser över människorna 
på Hermannplatz i stads- 
delen Neukölln. Det starka 

ljuset ger ett sken av att det är 
mitt på dagen snarare än tidig 
kväll. På det stenlagda torget står 
en rad av grönsaksförsäljare och 
andra ståndsförsäljare. En hand-
lare ropar ut till extra pris. Männ-
iskorna trängs. 

– Där står de! säger Makode 
Linde och pekar ivrigt på ett stånd 
med ett tjugotal begagnade cyklar. 

– Jag vill hitta en cykel som 
liksom skriker Makode och 
Neukölln. Hoppas den inte blir 
stulen bara, som mina två andra, 
fortsätter han och skrattar till. 

Makode Linde är en av de drygt 
20 000 utländska konstnärer som 
bor i Berlin just nu. Ända sedan 
murens fall 1989 har staden fått 
en kulturell renässans och lockat 
hit fler än någonsin. Ofta jämförs 
dagens Berlin med 1920-talets då 
staden var fylld av kabaréer och 
absintdrickande författare och 
konstnärer. 

En sak som gjorde Berlin till 
en attraktiv plats under 90-talet 
var alla fabrikslokaler och andra 
byggnader som stod tomma i de 
östra delarna efter landets åter-
förening. Vissa tog då chansen och 
öppnade verkstäder och ateljéer. 
De två områdena Prenzlauer Berg 

och Mitte blev knutpunkterna och 
symbolerna för den nya eran. 
Än i dag har stadsdelarna kvar sin 
bohemiska karaktär, men många 
flyttade när det blev för populärt, 
för hippt – för dyrt. 

Men det är inte bara gamla öst 
som varit centrum för konstens 
Berlin. Det kanske kändaste 
området är väststadsdelen 
Kreuzberg. Här har alternativa 
människor, punkare och 
konstnärer funnits redan innan 
muren föll. Här bor många kvar, 
men liksom i Prenzlauer Berg och 
Mitte så tycker många att det har 
blivit för populärt. 

I dag är det området Wedding 
som börjar bli det nya, men fortfa-
rande är det stadsdelen Neukölln, 
”Lilla Istanbul”, som gäller. Här är 
det som hippast, men ännu inte för 
populärt och inte för dyrt. Länge 
var Neukölln en arbetarstadsdel 
med en stor turkisk befolkning och 
hög kriminalitet. Området har bör-
jat gentrifieras av internationella 
kulturarbetare, och den bohemis-
ka atmosfären gör sig ständigt på-
mind. Den tidigare borgmästaren 
Klaus Wowereits ord om Berlin 
passar fortfarande in på området: 
”Fattigt men sexigt”. 

I Neukölln bor den svenske konst-

Konstnärernas fristad
Gallerier och ateljéer har länge funnits i den berlinska stadsbilden. Både 
August Strindberg och Edvard Munch lockades till staden för mer än 100 
år sedan. Myllret av kreativitet lever kvar och blomstrar när gamla stads-
delar ständigt omvandlas till nya hippa områden. 
Än i dag väljer konstnärer att flytta till Berlin. 

Hermannplatz. Torget på Hermannplatz är fyllt av ståndsförsäljare. Platsen gränsar 
till Kreuzberg och kallas ”Porten till Kreuzberg”. 

Gentrifiering. Neukölln och Kreuzberg är tidigare arbetarstadsdelar som fått en stor inflyttning av internationella kulturarbetare.

Gatukonst på Alexanderplatz. Stadsdelen Mitte i östra Berlin är känt för sina konstnärer och andra kulturarbetare. 
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nären Makode Linde. 
Han fick sitt genombrott 
2012 med verket ”Pain-
ful Cake” och var nyligen 
aktuell med utställ-
ningen ”Negerkungens 
återkomst” i Stockholm. 
I snart sex år har han 
bott i Berlin, varav tre år 
i Neukölln. Han kommer 
gående längs lekplatsen 
på Boddinstrasse där 
han bor. Han har på 
sig röda tajta jeans, en 
kamou flerad bomber-
jacka, bruna glasögon, 
hörlurar och svarta och 
blåa dreadlocks som 
han har bakat in i en 
fläta utanför sin bruna 
krokodil skinnskeps. 

Vi bestämmer oss för 
att gå in på ett kafé i 
samma byggnad som 
han bor. 

– Åh, vad skönt det är 
att komma hem igen. 
Jag har haft en utställ-
ning i Stockholm hela veckan. Nu 
kan jag lugna ner mig här ett tag.

Kaféet vi sätter oss på känns som 
sinnesbilden av ett kulturkafé. 
Politiska affischer, mörk träinred-
ning och en dimma av cigarettrök. 
Personer sitter och skriver på sina 
datorer, några läser och en man 
och en kvinna diskuterar på ett 
främmande språk. Makode beställ-
er in en cappucino. Vi sätter oss på 
några låga träpallar längs fönstret 
och Makode hämtar ett askfat. 
Han tänder sin första cigarett. 

– Det var faktiskt konsten 
som fick mig hit. Allt började på 
Konstfack. Precis som många 
andra elever så valde jag att åka 
hit. I Konstfacks reception kunde 
man hyra ateljéer i Berlin. Så jag 
testade på det i sex veckor. När jag 
var här blev jag kär i en kille och 
blev kvar. Sen tog det slut, men 
då kände jag att jag redan var fast 
här. 

Studentutbyten och ateljé-
stipendier har varit ett sätt att 
få internationella konstnärer 
till Berlin i flera år. I Sverige 
har förutom Konstfack också 
Kungliga Konsthögskolan ett 
samarbete med tyska konstskolor, 

och Konstnärsnämnden har ett 
internationellt utbytesprogram. 
Men trots att många väljer att bo 
i Berlin, så är det få som ställer 
ut. Makode Linde ställer nästan 
bara ut i Sverige, och de flesta 
svenskar han känner gör likadant. 
Anledningen är att det krävs 
mycket tid att hitta en ny publik 
och att många redan är etablerade 
på annat håll när de flyttar hit. Av 
alla internationella konstnärer i 
Berlin så väljer bara närmare en 
fjärdedel att ställa ut här. Men den 
berlinska konstscenen har sina 
fördelar. 

– Det är lättare att få utställ-
ningar här. Det är mer öppet och 
det finns fler gallerier och villigare 
gallerister, säger Makode Linde.

I Berlin finns i dag närmare 600 
gallerier. Men det är andra saker 
som gör att konstnärer söker 
sig till Berlin. Själv framhäver 
Makode Linde en frihet han inte 
kommer åt i Stockholm. Dels 
handlar den om en anonymitet 
som han beskrivninger som en 
sorts exil från hot och offentlighet. 
Och dels handlar den om att 
människor får vara sig själva fullt 
ut, utan någon som dömer.

– Framför allt så 
behöver man inte 
bry sig så jävla 
mycket här. Det är 
det allra bästa med 
Berlin! När jag 
åker till Stockholm 
så packar jag 
ner skjortor som 
jag har på mig 
för att passa 
in. Man sticker 
ut för minsta 
lilla grej där. Vi 
som bor här är 
ganska introverta 
egentligen, säger 
han och fimpar sin 
cigarett, och tar en 
sipp på cappucinon 
innan han tänder 
en ny. 

Strax därpå 
kommer en ung 
blond kille i skjorta 
som suttit bakom 
oss fram. Han 

stannar upp vid Makode och får 
ögonkontakt. 

– Tjena, det är ju du! Jag kollade 
på ”N-kungens återkomst” förra 
veckan. Vad bra den var! Riktigt 
fet! 

– Åh tack, vad kul! 
– Ah, jag ville bara säga det. 

Riktigt ball, säger killen innan han 
försvinner ut från kaféet. 

Makode återkommer till att han 
och andra svenskar här nere mest 
är för sig själva och inte träffas så 
mycket. De har kontakt, men 
träffas mest på utställningar i 
Sverige. 

– Jag känner ju en hel del 
svenska konstnärer här och vi 
umgås. Inte så mycket i Berlin 
faktiskt, för då vill vi vara 
introverta och för oss själva. 
Men när vi har utställningar i 
Stockholm så träffas vi mycket, 
för då märker vi hur tråkiga alla i 
Stockholm är. 

I flera år har det varit på tal om 
att Berlin tappat sitt sting. Att 
bland annat Warszawa blivit det 
nya och att Berlin blivit för dyrt 
och populärt. Även Kiev nämns, 
som i samband med Euromajdan 

blivit populärt bland konstnärer, 
inhemska såväl som utländska, och 
jämförs med Berlin efter murens 
fall. Makode Linde funderar en 
stund innan han svarar på vad 
han egentligen tycker om de nya 
konststäderna som blommat upp.

– Saken är den att jag är 
en bög och Berlin är Europas 
böghuvudstad. Visst är Ukraina 
och Polen bra för konstnärer, 
men det är egentligen bara för att 
det är billigt. Alla städer som är 
billiga är bra för konstnärer. Men 
det är inte särskilt bra att vara 
bög i varken Polen eller Ukraina. 
Öppenheten finns inte där. Berlin 
är fortfarande Berlin, säger han 
och fimpar sin andra cigarett. 

Kort därefter kliver en ung kille 
in på kaféet. Han har en blå keps 
bak och fram och en rutig skjorta. 
Det är Makode Lindes pojkvän 
Alexander. De kysser varandra. 

– Vart ska du ikväll? frågar 
Alexander lite tyst. 

– Jag ska träffa Francesco och 
äta middag, men jag blir nog inte 
så sen, svarar Makode. 

– Okej, bra men jag ska upp till 
lägenheten nu. Så jag ska inte 
störa mer, säger han och ler innan 
han lämnar kaféet. 

När Alexander gått tar Makode 
upp en cigarett, men han röker 
den inte. Han berättar om olika 
konstformer han sysslar med – 
målning, skulpturer, art directing 
samt att han dj:ar. Samtidigt som 
han pratar så mosar han cigaret-
ten och rotar fram marijuana ur 
fickan som han lägger i ett nytt 
papper. Han rullar snabbt och 
självsäkert ihop blandningen till 
en joint. 

– Bara att jag kan sitta här och 
rulla min joint utan att någon bryr 

sig. Det skulle jag aldrig kunna 
göra i Stockholm.

Makode dricker upp cappucinon 
och säger att han ska köpa en cy-
kel på Hermannplatz en bit bort, 
och frågar om jag vill hänga med. 
Vi går ut på gatan och han röker. 
Vi fortsätter ner på några folktom-
ma gator och han berättar att han 
inte hade vågat gå på samma gator 
bara några år innan, på grund av 
all kriminalitet. Han börjar prata 
om att det fram för allt finns tre 
anledningar till att konstnärer 
flyttar till Berlin. Det första han 
påpekar är att det är populärt, det 
andra att de flesta konstnärerna 
är frilansare och kan bo var de vill 
och det sista och återkommande 
fundamentala – det är billigt. 

– Om du kollar på lägenhet i 
Stockholm så är det ju väldigt dyrt 
mot här. Jag menar här får du en 
lägenhet som är hälften så billig 
och dubbelt så stor och det går fort 
att få kontrakt. Det är en väldigt 
gynnsam aspekt.

Efter en stund är vi framme på 
Hermannplatz. När Makode hittat 

cykelståndet nästan springer 
han fram. Han tränger sig mel-
lan cyklarna och pratar engelska 
med försäljarna. Han fastnar för 
den kanske mest svåråtkomliga 
cykeln och plockar fram den. En 
knallgrön cykel med tunna däck. 
När han sätter sig på den för att 
provcykla välter han en annan 
cykel. Han åker runt på torget 
och när han är klar  120 euro till 
försäljaren. 

– Den här är väl lite Makode i 
alla fall? Jag tror den blir bra, 
säger han och ler stort. 

Solen fortsätter skina över 
Hermannplatz. Människor 
springer ner till tunnelbanan. Folk 
väntar ivrigt vid övergångställena 
och bilarna susar förbi.  Innan 
Makode cyklar iväg på Karl-Marx-
Strasse säger han: 

– Jag kommer bo kvar här 
för alltid. Hjärnan är i alla fall 
inställd på det. Jag kommer nog 
aldrig kunna vara mig själv någon 
annanstans.

Text & foto: Pontus Johansson

Kulturkaféet. Lokalen är i samma byggnad som Makode Linde bor i. Här ligger ciga-
rettröken tät och diskussionerna pågår för fullt. 

              Foto: Pressbild
Svenskkolonin. Makode Linde är en av alla svenskar i konststaden.

Neukölln. Här är området fortfarande ”fattigt men sexigt”, för att använda den tidigare borgmästarens Klaus Wowereits ord. 
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Många av oss får nog upp en 
ganska klar bild när vi tänker på 
konstnären Salvador Dalí. Med 
vaxade uppåtpekande mustascher 
och sin käpp hade Dalí en utstrå-
lande aura och den så klassiska 
bilden av ”den galne konstnären”. 
Men kanske är det inte han som 
person som framför allt skapat 
den bilden av honom, utan hans 
konst. De flesta av oss kanske tän-
ker på målningen ”Minnets Envis-
het” med fyra smältande klockor, 
som inte bara blivit Dalís största 
målning, utan även surrealismens 
största. 

I Berlin finns utställningen ”Dalí 
– Die Ausstellung am Potsdamer 
Platz”. Där får besökaren i två 
våningar följa med på en resa i 
konstnärens liv. Det vill säga 
utvecklingen från tidig skolelev till 
att slutligen ha funnit sin nisch – i 
surrealismen. 

Vad som till en början slog mig 
var att Dalí kunde så mycket mer 
än smältande klockor. I hans tidi-
gare period när han inte hade ett 
tydligt koncept, så målade han all-
ting. Porträtt- och landskapsmål-
ningar förekom utan ett förvrängt 
ansikte eller utan att solen kläckts 
fram ur ett ägg. 

Men till slut kommer den Dalí 
vi känner fram där kvinnliga 
bröstvårtor blir till snigelhuvuden 
och vaginor är fyllda med flugor. 
Just denna typ av skisser plus 
fallossymboler visar sig kanske 
framför allt i samband med att han 

finner surrealismen.
Utställningen i sin helhet bjuder 

som sagt på mycket av Dalís tidiga 
verk, vilket mest består av skisser 
och litografier. Men det förekom-
mer också målningar och reliefer. 

Det bästa med Dalí är att han alltid 
överraskar sina betraktare. Sin 
ständiga precision att få det overk-
liga att se verkligt ut. Sina stän-
diga experiment eller uppror mot 
det mänskliga medvetandet och 
psyket är i bland komisk och ibland 
det motsatta med mardrömsklika 
bilder. 

För dem som verkligen älskar 
konst och surrealismen i synner-
het, så är Dalí - Die Ausstellung 
am Potsdamer Platz inget du vill 
missa. 

Bravo, Dalí!

Text: Pontus Johansson

Recension
Konst
Dalí – Die Ausstellung am  
Potsdamer Platz 

Surrealistens unga år ställs ut
Dalíutställning. På utställningen Dalí - Die Ausstellung Am Potsdamer Platz visas Dalís konst i två våningar.          Foto: Jakob Adolfsson

Nazisternas koncentrationsläger 
under andra världskriget var orga-
niserade och strukturerade döds-
fabriker. Bergen-Belsen i norra 
Tyskland var ett av dessa läger.    

Susanna Christensen satt som 
11-åring i Bergen-Belsen med sin 
familj. Hon minns befrielsen.

– Den 15 april 1945 kom brit-
terna. Jag minns det så väl. Jag 
var på benen, men min pappa var 
väldigt dålig. Jag satt i solen vid 
stängslen och såg något konstigt. 
Bilar och tankers med vita fem-
uddiga stjärnor. Människorna såg 
annorlunda ut. Inte som tyskar, 
berättar hon.

– Jag sprang in till min pappa 
i baracken och berättade vad jag 
hade sett och han sade ”tack gode 

Gud, vi är fria”.
– Den 17 april, två dagar efter 

befrielsen av Bergen-Belsen, dog 
min pappa.  
 

År 1933 kom Adolf Hitler till 
makten i Tyskland. Detta genom 
demokratiska val.  

Hitler utsåg sig snart till dikta-
tor och demokratin avskaffades. 
Den 1 september 1939 invaderade 
Hitler Polen, vilket var början för 
andra världskriget. 

Hitler ansåg att kommunister 
och judar var roten till allt ont och 
bestämde sig för att rena Tysland 
från dessa. Koncentrationsläger 
upprättades där så gott som alla 
utrotades som inte passade in i 
nazisternas rasideologi. Av de 
cirka 50 miljoner människor som 
dog under andra världskriget, var 

omkring sex miljoner judar. Upp-
skattningsvis 70 000 av dem dog i 
koncentrationslägret Bergen-Belsen. 

Susanna Christensen, som flicka 
Zsuzsanna Lukacs, är judinna och 
uppvuxen med sin mor och far i 
Mako, Ungern. 

Då nazisterna ockuperade 
Ungern samlades många judar 
så småningom i ghetton. Från ett 
sådant skickades Susannas familj 
till Österrike, som tvångs- 
arbetare, för att slutligen depor-
teras till Bergen-Belsen. Dit kom 
de den 7 december 1944. Då var 
Susanna 11 år.

– Hade vi vetat vad som väntade, 
hade vi tagit livet av oss innan. 
Men vi fick aldrig veta någonting,  
berättar Susanna.

Bergen-Belsen upprättades i 

Susanna överlevde 
koncentrationslägret 

Bergen-Belsen

Susanna Christensen, född 1933, satt i koncentrationslägret Bergen-Belsen när hon var 11 år.
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april 1943 i Norra Tyskland.
Från början var det ett krigs-

fångläger, men blev 1944 ett 
koncentrationsläger. Nazisterna 
sände dit sjuka och svaga från 
andra läger och Bergen-Belsen 
blev slutstationen för tiotusentals 
fångar. Här fanns judar från hela 
Europa. 

I juni 1944 fanns det drygt  
7 000 fångar i lägret. I april 1945 
var antalet drygt 60 000.  
Lägret var kraftigt överbefolkat 
och många fick inte plats inomhus.  
Bergen-Belsen var uppdelat i fem 
olika sektioner och en sektion var 
enbart för ungerska judar. Där 
hamnade Susanna Christensen 
med sin mor och far. 

I den judiska familjesektionen  
behandlades fångarna inte så 
illa som i de enskilda mans- och 
kvinno sektionerna. 

– Jag vet inte varför, men tysk-
arna ville ha något att visa upp, 
där fångarna inte såg så illa ut. 
Misshandel till döds förekom inte i 
vår del av lägret, berättar Susanna.

Susanna och Arne Christensens 
lägenhet i Hagsätra utanför 
Stockholm är sparsamt inredd. 
Utmed väggen i vardagsrummet 
står en stor bokhylla full med 
litteratur. 

I ett av de mindre rummen har 
maken Arne Christensen sin ateljé. 
Arnes konst är färgstark och hans 
tavlor pryder hela lägenheten. 

Susanna och Arne träffades 1953 
på bultfabriken i Hallstahammar, 
åtta år efter att Susanna kommit 
till Sverige. Senare samma år gifte 
de sig och fick med tiden två barn.

Under tiden Susanna berättar 
sin historia värmer hon den för-
beredda kikärtsgrytan på spisen.

– Jag gillar att laga mat. Jag 
köper inga halvfabrikat eller färdig 
mat. Jag lagar gärna långkok och 
är influerad av mina resor i Indien, 
säger hon.

Susanna bryter lätt på ungerska. 
Hon tycks vara vid god vigör för 
sina 83 år.

Snart kommer Arne upp från 
tvättstugan. Under tiden han 
dukar talar vi om dagens höger-
strömningar i Sverige.

– Ja, världen har ju inte blivit 
bättre, säger Arne argt.

– Att SD sitter i riksdagen är för 
jäkligt. Jimmie är väldigt slipad 
och skulle bemötas hårdare!

Susanna instämmer.
– Det är skrämmande och  

ruggigt. Jag har levt länge och jag 
vill slippa det här. Jag har haft 
diskussioner med en jude som i sin 
avsky mot araberna sympatiserar 
med SD. Det finns skit överallt, 
säger hon uppgivet.

Grytan är varm, maten står på 
bordet och samtalet återgår till 
Bergen-Belsen.   

– Alla kan uppleva hunger, men 
få vet vad svält innebär, säger 
Susanna.

– Vi trodde vi skulle dö av svält 
i lägret. Det var det värsta. Denna 
ständiga hunger. Och smutsen.

– Hade räddningen kommit två 
veckor senare hade jag och min 
mamma inte överlevt. Jag var så 
svag att jag knappt orkade  
lyfta huvudet där jag låg, berättar 
Susanna.

I Belsen fanns inga gaskammare. 
Den vanligaste dödsorsaken var 
genom tortyr eller undernäring. 
Fläcktyfus och löss, som spred 
tyfus smittan, härjade svårt i 
 lägren.  

Till en början då de kom till lägret 
hade fångarna egna samlingar för 
undervisning. Men det dröjde inte 
länge förrän de var för svaga för 
att fortsätta med dem. Hon berät-
tar också hur hon och de andra 
barnen satt ute på lägerområdet, 

vid staketen. De såg när häst-
dragna vagnar, staplade med lik, 
körde förbi ute på grusvägen.

 – Varje dag fraktades högar med 
nakna lik. Jag tänkte inte på det 
då. Vi fattade inte riktigt, säger 
Susanna och rynkar lite på ögon-
brynen vid minnet.

När Susanna talar om alla trans-
porter använder hon ordet ”frak-
tas”. Som boskap. Hon berättar på 
ett osentimentalt och sakligt sätt. 
Men trots den distans hon tycks 
ha idag, förstår man att hennes 
upplevelser fortfarande gör ont.

– Jag orkar inte läsa eller fördju-
pa mig i historia och andras berät-
telser, säger hon med eftertryck.

Ändå klarar hon av att berät-
ta sin egna historia och vad hon 
upplevde i lägret. Men alla gör inte 
det. 

– Många av de överlevande, som 
var i den verkliga skiten orkar 
inta prata om det. 

Hagsätra. I Susanna och Arne Christensens kök. Tavlan på väggen mellan dem har Arne 
målat. Arne är från Danmark och uppvuxen i ett kristet hem, men har konverterat till 
judendomen. Efter 63 års äktenskap är de ännu kärleksfulla mot varandra.

   Susanna är ute och  föreläser 
om det hon varit med om. Om 
tiden i Bergen-Belsen. Hon använ-
der alltid manus när hon håller 
dessa föredrag. För att klara av att 
berätta. 

Men ibland kan hon bli trött på 
att prata om det, på att ständigt 
bli påmind. 

Lunchen är undandukad. På 
köksbordet har Susanna ställt 
fram kaffe och glass. Arne har satt 
sig i vardagsrummet efter fikat 
och har varit en sväng till tvätt-
stugan ännu en gång. 

Det känns lite märkligt att äta 
och dricka gott när samtalsämnet 
är Nazitysklands koncentrations-
läger och den svåra svält som 
rådde  i Belsen. 

Susanna reser sig och går iväg 
in till bokhyllan i vardagsrummet. 
Hon kommer tillbaka med två  
stora volymer. Hon öppnar den 
ena boken och visar. 

Där står namn. Sida upp och 
sida ner. 45 namn på varje sida, 
sammanlagt 1 171 sidor i de två 
böckerna. Det är namnen över 
kända lägerfångar, såväl döda och 
som överlevande, i Bergen-Belsen. 
Namn, födelseår, ursprung och 
året när personen gick bort. Eller 
bara tre prickar som visar att  
personen överlevt. 

Ettusenethundrasjuttioen sidor.
Susanna och hennes föräldrar 

står med i boken. Fadern med ett 
årtal och Susanna och hennes 
mor med tre prickar.

Vid befrielsen den 15 april 1945, 
möttes britterna av fruktansvärda 
scener. Många fångar var så svaga 
och utmärglade att det var svårt 
att avgöra om de var levande eller 
döda. De låg helt apatiska och utan 
livstecken. 

En överste Taylor i den brittis-
ka rekognosceringspatrullen var 
bland de första på plats i Belsen. 

Ett av hans vittnesmål står i  
boken Befrielsen av Bergen- 
Belsen:

”Ett stort antal av dem var inte 
mycket mer än skelett med ut-
märglade gulaktiga ansikten….Där 
fanns män och kvinnor som låg 
i högar på båda sidor om vägen. 
Andra gick omkring långsamt och 
utan mål med ett frånvarande ut-
tryck i sina utsvultna ansikten.” 

Nu började det enorma arbetet 
med att evakuera och försöka  
rädda människor i det kaos som 
rådde. Vid fritagningen fanns 
60 000 svårt sjuka och undernär-
da fångar. Överallt i lägerområdet 
låg tusentals lik eftersom man inte 
hunnit bränna eller begrava de 
döda.

Även efter befrielsen dog fångar. 
Dödstalen uppgick till tusen per-
soner vissa dagar i slutet av april. 
Många dog på grund av för mycket 
och fel kost. Inte förrän i mitten av 
maj hade man fått ner dödstalen 

Lukacs. Susanna Christensen, som flicka Lukacs, bläddrar i Gedenkbuch Book of remembrance. Ibland alla namn över dem som suttit i 
Bergen-Belsen återfinns hennes egna familj. Högst upp till vänster: Muggen var avgörande för överlevnad. Utan ett kärl kunde fångarna 
inte ta tillvara den vattniga soppa som utgjorde den enda födan.   

Anne Frank:
Det mest kända koncentra-
tionslägret är Auschwitz- 
Birkenau. Här gasades om-
kring 1,1 miljoner judar till 
döds, samt utsattes fångarna 
för groteska medicinska expe-
riment. 
   Den unga judinnan Anne  
Frank satt i Auschwitz för att 
sedan förflyttas till Bergen-
Belsen där hon slutligen dog.
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Att gå på klubb kan ibland vara 
svårt. Själva handlingen i sig är ju 
inte särskilt komplicerad. Eventu-
ellt bli lite lagom berusad, umgås 
med vänner och sedan bege sig till 
en plats där man kan fortsätta sam-
ma aktivitet med eventuella inslag 
av dans eller till exempel karaoke. 

Men när man ska göra det i en 
stad där man aldrig besökt  
klubbarna man ska till eller  
avgjort vilken bar som har bäst öl. 
Då blir det genast lite svårare att 
garantera en lyckad utekväll.

Efter en vecka i Berlin så kan 
jag personligen bara säga att jag 
snuddat vid vad staden har att er-
bjuda. Men under veckan har både 
två helt skilda klubbar och ett par 
barer hunnits med. 

Första anhalten blev en Shisha-
bar, eller kort och gott:  
vattenpipebar. Tanken där är väl 
främst en avslappnad miljö med 
inslag av lite smaksatt rök, shishan 

var god och likaså drinken. Men 
det är väl framförallt klubblivet 
man ser framför sig i Berlin ändå. 
Tack vare hjälp från hostelvär-
dinnan hade lite lokalkännedom 
adderats i målet att hitta just rätt. 
”House of Waxx, dit ska ni gå!”

Sagt och gjort, in i taxin. Men 
efter lite fel kommunikation i 
sällskapet befann vi oss plötsligt 

på en helt annan plats. Närmare 
bestämt i närheten av Matrix, en 
annan dansklubb. Stället som hos-
telvärdinnan avrådde från just på 
grund av att det var för ”turistigt”. 
Men att spotta glaset när klockan 
nästan är elva och man ändå befin-
ner sig vid en klubb känns som 
hårklyveri. Sju euro där garde-
rob ingår. ”MEN STÄLLET ÄR JU 
TOMT?!”  

Inte en kotte. Det klassiska ut-
trycket ”Det är vad man gör det 
till” har aldrig känts så starkt som 
i just den stunden. Några stärkan-
de 3 euro shots och upp på dans-
golvet. Folk kom till slut runt ett 
tiden. Det var den första lärdomen 
i Berlin. Gå aldrig ut enligt svenska 
tider.

Det är insikten jag tar med mig 
från Berlin efter en överlag väldigt 
lyckad vecka med underhållande 
utekvällar, nya bekantskaper och 
även ett fantastisk ressällskap i 
form av en bra skara från sin egen 
skolklass. Att är du i Berlin, tänk 
som en tysk. 

Ställ in dig på en lång natt, klub-
bar där stänger vid 9-tiden på 
morgonen. Oroa dig inte över eko-
nomin, det är inte svenska priser. 
Och framförallt, blir det inte lyckat 
när man är utomlands så gör det 
inget heller. För en utekväll i Berlin 
är inte mycket viktigare än en i 
Sverige i slutändan.

Text: Jakob Adolfsson

”MEN STÄLLET 
ÄR JU TOMT?!”  
Inte en kotte.

Att tänka som en tysk 

Krönikör Jakob Adolfsson reflekterar över Berlins  
uteliv

Neon. Matrix har starka färger och stora lokaler i stadsområdet Kreuzberg.

till under hundra per dag. Fram 
tills dess hade 14 000 fångar dött 
sedan befrielsen. 

Norman Kunkel, en av 
räddnings arbetarna, skriver i sina 
anteckningar dessa återgivna från 
Befrielsen av Bergen-Belsen:

”Vi tog med oss rena bårar 
och filtar in i byggnaden och 
fick kvinnorna att ta av sig sina 
loppbemängda  kläder, lyfte upp 
dem på bårarna och förde dem 
till människotvätteriet. Nittiofem 
procent av dem hade tuberkulos. 
De var fasansfullt att se dem sam-
mangyttrade på golvet i sina smut-
siga kläder och filtar, de vädjade 
i hysterisk ton om att få komma 
bort ifrån lorten. De flesta av dem 
hade diarré och rötsår och Gud 
vet vad. Vi bar dem på bårar och 
de skrek av smärta för de var så 
utmärglade och skinnet stramade 
om benen.” 

Vittnesskildringarna från när 
britterna kom till lägret är fasans-
fulla. Det fanns ingen mat, vatten 

eller sanitär utrustning över-
huvudtaget. 

En brittisk officer beskriver en 
makaber scen i boken, Befrielsen 
av Bergen-Belsen: 

”En kvinna som stod helt naken 
och tvättade sig med lite utdelad 
tvål i vattnet från en tank i vil-
ken kvarlevorna av ett barn flöt 
omkring.” 
Allt eftersom man evakuerade 
barackerna brände man ner dem. 
Idag finns en minnespark, ett  
museum och ett monument där 
lägret Bergen-Belsen låg.      

I juli 1945 kom slutligen Susanna 
och hennes mamma med tåg till 
Malmö genom Röda Korset. Där 
satt de tre veckor i karantän. Det 
Susanna upplevt har definitivt på-
verkat henne och satt spår i livet. 

– Jag var född med studentmössa. 
Duktig i skolan, min pappa var 
sträng och såg till att jag kunde 
mina läxor. När jag kom till  
Sverige började jag i tredje klass 

som trettonåring. Jag var det 
enda mörka barnet i klassen och 
jag var utfryst, ensam och sämst i 
skolan, berättar Susanna.

– Den ständiga ensamheten de 
första åren i Sverige har märkt 
mig. Jag inte beroende av vänner. 
Jag är gärna ensam. Reser ensam.

Och Susanna har rest mycket. 
Hon har varit i Indien, Nepal, Israel 
och hon har även varit tillbaka i 
Bergen-Belsen. Hon berättar att 
hon inte kände så mycket när hon 
var där. Inget var sig likt. 

 Susanna blickar ut genom  
fönstret. Det ömsom haglar, ömsom 
regnar. Hon tystnar en stund och 
säger eftertänksamt att hon inte 
gillar mörkret.

– Jag får känslan av barackerna 
i Belsen. De var så långa och hade 
bara fönster i ändarna, så det var 
alltid skymning.

– Jag tycker inte om mörkret.

Text och foto:Alex Bergstam

Minnen. Uppe till vänster: Ett fotografi från karantänen i Malmö. Susanna Christensen är 12 år, och står på bilden mellan två lottor. 
Nere till vänster: Susannas pappa skrev dagboksanteckningar i en fickalmanacka i lägret. Dessa fann Susanna och hennes mamma i 
faderns säng efter att han gått bort. Till höger: Faderns glasögon och fickalmanacka. Susanna säger att hon inte förstod hur pappan 
lyckats gömma detta. ”Jag förstår inte var han fått blyertspennan ifrån och hur han lyckades gömma undan allt. Det var förbjudet att ha 
personliga ägodelar i lägret”, berättar Susanna. 
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Berlin, en av de mest hän-
delsrika platserna under 
1900-talet. Nazistregim, 

DDR följt av en florerande punk-
kultur. Detta har skapat en flora 
av subgrupper, bland annat al-
ternativa sexrörelser. En av de 
främsta aktörerna i Berlin är 
fetischklubben Insomnia.

De två grundpelarna inom bon-
dage, disciplin, slav och mästare 
(BDSM) är att samtliga parter 
deltar frivilligt och den ena har 
makten och den andre lyder. 
Markis de Sade skrev en gång om 
just den som innehar makten.  Det 
omvända begreppet Masochism 
var redan myntat. Sades bok 120 
dagar av Sodom blev hårt kriti-
serad när den först kom ut. Den 
förste som kom till att publicera 
boken var Dr. Iwan Bloch. Han kom  
att bli den ivrigaste försvaren av 

boken som många beskrev som  
fruktansvärd. 

Franska myndigheter ville  inte 
låta den synas på bokhyllor. Dr. 
Iwan Bloch menade i sin uppsats 
”Måste vi bränna Sade?” att Sades 
arbete belyste mänsklighetens 
mörkare sidor och var intressant 
ur ett vetenskapligt perspektiv. 
Han tyckte den orättvist avfärda-
des som pornografisk på grund av 
sitt krassa och råa språk. I sin text 
skrev han bland annat “De Sade 
och Masochs arbete kan inte ses 
som pornografi utan är värd den 
mer exalterade titeln pornologi för 
dess erotiska språk kan inte redu-
ceras till floskel.”

Tidigare har sadomasochism 
setts som en sjukdom i Sverige. 
Detta avskaffade regeringen 2008 
då man ansåg att det var passé att 
betrakta sadomasochism som en 
avart. I samma beslut avskaffades 

även sjukdomsstämpeln på trans-
vestism och fetischism. Trots detta 
är ämnet fortfarande tabubelagt.

I dag befinner jag mig I Berlin 
för att besöka klubben Insomnia 
som ligger I området Kreuzberg. 
Området I sin helhet bjuder på en 
flora av folkgrupper och på väg 
till Insomnia ser man både hete-
rosexuella och homosexuella par 
som hand i hand  njuter av det fina 
vädret med stora leenden. I luften 
ligger en tydlig känsla av trygghet 
och glädje inför den annalkande 
sommaren. 

Men kvällens bravader utspelar 
sig i en mörkare miljö. Insomnia 
är enligt dem själva en fetisch- och 
swingersnattklubb. Konceptet är 
en trygg plats där gäster kan leva 
ut sina annars svårgenomförba-
ra böjelser, ta en drink eller bara 
vara där för att dansa. Insomnia 
erbjuder en lokal, likasinnade, 

uppträdanden och 
utrustning för alla 
sorters lustar. Allt 
deltagande ska vara 
frivilligt.  

Ona Wohlmacher 
är en mångsysslare. 
Hon arbetar som 
eventarrangör men 
även som mindful-
nesscoach. En av 
henne mest frekven-
ta arbetsplatser är 
dock Insomnia. Där 
är hon assistent åt 
ägarna som vill vara 
anonyma. Grunden 
till detta är inte 
skam utan på grund 

av att de tidigare bjudit in  
journalister som ljugit om sina 
avsikter berättar Ona när vi möts 
utanför klubben.

– Det skulle inte varit den första 
gången det händer, förklarar Ona 
Wohlmacher och tar ett bloss från 
sin cigarett.

Att Berlin har ett rykte om sig av 
dekadens och frihet är inget Ona 
Wohlmacher förnekar. Hon poäng-
terar däremot att det fortfarande 
finns de i Berlin som motsätter sig 
fetischkultur och anser att det är 
fel. 

– Folk verkar oftast tro att vi 
driver en bordell, men det är inte 
fallet för alla är ju här för att de 
söker sig hit, säger 
hon.

Det är ännu en 
stund kvar innan 
gästerna börjar 
anlända. Ona bär 
en svart byxdress 
och skinnbyxor 
som toppas av 
en välmarkerad 
urringning och en 
uppvikt vit blus-
krage. Hennes stil 
utstrålar en mix 
av burlesque och 
propert. Hennes 
blonda hår lyser 
fortfarande i da-
gens sista sol och 
hon är uppspelt 
inför kvällen.
– Det kommer 
komma så  
mycket 
människor, jag äls-
kar verkligen att 

arbeta med detta, säger hon och 
ler stort med gnistrande  
tänder.

Cigaretten från hennes hand fal-
ler lätt ned mot marken och dess 
glöd möter en snabb död under 
klackskorna. ”Ska vi gå in?”

Porten in till klubben är glasad 
med beiga trälister. Byggnaden är 
stor, hög och nästintill totalt grå 
bortsett från enstaka vita föns-
ter och portar på andra delar av 
fasaden. 

Ett knarrande plötsligt möts 
man av en explosion i form av färg 
och ljus. Väggar och lister är röda. 
Den röda färgen från alla håll 

tillsammans med det mattsvarta 
taket och blåa lampor skapar ett 
lugn i rummet. 

– Rött är lustens färg säger Ona 
innan hon övergår för en stund till 
tyska för att prata med delar av 
personalen som förbereder kväl-
lens festligheter. Baren ska förbe-
redas, vakter ska informeras och 
DJ:n ska testa sin utrustning. 

– Vi vill att allt klaffar för att det 
inte ska förstöra stämningen, våra 
gäster är väldigt trogna och vi vill 
belöna det, säger Ona.

Ona säger att hon måste arbeta 
en stund men att lokalerna är fria 
att utforska. Bottenvåningen är 
till för dans, fest och uppträdan-

den. På övervåning-
en men även bakom 
dansgolvsrummet. 
Där hittar man allt 
från sängkammare 
till gynekologstolar. 
Det finns till och med 
jacuzzi och dusch. En 
tjej står och kollar så 
att allt ser okej ut. 
Behövs verkligen en 
jacuzzi?
– Man kanske inte 
behöver den, men det 
är skönt att bada i den, 
säger hon och försvin-
ner raskt in i ett annat 
rum.

En stund senare slås 
portarna upp för all-
mänheten. Folk sväm-
mar in och en tydlig 
doft av cigaretter och 
öl följer med dem ge-
nom dörren. Gästerna 

Glans. Bardisken inne på Insomnia är utsmyckad med nakna och bundna guldstatyer. 
Circus. Cirque de soleil inspirerat uppträ-
de.

Klädkod. Inga krav på vilka kläder eller 
hur mycket kläder DJ:n ska ha.

Ansiktet utåt. Ona Wolhmacher (till höger) i en tidigare intervju i tysk TV.

Naket. Erotiska scenshower är vanligt 
förekommande på klubben.

Goth. En utsmyckad kvinna från en av Insomnia så kallade vampyrbaler.

Markis de Sades arv i Berlin
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är  blandade både gällande kön och 
ålder. Kvällens evenemang heter 
Angel-in-bondage och arrangeras 
en gång i månaden. Det beskrivs 
som en kväll för den som har en 
fascination för gothkultur. 

Med utblick från hörnet precis 
innan man kommer in själva  
huvudlokalen kan man se hur jack-
or och rockar hängs av och de blåa 
lamporna får gästerna att skina. 
Inte minst de av besökarna iförda 
tighta latexdräkter. 

Intrycken bara forsar in i en själv 
och tankarna går snabbt till The 
Rocky Horror Picture show och 
Tim Currys trallvänliga ver-
sion av Sweet Transvestite. 
Till  
frågan. Varför  är  du här  
ikväll?  
Besökarnas motiv för besö-
ket varierar men följer en röd 
tråd.

– För att slappna av, säger 
en man iförd en mörk kavaj 
med en svart skjorta under.

– Jag vet bara inget bättre 
ställe för att ha en rolig kväll 
där jag kan göra det jag inte 
kan annars, säger en ung 
kvinna iförd skinnbyxor, nät-
tröja och en latexbehå.

– Oj, det har jag inte funderat 
på förut, men att det är härligt 
att vara här helt enkelt, Säger en 
något förfriskad dam med blodrött 
hår och med en stil som  
hämtad ur valfri Jane Austen 
roman.

– Det där var några av våra stam-
misar, som jag sa så är våra kunder 
lojala, säger Ona Wohlmacher.

Masoch och de Sade blev båda 
benämnda som perversa tänkare 
men när man skådar deras arving-
ar i Berlin som enbart ser det som 
ett helgnöje skapas en ny nyans. 
Känslan som infinner sig i kroppen 
är den att det kanske inte är så 
konstigt när man väl är på plats 
som man kunde tro. Utan enbart 
en annan form av utekväll. Med lite 
mer nischade aktiviter. 

Flera gäster går och beställer en 
drink, några beger sig direkt ut på 
det annars tomma dansgolvet. Ur 
högtalarna spelas mild techno och 
trance för att mjukstarta kvällen. 
En stund senare när de majoriteten 
av kvällens gäster anlänt greppar 
Ona Wohlmacher mikrofonen vid 
en av de små scenerna. 

– Välkomna, välkomna till en 
afton dedikerad gothen. Vi på 
Insomnia är stolta över att ännu en 
gång se så mycket fina människor 
samlas för vår Angel-in-Bondage 
afton. Om en stund kommer vi att 
bjuda på en show ni sent kommer 
glömma med en av våra voluptuösa 
damer! Välkomna!

Publiken fullkomligt jublar när 
Ona med tydlig närvaro går mot 
baren. Klockan börjar närma sig 
elva och det är då showen är tänkt 
att börja. Ona tar kommandot och 
visar vägen in i ett av personal-
rummen. Där på en soffa sitter en 
ung tjej med svart hår uppsatt i en 
hästsvans. Hon har nästan inga 
kläder på kroppen, och håller en 
genomskinlig drink i handen fyllt 
till toppen med is.
Hon presenterar sig som Della.  
Della är performanceartist och  
porraktris. Men hon blir snabbt 
glad över att få prata om sitt yrkes-
val.

– Jag älskar sex, säger Della och 
skrattar.

Hon berättar att det visserligen 
är ett standard svar från hennes 
yrkeskår men att hon verkligen vill 

betona att det är därför hon valt 
det.

– Många vill nog få det till att 
man har ett bekräftelsebehov, eller 
att man haft en svår barndom. Men 
jag menar, en konstnär vill ju måla, 
så då arbetar man med att måla, 
säger hon.

Della är 26 år gammal och har 
arbetat med bondageuppvisningar, 
striptease och vuxenfilmer  i drygt 
två år enligt henne själv. 

– Innan var jag ju en konsument 
och gäst och det fick mig att inse 
att mitt dåvarande jobb i en butik 
var ganska tråkigt säger Della och 
skrattar.

Har du någonsin känt dig  
annorlunda för det du gör 
och gillar?

- När jag var yngre, men 
när jag blev äldre så insåg 
jag ju ganska snabbt att alla 
gillar något som man kan 
bli dömd för så jag tänkte 
väl att jag inte riktigt orka-
de bry mig, säger Della och 
skrattar igen.

– Nu måste jag gå, säger 
Della, sveper den sista klun-
ken av drinken och vinkar 
snabbt innan hon beger sig 
ut mot scenen. Efter en liten 
stund hörs jubel. 

Efter en första kväll på Insomnia 
lämnar man med en känsla och 
en tanke. Dels en avsmittad glädje 
från gästerna som genuint tycks 
ha en fantastisk kväll. Det andra 
som slår är att Insomnia är lite vad 
det är. Det är latex, det är kladdigt 
och överlag just det man tror om 
BDSM. Men att det inte gör någon-
ting. Innan besöket är över får Ona 
Wohlmeiher en sista fråga.

Brukar det bli stökigt och bråkigt 
någon gång med gäster?

– Väldigt sällan, Insomnia är en 
plats för kärlek, säger hon kort.

Text: Jakob Adolfsson
Foo: Yoran Nesh

Dansös. Dans är ett av de vanligaste inslagen på scenen.

Undergiven. Rollerna inom BDSM är något som tas på fullt allvar för att bibehålla illusionen.

– Många vill nog få det till 
att man har ett bekräftel-
sebehov, eller att man haft 
en svår barndom. Men jag 
menar, en konstnär vill ju 
måla, så då arbetar man 
med att måla
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Svensken Raoul Wallenberg vig-
de sitt liv åt att rädda tiotusen-
tals ungerska judar under andra 
världskriget. 

För att uppmärksamma 
Wallenberg har det sedan 2012 
funnits en utställning i Berlin 
om den svenske diplomaten som 
räddade judar från förintelsen. 

Raoul Wallenberg föddes på 
Lidingö i Stockholm 1912. Fadern 
dog strax innan Raoul föddes. 

Farfadern ville att sonsonen  
skulle ha en bred internationell  
utbildning och resa i världen. Ra-
oul valde istället  att utbilda sig till 
arkitekt. Ett yrke han inte kom att 
utöva i någon större utsträckning. 
  I början av 40-talet arbetade han 

i en liten firma som sysslade med 
handel mellan Sverige och Ungern. 
När nazisternas judeförföljelser 

når Ungern ingår Raoul Wallenberg 
1944 i den svenska legationen i Bu-
dapest. Detta på initiativ av USA- 
finansierade War Refugees Board 
och Röda korset. Uppgiften är att 
rädda så många judar som möjligt.

Wallenberg leder och utvidgar 
denna skyddsverksamhet och 
sysselsätter drygt 300  
personer. Wallenberg och den 
svenska legationen utformar så 
kallade ”skyddspass”. Dessa gör 
att judar kan få ett provisoriskt 
medborgarskap i det neutrala  
Sverige. Wallenberg lyckas till-
verka fler och fler av dessa pass 
genom utpressning och mutor av 
ungerska tjänstemän. Han ordnar 
också fastigheter i Budapest där 
judar kan få skydd. Dessa går un-
der benämningen ”svenskhusen” 
och räknas som svenskt  
territorium. 

I och med de ungerska nazister-
nas, pilkorsarna, maktövertagan-
de  den 15 oktober 1944, drar en 
våldsvåg genom landet. Det dröjer 
inte länge innan ”svenskhusen” och 
”skyddspassen”, har förlorat sin 

diplomatiska status. 
Pilkorsarna går hårt fram och av-

rättar sina egna landsmän. 
Judar tvingas ut på  

dödsmarscher, där de måste gå långa 
sträckor till förintelselägren. Raoul 
Wallenberg och hans medarbeta-
re delar ut mat och försöker rädda 
dem de kan utmed vägarna. Vittnen 
berättar om hur Raoul Wallenberg 
delar ut ”skyddspass” vid järnvägs-
stationer, med fara för sitt eget liv.

Andra världskriget lider mot sitt 
slut. I januari 1945 har sovjet-
armén intagit östra delen av 
Budapest. Raoul Wallenbergs upp-
drag i Budapest är över. Den 17 
januari 1945 beger sig Wallenberg 
frivilligt till det ryska högkvarteret 
i Ungerska Debrecen. Anledningen 
tycks vara att han önskar förhand-
la med ryssarna, men när det gäl-
ler om vad går meningarna isär. 

En del uppgifter pekar på att 
han vill förhandla om judarnas 
framtida väl och en del uppgifter 
pekar på att han söker skydd hos 
ryssarna då han är hotad till livet 
av Gestapo och SS. 

Han återvänder aldrig.

Uppgifterna går isär om vad som 
hände med Raoul Wallenberg efter 
hans försvinnande.  
Uppgifter pekar på att Wallenberg 
dog i Lubjankafängelset i Moskva, 
vilket också hävdas från ryskt 
håll. Sannolikt avrättades han. 
Den 29 mars 2016 kun-

gjordes en begäran om död-
förklaring av Raoul Wallenberg. 

Wallenbergs insatser under an-
dra världskriget har gjort honom 
till en symbol för kampen mot 
förföljelsen av judarna. 

Hans räddningsinsatser har 
gjort avtryck i historien och min-
net av honom hedras på många 
olika sätt över hela världen. 

Text och foto:Alex Bergstam

Konstverk. ”Till Raoul Wallenberg” av 
Kirsten Ortwed. Monumentet, ligger även 
det vid Raoul Wallenbergs torg vid Nybro-
plan.

Raoul Wallenberg  
– en man som gjorde skillnad

Symboliskt minne. Monumentet ”Vägen” 
har belagts med gatsten från Budapests 
ghetthon och ramas in av järnvägsräls.  

Vägen. Har utformats av arkitekterna 
Aleksander Wolodarski och Gabriel 
Herdevall, i samarbete med Stockholms 
stad och judiska församlingen.

För 113 år sedan startade Victoriaförsamlingen 
i Berlin. Två världskrig, en mur, och en bitvis 
plågsam återförening senare är kyrkan fort-
farande ett andra hem för svenskar i Berlin.                        

Hemma i Berlin
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Trots att det snart är maj 
är kylan bitande när jag 
sent en tisdagseftermiddag 

anländer med tunnelbanan till 
Berlinerstrasse i västra Berlin. 
Ett kvarter bort ligger Svenska 
kyrkan, eller Victoriaförsamling-
en som den egentligen heter. Det 
är knappt något folk som rör sig 
på gatorna. Den spontana känslan 
är att kyrkan hade lockat mer folk 
om den legat på någon av Berlins 
mer turistvänliga gator. 

Doften av kanelbullar och ny-
bryggt kaffe uppenbarar sig när 
jag kliver in i kyrkan. Lika snabbt 
möts jag av ett leende. Det är 
Kerstin Nilsson som står vid 
kafédisken och förbereder sig för 
att stänga för dagen.   

– Varsågod att ta lite kaffe och 
en kanelbulle innan vi stänger. 
Kyrkan bjuder, säger hon.  
Kerstin Nilsson är Victoria-
församlingens husmor. Här har 
hon jobbat sedan i januari. 

– Jag har alltid velat bli hus-

mor. Trots att jag utbildade mig 
som kock kände jag aldrig att ett 
vanligt jobb inom restaurangbran-
schen var något för mig. Därför 
kändes det perfekt när tjänsten 
blev ledig i vintras, jag har ju alltid 
varit aktiv inom kyrkan, säger 
Kerstin samtidigt som hon hälsar 
glatt på en tjej som tagit plats 
längre bort i kaféet för att skypa 
med sin kompis i Sverige.  

När Kerstin flyttade till Berlin 
för två och ett halvt år sedan var 
hon 24 år. Hon tror att Svenska 
kyrkan är viktig för både yngre 
och äldre som bor i Berlin.  

– Kyrkan fyller olika funktioner 
för olika människor. För den äldre 
generationen, som är betydligt mer 
integrerad i landet, så är det här de-
ras sätt att hålla kontakt med Sveri-
ge. Att uppleva svensk kultur och få 
fira våra högtider. För de yngre som 
bor här är det en möjlighet att och 
ställa frågor på svenska och träffa 
andra som är i samma situation, 
säger Kerstin och fortsätter: 

– Men oavsett vilket så är vår 
uppgift som kyrka att hjälpa. För-
ra veckan träffade vi en man som 
blivit av med alla sina ägodelar, så 
vi ordnade med flygbiljetter till ho-
nom så att han kunde ta sig hem.

Att hjälpa människor är något 
som gått som en röd tråd genom 
Victoriaförsamlingens långa his-
toria. Redan 1929 startade den 
dåvarande kyrkoherden Birger 
Forell ett hjälpprogram för de 
svenskar som blivit arbetslösa 
under den stora depressionen i 
Berlin. När nazisterna fyra år 
senare tog över makten insåg 

Birger att han var tvungen att 
utöka programmet. Det slutade 
med att kyrkan inredde små rum 
där judar och andra människor 
som var förföljda under och innan 
andra världskriget kunde gömma 
sig. 

Dagen efter har jag stämt träff 
med den nuvarande kyrkoherden 
Lena Brolin. Hon möter  mig i sam-

ma kafé som jag träffat Kerstin 
Nilsson i dagen innan. Lena bär en 
blå sjal och ser vänlig ut när hon 
visar mig vägen in till sitt kontor 
där vi slår oss ner i varsin grå få-
tölj. Efter att hon avverkat ett par 
telefonsamtal kommer vi snabbt in 
på kyrkans historia.  

– Att hjälpa utsatta har alltid 
varit en naturlig del i den här 
kyrkans arbete. Att visa civilkura-
ge. Vad skulle Jesus ha gjort i det 
här läget? Han skulle inte följt råd 
från nazister eller ambassader. 
Han satte alltid människors värde 
i centrum. Det gjorde vi 1903 och 
det gör vi fortfarande i dag, säger 
Lena Brolin och harklar sig. 

– Det är viktigt att påpeka det. 
Även om vi kanske är mest kän-
da för våra insatser under andra 
världskriget. 

Det finns fler exempel från histo-
rien. Mellan åren 1961 och 1981, 
när Berlin var indelat i öst och 
väst, hette den stora hjälten Heri-
bert Jansson. Han var 
kyrkoherde i församlingen i 36 år 
och smugglade in mat, litteratur 

och medicin till de som bodde i 
Östberlin. Genom sina kontak-
ter med kyrkor inom östblocket 
lyckades han dessutom smuggla 
ut människor till västsidan i sam-
band med 
gudstjänster. 
        
I dag är 
flykting-
frågan den 
viktigaste för 
de hjälpor-
ganisationer 
som finns. 
Så även för 
Victoriaför-
samlingen i 
Berlin, även 
om de själva 
inte får lov 
att anordna 
några boen-
den. 

– De har 
väldigt strikta regler i Tyskland, 
så vi kan inte ha några flyktingbo-
enden själva. Men ända sedan sep-
tember har alla våra kollektpeng-
ar och bullintäkter, som är två av 

våra stora inkomstkällor, gått till 
olika organisationer som hjälper 
folk på flykt, säger Lena Brolin. 

Vi spolar tillbaka till tisdagsefter-
middagen, som nu blivit kväll. Ef-
ter att det tidigare varit närmast 
kusligt lugnt i Victoriaförsamling-
ens lokaler har ljudnivån i kyrkan 
höjts. I kyrkans gudtjänstsal står 
ett femtontal personer, mestadels 
ungdomar, och pratar högljutt 
med varandra.              

Det är kyrkans ungdomskör 
som gör sig redo för dagens 
övning. Körledaren heter Claes 
Sandström, bär en rosa skjorta, 
och ser ut som en människa som 
inte grubblar allt för mycket över 
livets bekymmer. Claes utstrålar 
kyrka. Småländskan förstärker 
den bilden. 

– Jag tror den blivit värre sen 
jag flyttade till Berlin, säger Claes 
och skrattar. 

 Vad fyller kören för funktion i 
kyrkan?  

– Vår verksamhet är väldigt 
viktig. Det är väldigt uppskattat 
när kören sjunger eftersom många 
svenskar här känner varandra, 
säger Claes.

– Sedan är ju ungdomskören 
som sjunger idag inte så kyrkligt 
inriktad som övriga. Vi är lite fria-
re och sjunger inte bara saker som 

har med kyrkan att 
göra. 

Som vadå? 
– För ett tag sedan 

var det någon som 
vill sjunga Backstre-
et Boys, så då gjorde 
vi det.  

Just religion är ett 
ämne som återkom-
mer oväntat sällan 
i mina samtal med 
kyrkans represen-
tanter. Faktum är 
att flera personer 
jag pratar med i 
kyrkans café och 
korridorer inte ens 
verkar vara här av 

den anledningen. 
– Kyrkan är inte poppis hos 

alla. Men vi vill att alla ska känna 
att man är välkommen. Även om 
man inte är religiös eller ogillar 

”Kyrkan är inte pop-
pis hos alla.   Men vi 
vill att alla ska känna 
att man är välkom-
men. Även om man 
inte är religiös och 
även om man inte  
gillar våra lokaler.”

– Claes Sandström  

Full fart. Claes Sandström instruerar kören i nästa sångövning. 

Bullkalas. Husmor Kerstin Nilsson och volontären Lena Edlund 
ser till att det nästan alltid är nybakat i kyrkans kafé. 

Upptagen. Lena Brolin har många uppgifter i sin roll som 
kyrkoherde, 



2322

våra lokaler. Vi vill självklart att 
folk hittar till gud. Men det får 
inte skrämma någon, säger Claes 
och får medhåll av en av körens 
medlemmar, Louis Bränne, som 
kommer till kyrkan för att få um-
gås med andra svenskar.  

– Själva kyrkan är inte riktigt 
min grej, men det är kul med ett 
gemensamt ställe där alla kan 
samlas. Jag känner inte några 
andra svenskar i Berlin. Dessut-
om är jag helt tondöv och hade 
IG-varning i musik, säger han och 
skrattar. 

– Men det spelar ingen roll. Jag 
är inte här för musiken, utan för 
gemenskapen. 

När körens medlemmar fått 
prata av sig är det nu helt tyst i 
gudstjänstsalen. All uppmärksam-
het är nu på Claes Sandström som 
står vid altaret och viskar till 
gruppen.  

– Okej allihop. Nu vill jag att ni 
njuter av tystnaden en stund, 
känn bara att ni andas ordentligt. 

Gruppen inleder sedan med en 
stämbandsövning innan Claes 
återigen avbryter gruppen. 

– Hörrudu, vad håller du på med 
nu då? ropar han och pekar på 
en kille som omotiverat står och 
vevar med sina armar. 

Killen mumlar något om rastlös-
het innan han denna gång avbryts 
av hela gruppen som brister ut i 
skratt. 

Efter att ha tillbringat några 
timmar i kyrkan inser jag att 
ordet ”hjälpa” verkligen kan ha 
olika betydelser. Insatserna under 
andra världskriget var oerhört be-
tydelsefulla. Men kanske betyder 
Svenska kyrkan lika mycket som 
mötesplats. En av de som spende-
rar mycket tid för att de som kom-
mer hit ska trivas är Lena Edlund, 
som jobbar heltid som volontär i 
kyrkans lokaler. Ibland är det mer 
än så.

– Mina huvuduppgifter är att ha 
hand om kaféet och våra ung-
domsgrupper som kommer ett 
par dagar i veckan. Men ibland får 
man stanna kvar längre, det kan 
handla om en så enkel sak som att 
någon vill stanna kvar och prata, 
säger Lena. 

Vad får du för ersättning för 
ditt arbete? 

– Jag får ingen lön, men bidrag 
som det kallas. Vi får gratis boen-
de, och pengar till mat. 

Kyrkoherde Lena Brolin menar 
att volontärernas arbete i kyr-
kan är ovärderligt. Utan dem och 
andra frivilliga som ställer upp vid 
olika tillfällen skulle de aldrig få 
verksamheten att gå ihop. 

– Volontärerna är jätteviktiga 
för oss. De kommer med nya idéer, 
har kontakt med andra ungdomar 
i Berlin och bidrar med en vita-
litet. Under julbasaren är vi 300 
personer som hjälper till. Det är 
otroligt hur många som vill vara 
med och stötta kyrkan, säger hon. 

Hur gör ni för att få så många 
att ställa upp? 

– Vi håller hårt i dem helt enkelt, 
haha. Nej, men vi gullar med dem 
och håller i fester som brukar 
uppskattas.

 
Som hemma fast utomlands. Det 
är Victoriaförsamlingens slogan. 
När jag lämnar kyrkan för sista 
gången tänker jag på hur snabbt 
man känner sig hemma när man 
kliver in genom entrén och upp för 
trappan till kyrkans kafé. Det är 
som att förflyttas till Sverige ge-
nom att öppna en dörr. Vid kaféet 
sitter den blonda tjejen kvar och 
skypar med sin kompis. Upp och 
ner för trapporna springer några 
av barnen som går på kyrkans 
förskola. Alla pratar svenska, och 
alla verkar uppskatta att få en 
paus ifrån det tyska storstadsli-
vet.

Victoriaförsamlingen har 
funnits där när förtryckta 
människor kämpat för sina 
mänskliga rättigheter, när en stor 
mur splittrade familjer och vän-
ner – och när vanliga människor 
bett om hjälp med sina vardagliga 
bekymmer. 

Så vad är egentligen kyrkans 
viktigaste funktion? När jag frågar 
Lena Brolin är svaret självklart. 

– Det viktigaste är att vi är till-
gängliga. Sedan spelar det faktiskt 
ingen roll vad det handlar om. 

Text och foto: Niklas Svensson

Det finns oändligt mycket att se i 
Berlin. Staden kryllar av spekta-
kulära byggnader och historiska 
platser. 
Ibland kan dock en röd bil och 
en leende man duga gott nog som 
upplevelse. 

I den östra delen av centrala Ber-
lin ligger stadens mäktigaste torg, 
Alexanderplatz. Platsen är svår 
att undvika. Dels för att det är en 
plats du som turist får höra att du 
bör besöka, men framför allt för 
att det 368 meter höga TV-tor-
net gör att området är svårt att 
missa. 

Tornet lockar dock inte alla. 
Drygt 50 meter ifrån byggnade 
har några personer samlats runt 
en röd bil. Där en äldre man står 
och delar ut mat till stans hungri-
gaste själar. Mannen heter Elmar 
och bär en svart keps.  
   – Jag står här tre gånger i veck-
an. Måndag, onsdag och fredag, 
säger han. 

Elmar jobbar för Die Heilsarmee, 
som betyder Frälsningsarmén. 
Han serverar inte bara mat till 
de som behöver, utan delar även 
ut sovsäckar och till de som inte 
har tak över huvudet på nätter-
na. Även om en förbipasserande 
man besviket fick konstatera att 

just sovsäckarna den här dagen 
var slut. Mannen kunde dock inte 
tacka nej till en skål av Elmars 
hemlagade soppa. Det verkar få ha 
svårt att göra. 
   – Den här maten är inte bara till 
för hemlösa. Alla som vill ha får, 
säger Elmar och ler.

Det är inte särskilt varmt i Berlin 
den här dagen. Men på Alexander-
platz idag är Elmar garanterat den 
som sprider mest värme. Det är 
inte varje dag en äldre man kon-
kurrerar ut upplevelsen att se en 
av Europas häftigaste städer från 
368 meter.

Text och foto: Niklas Svensson

Gemenskapen viktigast. Louis Bränne är i kyr-
kan för att  träffa sina svenska vänner. 

Heltid och mer. Lena Edlund spenderar en 
stor del av sin lediga tid i kyrkan. 

Tro inget tvång. Du behöver inte vara 
religiös för att få ta delta i Victoriaförsam-
lingens aktiviteter. 

Glädjespridare. Elmar botar hunger på Alexanderplatz. Matbil. Tre gånger i veckan står Die Heilsarmees röda bil på 
torget

Vardagshjälten på torget
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Poseidon. Havsguden vakar över Berlinborna på Alexanderplatz

Korvlandet.  
Currywürsten är ett måste när man besöker Berlin.

Alexanderplatz. Den centrala delen av 
Berlin utgör en liknande  
funktion som Järntorget i Göteborg.

Redaktionens fyra favoriter i Berlin

Foto: Niklas Svensson

Foto: Niklas Svensson

Foto: Niklas Svensson

Foto: Niklas Svensson

Bier. Öl kommer i många  
former och smaker i  
Berlin.


