
 

 

Självständigt konstnärligt arbete 

Belgrad II 
 

Författare: Jill Lindström 
Handledare: Vasilis Papageorgiou 
Examinator: Tommy Olofsson 
Termin: VT15 
Ämne: Kreativt skrivande 
Nivå: Avancerad nivå 
Kurskod: 4KS10E 



Jill	  Lindström,	  Belgrad	  II	  

	   2	  

Belgrad	  II	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Innehåll	  

	  

	  

1.	  Återkomsten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  s.	  3	  

2.	  Gordana	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  s.	  9	  

3.	  Staden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  s.	  16	  

4.	  Kyrkogården	  	  	  	  	  	  	  	  	   s.21	  

5.	  Järnvägsstationen	   s.24	  

6.	  Šumatovacka	   s.27	  

7.	  Konstakademin	   s.30	  

6.	  Sajmište	   s.35	  

7.	  Moderna	  muséet	   s.39	  

8.	  Titos	  grav	   s.41	  

9.	  Ada	  Ciganlija	   s.45	  

10.	  Underground	   s.48	  

11.	  Nikola	  Tesla	   s.50	  

12.	  Dva	  Jelena	   s.51	  

13.	  Marina	   s.53	  

Epilog	   s.56	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Jill	  Lindström,	  Belgrad	  II	  

	   3	  

	  

1.	  

Återkomsten	  

	  

	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  ”Vill	  du	  ha	  en	  taxi?”	  

	  	  	  	  	  	  En	  ung	  man,	  klädd	  i	  ljusgrå	  luvtröja,	  står	  plötsligt	  framför	  mig.	  Den	  grå	  luvans	  kant	  

ramar	  in	  hans	  ansikte.	  Han	  ser	  både	  snäll	  och	  hård	  ut.	  Innan	  jag	  hinner	  svara	  på	  hans	  

fråga,	  huruvida	  jag	  behöver	  en	  taxi	  eller	  ej,	  tar	  han	  tag	  i	  en	  av	  mina	  två	  rullväskor	  och	  

börjar	  gå	  mot	  flygplatsens	  utgång.	  

	  	  	  	  	  ”Nej,	  inte	  nu,	  vänta!	  Jag	  måste	  ringa	  först!”,	  Svarar	  jag	  samtidigt	  som	  jag	  med	  min	  

högra	  hand	  letar	  efter	  mobiltelefonen	  i	  min	  handväska,	  i	  vilken	  småspik	  samsas	  med	  

pennor,	  anteckningsböcker,	  halstabletter,	  plånbok	  och	  annat	  som	  jag	  behöver	  i	  mitt	  

dagliga	  liv.	  Sakerna	  i	  väskan	  glider	  runt.	  Mobiltelefonen	  som	  jag	  kan	  identifiera	  med	  min	  

känsel	  gömmer	  sig.	  Förvirrat	  ser	  jag	  mig	  omkring	  i	  ankomsthallen	  bland	  lysande	  

informationsskyltar	  och	  reklam.	  

	  	  	  	  	  	  Mannen	  tittar	  på	  mig	  med	  sina	  blå	  ögon	  och	  säger:	  	  

	  	  	  	  	  ”Jag	  väntar	  här.”	  

	  	  	  	  	  	  ”Nej,	  du	  behöver	  inte	  vänta.	  Jag	  tar	  en	  annan	  taxi	  när	  jag	  är	  klar.”	  

	  	  	  	  	  Flertalet	  av	  de	  andra	  passagerarna	  som	  kommit	  med	  Wizz	  Airs	  plan	  från	  Göteborg,	  

försvinner	  snabbt	  ut	  genom	  glasdörrarna	  och	  in	  i	  väntande	  bilar	  och	  bussar.	  En	  del	  har	  

resväskor	  med	  hjul	  andra	  släpar	  på	  stora	  rutmönstrade	  plastkassar.	  	  Ljudet	  från	  de	  

bågnande	  väskorna	  som	  släpas	  eller	  rullas	  avtar	  efter	  en	  stund.	  Vad	  har	  de	  med	  sig?	  	  Vad	  

är	  det	  som	  inte	  finns	  här,	  undrar	  jag.	  	  
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	  	  	  	  	  Några	  passagerare	  står	  kvar	  och	  kramar	  om	  sina	  anhöriga.	  De	  verkar	  upprymda	  och	  

lättade.	  Jag	  kommer	  att	  tänka	  på	  ett	  videoverk	  av	  Marc	  Wallinger	  med	  namnet	  Airport	  

som	  jag	  sett	  på	  en	  utställning	  i	  Venedig.	  Till	  ackompanjemang	  av	  Miserere	  Mei,	  Deus	  av	  

Allegri	  träder	  resenärer	  ut	  i	  ankomsthallen	  på	  en	  flygplats.	  Man	  ser	  hur	  glasdörrar	  

öppnas	  och	  stängs	  allteftersom	  de	  passerar	  ut	  genom	  dem,	  ensamma	  eller	  i	  mindre	  

grupper.	  Filmen	  som	  visas	  i	  slowmotion,	  lyckas	  genom	  ett	  så	  enkelt	  grepp	  sammanfatta	  

all	  den	  laddning	  som	  en	  flygplats	  är	  förknippad	  med.	  Avsked	  och	  möten,	  ångest	  inför	  

flygresan	  och	  den	  enorma	  lättnaden	  över	  att	  ha	  överlevt	  ännu	  en	  gång.	  Själv	  har	  jag	  just	  

upplevt	  en	  av	  mina	  mest	  skonsamma	  flygresor.	  Även	  om	  mitt	  inträde	  i	  ankomsthallen	  

inte	  ackompanjeras	  av	  Miserere	  Mei,	  Deus,	  känner	  jag	  mig	  ändå	  nöjd	  med	  betonggolvets	  

fasthet	  under	  mina	  fötter.	  	  Det	  är	  fem	  timmar	  sedan	  jag	  gick	  ut	  från	  min	  dörr	  på	  Haga	  

Östergatan	  i	  Göteborg	  och	  nu	  är	  jag	  här	  i	  Belgrad.	  Förra	  gången	  jag	  reste	  hit	  var	  det	  med	  

tåg	  och	  den	  resan	  tog	  flera	  dygn.	  

	  	  	  Taxichauffören	  står	  fortfarande	  kvar	  med	  min	  väska	  i	  handen	  när	  jag	  hittar	  mobilen.	  

Jag	  försöker	  minnas	  koden	  och	  nonchalerar	  hans	  närvaro.	  Varför	  stänger	  jag	  alltid	  av	  

telefonen	  när	  jag	  flyger?	  Kanske	  är	  det	  för	  att	  jag	  inte	  litar	  på	  flygplansläget	  och	  inte	  vill	  

vara	  den	  personen	  som	  orsakar	  brist	  i	  kommunikationen	  mellan	  flygtornet	  och	  piloten.	  

En	  brist	  som	  leder	  till	  en	  flygkrasch	  där	  alla	  på	  planet	  omkommer.	  Varför	  jag	  inte	  har	  

skrivit	  upp	  min	  kod?	  Min	  sista	  gissning	  är	  8754.	  

	  	  	  	  	  ”Vart	  ska	  du?”	  Han	  försöker	  att	  återskapa	  den	  lilla	  kontakt	  han	  lyckats	  att	  etablera	  

några	  minuter	  tidigare.	  Jag	  svarar	  utan	  att	  tänka	  mig	  för:	  

	  	  	  	  	  ”Topplića	  22.”	  

	  	  	  	  	  	  ”Var	  ligger	  det?	  I	  centrum?”	  

 	  	  	  	  ”Ja,	  i	  centrum.”	  

	  	  	  	  	  ”Jag	  frågar	  min	  kollega	  var	  det	  ligger.”	  

	  	  	  	  	  ”Det	  behöver	  du	  inte.	  Jag	  tar	  mig	  dit	  sen”,	  säger	  jag	  lite	  mer	  uppgivet	  än	  förra	  gången.	  

	  	  	  	  	  	  När	  jag	  slår	  Gordanas	  telefonnummer	  och	  berättar	  att	  jag	  har	  anlänt	  till	  flygplatsen,	  

ber	  mig	  taxichauffören	  fråga	  henne	  var	  gatan	  ligger.	  Hon	  svarar	  att	  det	  är	  en	  tvärgata	  till	  

Dimitrija	  Tucovića	  och	  ligger	  nära	  kyrkogården.	  Då	  går	  taxichauffören	  iväg	  med	  min	  

väska	  och	  vinkar	  åt	  mig	  att	  följa	  efter	  utan	  att	  titta	  på	  mig.	  Nåväl,	  tänker	  jag,	  en	  taxi	  är	  

väl	  lika	  bra	  som	  en	  annan.	  	  
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	  	  	  	  	  Vi	  går	  ut	  genom	  de	  automatiska	  glasdörrarna	  och	  passerar	  väntande	  taxibilar	  som	  

står	  parkerade	  längs	  trottoaren.	  De	  andra	  taxichaufförerna	  följer	  mig	  och	  mannen	  

framför	  mig	  med	  blicken	  när	  vi	  passerar	  dem.	  Då	  inser	  jag	  att	  det	  inte	  är	  någon	  vanlig	  	  	  	  

	  

taxi	  som	  jag	  är	  på	  väg	  till.	  Jag	  vill	  ropa	  till	  den	  snaggade	  taxichauffören	  med	  de	  blå	  

ögonen,	  som	  kanske	  inte	  är	  någon	  taxiförare,	  att	  jag	  inte	  vill	  följa	  med	  honom,	  men	  inga	  

ord	  lämnar	  min	  mun.	  Så	  går	  han	  fram	  till	  en	  blå	  bil	  av	  för	  mig	  okänt	  märke	  och	  lyfter	  upp	  

luckan	  till	  bagageutrymmet.	  Där	  inne	  ligger	  en	  trasig	  taxiskylt	  med	  utstickande	  avslitna	  

sladdar.	  Har	  varit	  en	  taxi,	  tänker	  jag.	  

	  	  	  	  	  ”Har	  du	  taxameter?”	  	  

	  	  	  	  	  I	  turistguiden	  har	  jag	  läst	  att	  man	  ska	  vara	  försiktig	  med	  taxiresor	  från	  flygplatser	  in	  

till	  centrum	  eftersom	  det	  kan	  bli	  dyrt	  om	  man	  inte	  ser	  upp.	  

	  	  	  	  ”Javisst	  har	  jag	  det.”	  

	  	  	  	  	  Han	  ler	  mot	  mig	  och	  lyfter	  in	  mina	  båda	  väskor	  i	  bagageluckan	  och	  föreslår	  dessutom	  

att	  jag	  ska	  ta	  av	  mig	  min	  kappa.	  	  

	  	  	  	  	  ”Det	  är	  varmt	  i	  bilen.	  ”	  

	  	  	  	  	  Jag	  viker	  ihop	  kappan,	  lägger	  den	  på	  resväskan	  och	  kliver	  sedan	  in	  i	  en	  blå	  bil	  med	  

osäker	  destination.	  Det	  här	  är	  kanske	  det	  dummaste	  som	  jag	  någonsin	  gjort,	  tänker	  jag.	  

Överlevnad	  är	  mitt	  mål.	  I	  denna	  stund	  och	  i	  många	  andra,	  känner	  jag	  mig	  lycklig	  över	  att	  

ha	  fyllt	  sextio	  år,	  vara	  lite	  småfet,	  gråhårig	  med	  något	  nedåtfallande	  över	  mitt	  runda	  

ansikten.	  Han	  kommer	  nog	  i	  alla	  fall	  inte	  att	  våldta	  mig.	  

	  	  	  	  	  ”Här	  är	  taxametern!”	  Han	  pekar	  på	  något	  mellan	  framsätena	  som	  jag	  inte	  kan	  se	  

därifrån	  jag	  sitter.	  

	  	  	  	  	  ”Betalar	  du	  med	  euro	  eller	  dinarer?”	  

	  	  	  	  	  ”Euro”,	  svarar	  jag	  och	  försöker	  samtidigt	  flytta	  mig	  så	  att	  jag	  kan	  se	  taxametern.	  

	  	  	  	  	  Han	  kör	  ut	  från	  parkeringsplatsen	  och	  stannar	  sedan	  på	  gatan	  strax	  utanför.	  	  

	  	  	  	  	  ”Jag	  ska	  bara	  betala	  parkeringen.”	  

	  	  	  	  	  Jag	  tänker	  att	  detta	  är	  min	  sista	  chans	  att	  lämna	  bilen.	  Men	  då	  blir	  det	  utan	  väskor,	  så	  

jag	  bestämmer	  mig	  för	  att	  stanna	  kvar,	  men	  att	  vara	  uppmärksam	  på	  vart	  han	  kör.	  

	  

	  En	  tvåfilig,	  ibland	  till	  och	  med	  trefilig	  väg,	  leder	  oss	  mot	  Nya	  Belgrad.	  Jag	  känner	  igen	  

siluetten	  av	  de	  höga	  breda	  husen	  som	  närmar	  sig	  i	  en	  rasande	  fart.	  Han	  kryssar	  mellan	  
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filerna	  och	  kör	  ibland	  även	  om	  på	  insidan	  av	  den	  högra	  filen.	  Jag,	  som	  just	  har	  blivit	  

underkänd	  på	  mitt	  första	  förarprov	  på	  grund	  av	  ett	  alltför	  försiktigt	  beteende	  i	  trafiken,	  	  	  	  	  

inser	  att	  hans	  körsätt	  är	  livsfarligt	  men	  också	  att	  jag	  borde	  ta	  till	  mig	  en	  liten	  aning	  av	  

det	  där.	  	  Jag	  har	  dessutom	  glömt	  att	  sätta	  på	  mig	  säkerhetsbältet.	  	  

	  	  	  	  	  ”Första	  gången	  i	  Belgrad?”	  säger	  han	  och	  vänder	  sig	  mot	  mig	  samtidigt	  som	  han	  åter	  

byter	  fil.	  

	  	  	  	  	  ”Nej,	  jag	  har	  bott	  här.”	  

	  	  	  	  	  ”Pratar	  du	  serbiska?”	  

	  	  	  	  	  ”Bara	  lite.	  Jag	  har	  nog	  glömt	  det	  mesta.”	  

	  	  	  	  	  	  Han	  fortsätter	  att	  prata	  engelska	  med	  mig.	  

	  	  	  	  	  	  ”När	  då?”	  

	  	  	  	  	  	  ”För	  trettio	  år	  sedan”,	  säger	  jag	  långsamt	  eftersom	  jag	  nu	  ser	  hur	  han	  smsar	  och	  låter	  

sin	  blick	  fladdra	  mellan	  körbanan	  och	  iphonen.	  

	  	  	  	  	  Block	  35	  dyker	  upp	  i	  mitt	  huvud	  när	  vi	  passerar	  rosafärgade	  höghus	  på	  rad.	  Block	  

kallades	  husen	  i	  Nya	  Belgrad	  och	  om	  jag	  inte	  minns	  fel	  så	  bodde	  Ali	  och	  hans	  kusin	  i	  

block	  35	  hos	  Madam	  Ivanka.	  Jag	  funderar	  på	  vart	  de	  tog	  vägen	  de	  två	  unga	  pojkarna	  från	  

Libanon	  samtidigt	  som	  jag	  försöker	  minnas	  vilket	  hus	  som	  var	  block	  35.	  

	  	  	  	  	  Taxichauffören	  ringer	  ytterligare	  ett	  samtal.	  Nu	  meddelar	  han	  säkert	  en	  kompis	  att	  

han	  har	  en	  tant	  med	  massa	  grejer	  i	  bilen	  som	  de	  kan	  råna,	  tänker	  den	  misstänksamma	  

och	  paranoida	  sidan	  hos	  mig.	  Jag	  håller	  stint	  koll	  på	  skyltar	  och	  följer	  hans	  vägval	  med	  

stor	  noggrannhet.	  	  	  	  

	  	  	  	  	  Eftersom	  det	  nu	  framstår	  helt	  klart	  att	  vi	  är	  på	  väg	  mot	  Belgrads	  centrum	  tillåter	  jag	  

mig	  att	  sjunka	  ner	  en	  aning	  i	  baksätet.	  När	  jag	  vrider	  huvudet	  åt	  vänster	  ser	  jag	  kullen	  

som	  staden	  ligger	  på.	  Solen	  belyser	  de	  grå	  husen	  och	  får	  dem	  att	  framstå	  som	  vita	  på	  

avstånd.	  Den	  vita	  staden,	  tänker	  jag,	  det	  är	  vad	  namnet	  Belgrad	  betyder.	  

	  	  	  	  	  ”Kalemegdan.”	  Jag	  pekar	  mot	  den	  gröna	  ytan	  på	  berget.	  

	  	  	  	  	  ”Javisst,	  du	  minns.	  Vad	  gjorde	  du	  här	  för	  trettio	  år	  sedan?”	  

	  	  	  	  	  	  Medan	  jag	  berättar	  om	  min	  tid	  i	  Belgrad,	  om	  hur	  jag	  hade	  kommit	  hit	  för	  att	  lära	  mig	  

språket	  och	  sedan	  rest	  härifrån	  fast	  besluten	  att	  ägna	  resten	  av	  mitt	  liv	  åt	  skulptur,	  kör	  

vi	  över	  den	  breda	  Gazela	  bron	  in	  mot	  centrum.	  	  

	  	  	  	  	  ”Bron	  är	  byggd	  som	  ett	  gazellsprång.	  Du	  vet	  så	  där	  vackert	  som	  de	  djuren	  hoppar.”	  

Taxichauffören	  släpper	  ratten	  och	  visar	  med	  sin	  högra	  hand	  hur	  en	  gazell	  hoppar.	  	  
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	  	  	  	  	  Huruvida	  detta	  stämmer	  är	  omöjligt	  för	  mig	  att	  avgöra	  när	  vi	  befinner	  oss	  mitt	  på	  

bron.	  Min	  uppmärksamhet	  åter	  igen	  helt	  inriktad	  på	  trafiken	  omkring	  oss.	  	  

	  	  	  	  	  På	  vänster	  sida	  framträder	  nu	  ett	  komplext	  system	  av	  murar	  i	  sandfärgade	  toner	  som	  

omgärdar	  parken	  Kalemegdan	  och	  håller	  den	  gröna	  ytan	  på	  plats.	  Som	  en	  japansk	  

trädgård	  med	  avskilda	  ytor	  för	  växt	  och	  sten.	  På	  en	  hög	  vit	  sockel	  i	  dess	  mitt,	  skymtar	  jag	  

skulpturen	  Pobednik	  och	  minns	  en	  kortbent	  man	  med	  en	  falk	  i	  handen,	  vilken	  sägs	  

symboliserar	  segern	  över	  Turkarna.	  

	  	  	  	  	  ”Det	  är	  en	  vacker	  stad”,	  säger	  chauffören	  som	  bitvis	  fortfarande	  håller	  samma	  

hastighet	  som	  på	  motorvägen,	  trots	  att	  gatorna	  här	  inne	  i	  centrum	  är	  betydligt	  smalare.	  	  

	  	  	  	  	  ”Verkligen!”	  

	  	  	  	  	  Förbi	  mig	  passerar	  hus	  i	  olika	  grå	  och	  beigea	  nyanser.	  Barock,	  klassicism,	  jugend	  och	  

funktionalism	  ligger	  sida	  vid	  sida,	  men	  från	  många	  fasader	  har	  murbruket	  bitvis	  fallit	  av.	  

Rostiga	  armeringsjärn	  sticker	  ut	  där	  det	  en	  gång	  funnits	  balkonger	  och	  i	  några	  sprickor	  

växer	  grönt	  gräs	  och	  mossa.	  Ibland	  gapar	  rent	  av	  tomma	  hål	  in	  i	  husen.	  Svart	  smuts	  

ligger	  i	  flera	  lager	  på	  huskropparna	  och	  precis	  som	  på	  en	  kolteckning	  förstärks	  och	  

suddas	  konturerna	  av	  dörrar	  och	  fönster	  ut.	  

	  	  	  ”Alla	  vill	  bo	  här.	  Befolkningen	  är	  nu	  nära	  tre	  miljoner.”	  

	  	  	  	  ”Det	  var	  kanske	  en	  miljon	  när	  jag	  bodde	  här”,	  svarar	  jag	  och	  tänker	  på	  att	  han	  inte	  ens	  

var	  född	  då.	  

	  

Vi	  kör	  förbi	  Republiktorget	  där	  röda	  stjärnor	  har	  bytts	  ut	  mot	  MacDonalds	  skyltar	  och	  

där	  snabbmatställen	  avlöser	  varandra.	  Jag	  minns	  inte	  något	  av	  det	  som	  vi	  passerar	  med	  

tydlighet.	  Medan	  jag	  börjar	  fundera	  på	  varför	  det	  dröjde	  så	  länge	  innan	  jag	  kom	  tillbaka,	  

mottar	  han	  nya	  sms	  på	  telefonen.	  Varje	  gång	  lyfter	  han	  upp	  telefonen	  för	  att	  läsa	  dem.	  

När	  vi	  kommit	  ut	  på	  Kung	  Alexanders	  Boulevard	  ringer	  han	  sin	  mamma	  från	  en	  annan	  

mobiltelefon,	  av	  lite	  äldre	  modell,	  och	  frågar	  om	  hon	  vet	  var	  Toplićagatan	  ligger.	  Han	  

hittar	  rätt	  med	  hennes	  hjälp	  och	  har,	  innan	  vi	  kommer	  fram,	  hunnit	  berätta	  för	  mig	  om	  

släktingarna	  i	  Malmö	  och	  Köpenhamn,	  samt	  att	  han	  anser	  att	  ungdomarna	  i	  Belgrad	  inte	  

vill	  jobba.	  	  

	  	  	  	  	  ”De	  vill	  bara	  festa,	  dricka	  och	  knarka.”	  

	  	  	  	  	  	  När	  han	  stannat	  bilen	  intill	  trottoaren	  utanför	  nummer	  22	  vänder	  han	  sig	  mot	  mig	  

och	  säger:	  

	  	  	  	  	  ”Trettio	  euro.”	  



Jill	  Lindström,	  Belgrad	  II	  

	   8	  

	  	  	  	  	  ”Trettio?	  Sa	  du	  inte	  tjugo?”	  

	  	  	  	  	  ”Tjugo,	  tjugofem,	  alltid	  svårt	  att	  säga	  innan.”	  

	  	  	  	  	  	  Jag	  ger	  honom	  trettio	  Euro	  och	  går	  ut	  ur	  bilen.	  När	  han	  lyft	  ur	  väskorna	  pekar	  han	  

mot	  huset	  vi	  stannat	  intill	  och	  undrar	  om	  det	  är	  där	  min	  vän	  bor.	  Jag	  tycker	  inte	  att	  det	  

är	  hans	  ensak	  men	  svarar:	  

	  	  	  	  	  	  ”Nej,	  det	  är	  ett	  residens	  för	  konstnärer.”	  

	  	  	  	  	  	  ”För	  vad?”	  

	  	  	  	  	  	  ”Residens,	  målare,	  skulptörer.”	  

	  	  	  	  	  	  ”Jag	  förstår	  inte.	  Bor	  din	  vän	  där?”	  säger	  han	  med	  högre	  röst.	  	  

	  	  	  	  	  Han	  verkar	  upprörd,	  men	  jag	  förstår	  inte	  varför,	  så	  jag	  säger	  tack	  och	  går	  mot	  huset	  

där	  Gordana	  väntar.	  Jag	  kommer	  att	  under	  hela	  min	  vistelse	  fundera	  över	  vad	  som	  

gjorde	  honom	  upprörd	  men	  inte	  få	  något	  svar.	  
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Gordana	  och	  hennes	  hus.	  

	  

	  
	  

	  	  	  	  	  ”Det	  här	  huset	  är	  bara	  ett	  år	  gammalt.”,	  Gordana	  visar	  med	  handen	  på	  väggen	  framför	  

sig.	  	  ”Min	  mormor	  hade	  ett	  litet	  hus	  här	  tidigare.	  Ett	  likadant	  som	  de	  som	  finns	  runt-‐

omkring	  här,	  med	  en	  uteplats.	  Sen	  kom	  investerarna	  och	  köpte	  ut	  henne	  och	  istället	  fick	  

hon	  den	  här	  lägenheten.	  Jag	  bodde	  med	  min	  mormor	  i	  femton	  år	  och	  tog	  hand	  om	  henne	  

när	  hon	  blev	  gammal,	  så	  när	  hon	  dog	  så	  fick	  jag	  detta.”	  

	  	  	  	  	  Jag	  tittar	  mig	  omkring	  i	  rummet	  vi	  sitter	  i.	  Tre	  oljemålningar	  med	  abstrakta	  motiv,	  en	  

stor	  som	  påminner	  i	  färgerna	  om	  en	  solnedgång	  sitter	  ensam	  på	  en	  vägg.	  På	  väggen	  mitt	  

emot	  sitter	  två	  mindre	  likartade	  målningar.	  Ett	  tråddraperi	  täcker	  balkongdörren	  och	  i	  

mitten	  av	  rummet	  ett	  bord	  i	  mörkt	  trä	  och	  två	  svarta	  stolar,	  vilka	  ger	  ett	  orientaliskt	  

intryck	  med	  sina	  stolsryggar	  täckta	  med	  ett	  slingrande	  mönster	  och	  röda	  stolsdynor	  

med	  tofsar.	  Sedan	  ett	  pentry	  och	  en	  stor	  platt-‐TV.	  Rummet	  intill	  innehåller	  en	  smal	  säng,	  

en	  golvlampa	  av	  rosa	  plast	  samt	  en	  förvaringsmöbel,	  även	  den	  i	  mörkt	  trä	  med	  

orientaliskt	  mönster.	  Gordana	  öppnar	  en	  glasdörr	  bakom	  draperiet	  och	  visar	  den	  fem	  

meter	  långa	  balkong	  som	  löper	  längs	  med	  de	  två	  rummet	  på	  utsidan.	  	  Vi	  går	  ut	  på	  

balkongen	  och	  jag	  upptäcker	  nedanför	  en	  plattförsedd	  gård	  med	  rabatter	  och	  sittplatser.	  

Ett	  ungt	  par	  är	  sysselsatta	  med	  att	  gräva	  om	  i	  planteringen.	  Allt	  i	  lägenheten	  känns	  

relativt	  nytt,	  väl	  avstämt	  i	  färg	  och	  praktiskt.	  

	  	  	  	  	  Redan	  när	  balkongdörren	  öppnades	  kände	  jag	  hur	  den	  där	  speciella	  doften	  kom	  

smygande	  in	  i	  rummet.	  Sötaktig,	  distinkt	  och	  oroväckande.	  	  

	  	  	  	  	  ”Luktar	  Belgrad”,	  säger	  jag	  förtjust.	  

	  	  	  	  	  Gordana	  tittar	  först	  på	  mig	  och	  sedan	  på	  sin	  pojkvän	  Boško.	  
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	  	  	  	  	  ”Man	  eldar	  fortfarande	  med	  kol”,	  fortsätter	  jag.	  ”Det	  är	  den	  doften	  som	  jag	  minns	  så	  

tydligt.	  Jag	  har	  känt	  den	  på	  andra	  platser	  också.	  Jag	  tycker	  om	  den	  doften.	  Men	  jag	  vet,	  

det	  är	  inte	  nyttigt!”	  

	  	  	  	  	  ”Det	  är	  särskilt	  i	  såna	  här	  områden	  med	  mycket	  gamla	  småhus	  som	  man	  fortfarande	  

eldar	  med	  kol.”	  Boškos	  svar	  är	  dröjande	  och	  avslutas	  med	  en	  hostning	  för	  att	  visa	  vad	  

han	  tycker	  om	  koleldning.	  

	  	  	  	  	  	  ”I	  morgon	  måste	  vi	  gå	  till	  polisen”,	  säger	  Gordana	  ursäktande.	  ”Jag	  och	  min	  mamma	  

hämtar	  dig	  klockan	  två.”	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  

Gordana	  bor	  tillsammans	  med	  sin	  pojkvän	  Boško	  och	  tre	  katter	  i	  en	  annan	  lägenhet	  nära	  

Republiktorget.	  Sin	  mormors	  lägenhet,	  som	  jag	  hyr,	  	  har	  hon	  gjort	  om	  till	  ett	  residens	  för	  

konstnärer.	  	  Hon	  driverresidenset	  tillsammans	  med	  två	  andra	  konstnärer.	  Dit	  kan	  man	  

ansöka	  om	  att,	  för	  ett	  överkomligt	  pris,	  tillbringa	  en	  tid	  i	  Belgrad.	  Om	  man	  vill	  går	  det	  

även	  att	  hyra	  en	  ateljé	  i	  närheten.	  Hit	  kommer	  konstnärer	  från	  många	  länder	  och	  

Gordanas	  kontaktnät	  växer	  sig	  allt	  större.	  I	  hyran	  ingår	  även	  hjälp	  med	  kontakter	  i	  det	  

lokala	  konstlivet.	  	  

	  

	  När	  Gordana	  lämnat	  mig	  ensam	  i	  lägenheten	  infinner	  sig	  hungern.	  Jag	  går	  ner	  till	  

kvartersbutiken	  fyller	  på	  mitt	  matförråd	  med	  apelsiner,	  bacon,	  champinjoner,	  pasta	  och	  

ajvar.	  På	  kvällen	  somnar	  jag	  inför	  öppet	  fönster.	  

	  

Det	  är	  ovanligt	  varmt	  för	  årstiden.	  Jag	  sitter	  bararmad	  på	  balkongen	  och	  skriver	  på	  en	  

essä	  om	  bildens	  betydelse	  för	  en	  berättelse	  och	  ordens	  förmåga	  att	  konstruera	  bilder.	  

Jag	  är	  mycket	  osäker	  på	  vad	  jag	  ska	  skriva.	  Under	  tiden	  som	  jag	  skriver	  förflyttar	  sig	  

solen	  längs	  med	  den	  långa	  smala	  balkongen	  i	  gulmålad	  betong,	  vilket	  innebär	  att	  även	  

jag	  måste	  göra	  samma	  förflyttning	  om	  jag	  vill	  ha	  kvar	  min	  plats	  i	  solen.	  Rakt	  framför	  mig	  

på	  andra	  sidan	  gården,	  promenerar	  en	  svart	  katt	  lugnt	  ovanpå	  den	  höga	  gula	  muren	  

några	  meter	  bort.	  Den	  tycks	  inte	  oroa	  sig	  det	  minsta	  för	  att	  trampa	  snett	  och	  falla	  de	  sju	  

metrarna	  som	  finns	  mellan	  den	  och	  marken.	  Det	  är	  det	  som	  är	  skillnaden	  på	  mig	  och	  

katten,	  tänker	  jag.	  	  Jag	  oroar	  mig	  ständigt	  för	  att	  tappa	  fotfästet,	  den	  vandrar	  obekymrat	  

vidare.	  	  
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	  	  	  	  	  Bakom	  muren	  ser	  jag	  hur	  en	  byggnad	  reser	  sig	  över	  de	  andra	  husen.	  Dess	  framsida,	  

eller	  rättare	  sagt,	  den	  sida	  som	  är	  vänd	  mot	  mig,	  utgörs	  av	  blåa,	  rosaröda	  och	  gulvita	  

rektanglar	  inramade	  av	  en	  tunn	  svart	  linje.	  Det	  har	  vissa	  likheter	  med	  en	  tavla	  av	  

Mondrian.	  Trots	  att	  det	  ligger	  i	  motljus	  avtecknar	  sig	  färgerna	  tydligt	  mot	  bakgrunden	  

som	  utgörs	  av	  en	  tunn	  blå	  himmel.	  Den	  översta	  av	  husets	  två	  balkonger	  är	  tom	  medan	  

den	  undre	  är	  inglasad	  och	  verkar	  användas	  som	  förråd.	  Bakom	  de	  balkongfönster	  som	  

inte	  är	  täckta	  av	  tyg	  eller	  papper	  anar	  jag	  travar	  av	  kartonger	  och	  böcker.	  Ovanpå	  dessa	  

är	  några	  blomkrukor	  med	  gröna	  växter	  placerade.	  Kanske,	  tänker	  jag,	  används	  bara	  

balkongen	  på	  sommaren.	  Då	  kan	  man	  sitta	  där	  och	  äta	  och	  se	  ut	  över	  tegeltaken	  på	  de	  	  

låga	  husen	  som	  utmärker	  denna	  del	  av	  Belgrad.	  På	  husets	  yttervägg	  finns	  två	  grå	  lådor	  

för	  luftkonditionering	  av	  märket	  Vox	  monterade,	  vilket	  påminner	  mig	  om	  hur	  

outhärdligt	  det	  kan	  vara	  att	  försöka	  sova	  här	  på	  sommaren	  utan	  luftkonditionering.	  	  

	  

Klockan	  två	  kommer	  Gordana	  och	  hennes	  mamma	  Ljubica	  och	  hämtar	  mig	  i	  en	  liten	  vit	  	  

bil	  och	  kör	  mig	  till	  närmsta	  polisstation,	  så	  att	  jag	  kan	  bli	  inskriven	  i	  landet.	  

Polismyndigheterna	  kräver	  nu,	  liksom	  förra	  gången	  som	  jag	  besökte	  landet,	  att	  jag	  ska	  

vara	  registrerad	  för	  den	  tid	  som	  jag	  avser	  att	  stanna.	  Polisstationen	  ligger	  bara	  några	  

kvarter	  bort,	  men	  jag	  hinner	  ändå	  på	  den	  korta	  bilturen	  konstatera	  att	  den	  lågmälda	  

Ljubica	  genomgår	  en	  förändring	  när	  hon	  kliver	  in	  i	  sin	  bil.	  Hon	  ger	  sig	  i	  kast	  med	  något	  

som	  liknar	  ett	  tornadospel	  när	  hon	  kastar	  sig	  in	  i	  den	  intensiva	  trafiken	  på	  Dimitrija	  

Tugovica.	  Allt	  verkar	  vara	  på	  liv	  och	  död	  och	  Ljubica	  svär	  oavbrutet	  över	  de	  andra	  

trafikanterna.	  Efter	  en	  kort	  tur	  parkerar	  Ljubica	  sin	  bil	  uppe	  på	  trottoaren.	  	  

	  	  	  	  	  ”Det	  finns	  inga	  parkeringsplatser	  så	  jag	  måste	  göra	  så	  här”,	  säger	  hon	  ursäktande.	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  De	  flesta	  bilar	  står	  parkerade	  på	  samma	  sätt	  vilket	  gör	  det	  nästan	  omöjligt	  att	  som	  

gångtrafikant	  promenera	  längs	  med	  en	  gata.	  Antingen	  får	  man	  gå	  ute	  i	  gatan	  och	  samsas	  

med	  den	  livsfarliga	  trafiken	  eller	  så	  får	  man	  tränga	  sig	  in	  mellan	  husväggen	  och	  bilarnas	  

motorhuvar.	  	  

	  	  	  	  	  ”Jag	  skulle	  aldrig	  väga	  köra	  bil	  i	  Belgrad.”	  Konstaterar	  jag	  halvhögt	  för	  mig	  själv.	  

	  	  	  	  	  	  	  Ljubica	  vänder	  sig	  mot	  mig	  och	  svarar:	  

	  	  	  	  	  ”Jag	  hatar	  att	  köra	  bil	  här.	  Jag	  är	  rädd	  hela	  tiden.”	  

	  

Inne	  på	  polisstationen	  presenterar	  Ljubica	  mig	  för	  en	  kvinna	  som	  sitter	  bakom	  en	  

armerad	  glasruta	  med	  ett	  runt	  hål	  i:	  	  	  
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	  	  	  	  	  ”En	  vän	  till	  familjen.”	  	  

	  	  	  	  	  	  Kvinnan,	  som	  är	  i	  min	  ålder,	  nickar.	  	  Jag	  hör	  hur	  poliskvinnan	  frågar	  Ljubica	  hur	  länge	  

jag	  ska	  stanna	  och	  varför	  jag	  har	  kommit.	  Sedan	  ställer	  hon	  ytterligare	  frågor	  till	  Ljubica	  

som	  genast	  svarar.	  	  Det	  är	  frågor	  som	  jag	  inte	  förstår.	  	  

	  	  	  	  	  	  För	  att	  samtala	  med	  poliskvinnan	  måste	  man	  rikta	  sitt	  tal	  så	  att	  det	  träffar	  det	  

decimeterstora	  runda	  hålet	  i	  glasrutan.	  Mitt	  pass	  och	  det	  intyg,	  som	  säger	  att	  jag	  har	  rätt	  

att	  vistas	  i	  landet	  skickas	  också	  genom	  det	  hålet.	  Under	  de	  tio	  minuter	  som	  vi	  står	  

framför	  glasrutan	  ser	  vi	  inga	  andra	  besökare	  eller	  uniformerade	  poliser	  röra	  sig	  i	  

rummet.	  Jag	  skulle	  nog	  inte	  ha	  förstått	  att	  detta	  var	  en	  polisstation	  om	  inte	  Ljubica	  hade	  

upplyst	  mig	  om	  det.	  	  

	  	  	  	  	  	  I	  det	  lilla	  rum	  som	  vi	  står	  i	  finns	  inga	  sittmöbler	  att	  vänta	  på	  sin	  tur	  i.	  Inte	  heller	  finns	  

det	  några	  bilder	  på	  väggarna	  att	  vila	  sina	  ögon	  på.	  Så	  jag	  studerar	  kvinnan	  bakom	  

glasväggen	  medan	  Ljubica	  och	  Gordana	  samtalar	  om	  vad	  de	  ska	  göra	  efter	  besöket	  på	  

polisstationen.	  Kvinnan	  fyller	  i	  ett	  papper	  som	  sitter	  fästat	  i	  ett	  block.	  När	  hon	  är	  färdig	  

drar	  hon	  loss	  de	  tre	  översta	  pappren.	  Ett	  original	  och	  två	  kopior,	  vilka	  åstadkommits	  

genom	  att	  två	  ark	  karbonpapper	  fanns	  inlagda	  i	  blocket.	  Ja,	  tänker	  jag,	  det	  var	  så	  man	  

alltid	  gjorde.	  De	  tre	  pappren	  stämplas	  var	  och	  ett	  och	  genom	  det	  runda	  hålet	  kommer	  

sedan	  doften	  av	  stämpeldyna	  och	  karbon,	  för	  att	  sprida	  sig	  och	  tunnas	  ut	  i	  det	  doftlösa	  

rum	  där	  jag,	  Ljubica	  och	  Gordana	  står.	  

	  	  	  	  	  Kvinnan	  har	  fått	  veta	  det	  som	  hon	  ville	  veta	  och	  jag	  har	  fått	  ett	  litet	  papper	  med	  en	  

stämpel	  på.	  Jag	  måste	  ha	  pappret	  med	  mig	  hela	  tiden	  ifall	  någon	  skulle	  fråga	  efter	  det.	  	  

	  

Jag	  återser	  Ljubica	  en	  vecka	  senare	  när	  min	  dotter	  Esmeralda	  ska	  genomgå	  samma	  

procedur	  hos	  polisen.	  Efter	  besöket	  på	  polisstationen	  tar	  Ljubica	  oss	  med	  på	  en	  biltur	  till	  

Zemun,	  där	  hon	  bor.	  Zemun	  är	  en	  liten	  stad	  som	  ligger	  några	  kilometer	  från	  Belgrad.	  

Under	  vissa	  tider,	  berättar	  Ljubica,	  gick	  gränsen	  mellan	  Osmanska	  riket	  och	  Österike-‐

Ungern	  mellan	  Belgrad	  och	  Zemun,	  vilket	  gjorde	  de	  två	  städerna	  helt	  isolerade	  från	  

varandra.	  Isoleringen	  innebar	  också	  olika	  traditioner	  och	  historia.	  Efter	  besöket	  i	  Zemun	  

återvänder	  vi	  till	  Belgrad	  för	  att	  äta	  på	  en	  restaurang	  i	  Kalemegdan.	  

	  

 I glasväggen ser jag spegelbilden av Gordana och Ljubicas ryggar. Deras kappor lyser i två 

snarlika röda nyanser och framträder tydligt mot den svarta bakgrund, som parken på kvällen 

utgör. Mellan de röda kapporna kan jag också se mitt eget ansikte och vid sidan om  
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mig min dotter Esmeraldas. Vi sitter alla fyra på restaurangen Kalemegdanska terasa. När 

restaurangens lampor reflekteras mot de tre glasväggarna som omger oss, ser de ut som 

planeter som har slängts ut i rymden på måfå. Konstrasten mellan det avspeglade varma inre 

rummet och det kompakta mörkret utanför blir för mig symbolisk. Om glasrutan skulle gå  

sönder och elektriciteten brytas, skulle vi också befinna oss i ett kompakt mörker. Hur länge 

skulle vi överleva? Det omgivande mörkret utgörs av parken Kalemegdan, där rester från 

otaliga invasioner och folkslag ligger begravda i jorden bland ruiner och träd.  

 

Vi samtalar om vårt besök på Zemuns högsta plats där vi kunde se Belgrad vila på sin kulle 

som toppingen på en mjukglass. På håll framträdde också TV tornet Avala, som med sina 

dryga 200 meter är den högsta byggnaden i Serbien.  

     ”Vi kan åka dit en annan dag.” Hade Ljubica föreslagit. ”Därifrån är det fri sikt tio mil åt 

alla håll.” 

     Tornet Avala, som liknar en raket på väg att skjutas upp, minns jag som ett tydligt inslag i 

Belgrads stadsbild på sjuttiotalet. Det var då en viktig symbol för staden. Det förstördes av 

Natos bombningar men har nu rekonstruerats och återinvigts. Bombningen av tornet, sa 

Gordana, hade orsakat den högsta smällen av allt det som förstördes under de månader som 

Nato bombade Belgrad.  

     ”Under varje av dessa sjuttioåtta	  nätter	  ljöd	  sirenerna”,	  berättar	  Ljubica.	  	  

	  	  	  	  	  	  När	  jag	  frågar	  om	  de	  hade	  varit	  rädda	  skrattar	  Gordana	  och	  säger:	  

	  	  	  	  	  	  ”Det	  hela	  var	  väldigt	  overkligt	  och	  vi	  trodde	  ju	  inte	  att	  de	  skulle	  börja	  bomba	  civila	  

mål	  så	  vi	  var	  ju	  lite	  lugnade	  av	  det,	  men	  man	  kunde	  ju	  inte	  veta.	  Vi	  stod	  i	  fönstret	  i	  vår	  

lägenhet	  som	  ligger	  högt	  upp	  och	  såg	  när	  bomberna	  kom	  farande	  över	  himmelen,	  ibland	  

med	  en	  kurs	  rakt	  emot	  oss	  för	  att	  sedan	  plötsligt	  vika	  av	  åt	  ett	  annat	  håll.”	  

	  	  	  	  	  	  Innan	  jag	  hinner	  tänka	  ut	  något	  att	  säga	  fortsätter	  hon:	  

	  	  	  	  	  ”Vad	  tänkte	  ni	  om	  oss	  då.	  Trodde	  ni	  att	  vi	  alla	  höll	  på	  Milosević?	  Visades	  

demonstrationerna	  på	  Republiktorget	  på	  er	  TVkanal?”	  	  	  

	  	  	  	  	  ”Jo,	  men	  det	  tror	  jag	  att	  vi	  såg.	  Jag	  kände	  ju	  igen	  skulpturen	  med	  prins	  Mihailo	  till	  häst.	  

Jag	  visste	  ju	  att	  ni	  inte	  var	  galna	  utan	  som	  folk	  är	  mest.”	  

	  	  	  	  	  	  Esmeralda	  som	  inte	  ens	  fyllt	  tio	  när	  kriget	  på	  Balkan	  bröt	  ut	  minns	  bara	  fragment	  

från	  nyhetsrapporteringarna.	  För	  mig	  hade	  kriget	  på	  Balkan	  kommit	  som	  en	  chock,	  var	  

jag	  varit	  tvungen	  att	  tillstå.	  Jag	  hade	  vuxit	  upp	  med	  föreställningen	  att	  det	  numera	  var	  
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slut	  på	  krigandet	  i	  Europa.	  Kanske	  inte	  i	  andra	  världsdelar,	  men	  här.	  Vi	  hade	  ju	  fått	  nog	  

under	  andra	  världskriget.	  	  

	  	  	  	  	  	  Jag	  har	  alltid	  haft	  svårt	  med	  stigmatiseringar	  av	  hela	  grupper,	  vars	  identitet	  grundar	  

sig	  på	  annat	  än	  medvetna	  val.	  Vi	  har	  som	  människor	  ofta	  vissa	  valmöjligheter,	  men	  

landet	  vi	  föds	  i	  och	  hur	  vi	  ser	  ut	  och	  vilka	  egenskaper	  vi	  har	  begåvats	  med	  kan	  vi	  inte	  

göra	  så	  mycket	  åt.	  I	  Göteborg	  blev	  en	  vän	  som	  var	  född	  i	  Belgrad	  av	  föräldrar	  med	  

ungerskt	  ursprung	  trakasserad	  på	  sin	  arbetsplats	  för	  att	  hon	  talade	  serbiska.	  Själv	  blev	  

jag	  bemött	  med	  misstänksamhet	  när	  jag	  berättade	  för	  en	  kollega	  att	  min	  kusins	  sons	  

pappa	  var	  Serb.	  Det	  var	  kanske	  lätt	  att	  sätta	  igång	  bombningarna	  även	  om	  Nato	  inte	  gett	  

sitt	  medgivande,	  när	  det	  hade	  byggts	  upp	  ett	  sådant	  förakt,	  nästan	  ett	  hat	  mot	  männi-‐

skor	  födda	  på	  en	  viss	  plats.	  Jag	  minns	  då	  Miras	  berättelse	  om	  hur	  hon	  som	  fyraåring	  

hade	  känt	  en	  sådan	  tur	  att	  bli	  född	  just	  i	  Serbien,	  eftersom	  hon	  talade	  serbiska.	  Tänk,	  

hade	  hon	  sagt	  till	  sin	  mamma,	  vad	  som	  hade	  kunnat	  hända	  om	  jag	  blivit	  född	  i	  Spanien,	  

då	  hade	  ju	  ingen	  förstått	  vad	  jag	  sa.	  	  

	  

Dom	  är	  lite	  lika	  tänker	  jag	  när	  jag	  ser	  hur	  Gordana	  och	  hennes	  mamma	  håller	  huvudet	  

och	  gestikulerar	  när	  de	  talar.	  De	  har	  båda	  smala	  ansikten	  men	  Ljubicas	  ansikten	  är	  mer	  

eftertänksamt	  och	  stilla.	  Gordanas	  mun	  rör	  sig	  hela	  tiden	  mellan	  skratt	  och	  tal	  och	  

hennes	  blick	  söker	  ofta	  en	  bekräftande	  ögonkontakt.	  	  En	  mamma	  och	  en	  dotter,	  precis	  

som	  jag	  och	  Esmeralda.	  Undra	  vad	  de	  tänker	  om	  oss?	  	  

	  	  	  	  	  Gordanas	  tallrik	  med	  sallad	  kommer	  in.	  Jag	  ville	  ha	  köttfärsfyllda	  paprikor,	  men	  

Ljubica	  avrådde	  mig.	  Inte	  köttfärs	  sa	  hon,	  man	  vet	  aldrig	  vad	  de	  lägger	  i	  den.	  Plötsligt	  

mår	  jag	  illa	  när	  jag	  tänker	  på	  alla	  de	  serbiska	  köttbullar,	  som	  kallas	  čivapčiči,	  som	  jag	  har	  

hunnit	  sätta	  i	  mig	  sedan	  jag	  kom.	  Men	  det	  är	  inte	  köttfärs	  som	  kommer	  att	  göra	  mig	  sjuk	  

utan	  mexikansk	  snabbmat	  några	  dagar	  senare.	  Ljubica	  äter	  ingenting	  eftersom	  söndag	  

är	  hennes	  fastedag.	  En	  kopp	  te	  är	  allt	  som	  hon	  anser	  sig	  behöva	  idag.	  

	  	  	  	  	  ”Vi	  läste	  i	  turistguiden	  att	  det	  hade	  bott	  singaluser,	  romare,	  turkar	  och	  en	  himla	  massa	  

andra	  folk	  här.	  Det	  måste	  finnas	  lämningar	  överallt.”	  Säger	  jag	  entusiastiskt.	  	  	  

	  	  	  	  ”Belgrad	  har	  blivit	  förstört	  ungefär	  fyrtio	  gånger	  av	  alla	  arméer	  som	  under	  de	  sista	  

tvåtusen	  åren	  dragit	  fram	  över	  Balkan,	  men	  varje	  gång	  har	  det	  byggts	  upp	  på	  nytt.”	  	  	  

	  	  	  	  	  	  Ljubica	  arbetat	  med	  turism	  och	  är	  väl	  informerad	  om	  historien.	  	  

	  	  	  	  	  Vårt	  samtal	  fortsätter	  att	  kretsa	  runt	  Belgrads	  komplicerade	  historia.	  Ett	  Belgrad	  som	  

från	  början	  hette	  Singidunum	  och	  grundades	  av	  kelterna	  för	  mer	  än	  tvåtusen	  år	  sedan.	  
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De	  tyckte	  antagligen	  att	  den	  lilla	  kullen	  mellan	  Donau	  och	  Sava	  var	  en	  lämplig	  

utsiktsplats.	  För	  att	  stilla	  vår	  nyfikenhet	  bestämmer	  vi	  oss,	  Esmeralda	  och	  jag	  för	  att	  gå	  

på	  en	  av	  de	  undergroundturer	  som	  turistbyrån	  kan	  erbjuda.	  

	  	  	  	  	  Det börjar kännas kallt inne på restaurangen och när vi lämnar den för att promenerar mot 

centrum stirrar den becksvarta parken på oss från alla håll. Vi skiljs åt på Tadeuša Košćuška, 

där Ljubica parkerat sin bil. Gordana går till sin lägenhet som bara ligger några meter bort och 

vi tar den röda bussen hem.	  

	  

De	  tre	  katterna	  verkar	  finna	  sig	  väl	  till	  rätta	  i	  Bosko	  och	  Gordanas	  lägenhet.	  De	  talar	  

oavbrutet	  med	  oss	  och	  kliver	  kors	  och	  tvärs	  över	  Gordanas	  målningar,	  som	  ligger	  

utspridda	  på	  golvet	  i	  vardagsrummet.	  Eftersom	  lägenheten	  ligger	  på	  femte	  våningen	  

måste	  katterna	  stanna	  inomhus.	  Att	  släppa	  ut	  dem	  vore	  mord	  eftersom	  trafiken	  runt	  

huset	  är	  intensiv.	  	  

	  	  	  	  	  ”Vi	  skulle	  bara	  ha	  en	  katt”,	  Gordana	  pekar	  mot	  den	  röd-‐svart	  fläckiga	  katten.	  ”Sen	  kom	  

en	  granne	  och	  frågade	  om	  vi	  också	  kunde	  ta	  hand	  om	  deras	  katt.	  Och	  nu	  har	  vi	  

ytterligare	  en.	  Den	  vita	  katten,	  som	  heter	  Saša,	  följde	  efter	  Bosko	  hem	  och	  han	  kunde	  

inte	  motstå	  när	  den	  jamade.”	  

	  	  	  	  	  	  	  Saša	  är	  helt	  vit	  och	  har	  den	  märkliga	  egenskapen	  att	  han	  gnager	  av	  halvcirkel-‐

formade	  hål	  i	  den	  kartong	  som	  är	  hans	  sovplats.	  På	  så	  sätt	  har	  han	  skapat	  sig	  olika	  

platser	  att	  vila	  sitt	  huvud	  på,	  beroende	  på	  hur	  han	  vill	  ligga	  just	  för	  stunden.	  

	  	  	  	  	  Tingen	  i	  Gordanas	  och	  Boskos	  lägenhet	  är	  ett	  oväntat	  möte,	  där	  samsas	  tränings-‐

redskap	  som	  är	  Boskos,	  med	  Gordanas	  målningar,	  färger,	  penslar	  och	  dukar.	  På	  en	  vägg	  

har	  Gordana	  hängt	  upp	  örhängen,	  tygväskor	  och	  t-‐shirt	  som	  hon	  tillverkat	  för	  försälj-‐

ning.	  Bosko,	  undervisar	  i	  kroppsbyggeri,	  är	  liten	  men	  antagligen	  vältränad.	  De	  framstår	  

som	  ett	  udda	  par,	  men	  verkar	  ha	  ett	  fint	  förhållande	  och	  tillbringar	  så	  mycket	  tid	  som	  de	  

kan	  med	  varandra.	  

	  

Sen	  dricker	  vi	  te	  och	  äter	  en	  hemmabakad	  kaka.	  	  
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3	  

Staden 

 

	  
	  

Intill	  det	  nybyggda	  huset	  där	  Gordanas	  lägenhet	  ligger	  samsas	  gamla	  stenhus,	  ämnade	  åt	  

en	  eller	  ett	  par	  familjer,	  med	  varandra.	  Ibland	  är	  det	  svårt	  att	  se	  var	  det	  ena	  huset	  slutar	  

och	  det	  andra	  börjar.	  Byggnaderna	  inger	  en	  känsla	  av	  landsbygd,	  särskilt	  om	  de	  har	  en	  

liten	  trädgård	  på	  framsidan.	  Det	  var	  nog	  så	  här	  Gordanas	  mormors	  hus	  såg	  ut	  innan	  det	  

revs	  och	  gav	  plats	  åt	  investerarnas	  hus,	  tänker	  jag.	  	  Var	  det	  kanske	  investerarna	  som	  

taxichauffören	  störde	  sig	  på?	  Visste	  han	  att	  de	  hade	  köpt	  upp	  husen	  här?	  	  

	  	  	  	  	  När	  jag	  promenerar	  förbi	  husen	  denna	  söndagsmorgon	  arbetar	  många	  med	  att	  gräva	  

och	  städa	  upp	  efter	  en	  blåsig	  vinter	  i	  sina	  små	  trädgårdar.	  Några	  magnolior	  blommar	  och	  

sticker	  ut	  sina	  grenar	  över	  gatan.	  Ett	  annat	  träd	  med	  små	  rosa	  blommor,	  som	  jag	  inte	  vet	  

namnet	  på,	  täcker	  fasaden	  på	  huset	  intill.	  Livet	  i	  de	  små	  husen	  framstår	  denna	  soliga	  

morgon	  som	  paradisiskt.	  Jag	  ler	  mot	  människorna	  i	  trädgårdarna	  och	  önskar	  att	  den	  

tysta	  gatan	  som	  strax	  övergår	  till	  trafikerad	  huvudled	  hade	  varit	  längre.	  

	  

En	  osäkerhet	  fyller	  mig	  när	  jag	  färdas	  mot	  centrum	  på	  tjugoåttans	  buss.	  Vad	  minns	  jag	  

egentligen?	  Ser	  människorna	  likadana	  ut	  nu	  som	  då?	  Nej,	  någonting	  har	  hänt.	  Jag	  tittar	  

mig	  runt	  i	  bussen.	  Tidigare	  fanns	  här	  många	  människor	  från	  andra	  världsdelar,	  

studenter	  från	  många	  länder	  utanför	  Europa	  som	  fått	  stipendier	  från	  Jugoslaviska	  staten	  

och	  andra	  som	  invandrat	  av	  olika	  skäl.	  	  Befolkningen	  tycks	  här	  nu,	  till	  skillnad	  från	  i	  

andra	  europeiska	  storstäder,	  mer	  etniskt	  homogen.	  Jag	  har	  ännu	  inte	  sett	  någon	  i	  slöja	  

och	  inte	  heller	  mer	  än	  några	  få	  afrikaner.	  	  
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	  	  	  	  	  Precis	  som	  hemma	  är	  människor	  på	  bussen	  upptagna	  med	  att	  titta	  ner	  i	  sina	  

mobiltelefoner.	  Några	  avviker	  från	  mönstret	  och	  samtalar	  tyst	  med	  varandra.	  När	  jag	  

undrar	  hur	  de	  har	  det	  hör	  jag	  den	  inspelade	  klara	  rösten	  säga:	  

	  	  	  	  	  	  ”Jašne	  Prodanvića!” 

	  	  	  	  	  	  	  Genom	  bussens	  fönster	  kan	  jag	  då	  se	  huset	  där	  Patricia	  bodde,	  ett	  lågt	  tvåfamiljshus	  i	  

en	  den	  belgradska	  färgen	  ljusgrått.	  Patricia	  skrev	  till	  mig	  för	  några	  år	  sedan	  att	  hon	  hade	  

sålt	  lägenheten	  innan	  hon	  återvände	  till	  Irland.	  Hennes	  man	  och	  svärmor	  hade	  båda	  dött	  

så	  för	  henne	  fanns	  inget	  av	  värde	  kvar	  här,	  hade	  hon	  konstaterat.	  Kriget	  hade	  förändrat	  

människorna,	  kanske	  även	  henne.	  

	  	  	  	  	  	  Röda	  el-‐bussar,	  av	  samma	  sort	  som	  på	  70-‐talet,	  korsar	  gatorna	  på	  med	  jämna	  

mellanrum.	  	  Skillnaden	  är	  att	  man	  då	  bara	  behövde	  vänta	  några	  minuter	  innan	  en	  buss	  

dök	  upp.	  Idag	  är	  det	  längre	  mellan	  turerna	  vilket	  antagligen	  beror	  på	  att	  många	  fler	  åker	  

bil.	  	  

	  	  	  	  	  	  Jag	  stiger	  av	  på	  Republiktorget	  och	  ser	  kaféet	  som	  jag	  satt	  på	  den	  första	  dagen	  när	  jag	  

var	  här	  för	  nästan	  trettiosju	  år	  sedan.	  De	  flesta	  borden	  är	  placerade	  inomhus	  eftersom	  

våren	  ännu	  ej	  helt	  har	  infunnit	  sig.	  Jag	  går	  in.	  Sätter	  mig	  vid	  ett	  fönsterbord	  och	  ser	  

genom	  rutan	  en	  ny	  stad	  med	  modebutiker,	  espressobarer	  och	  spelautomater.	  Det	  är	  

endast	  statyn	  med	  hästen	  på	  Republiktorget	  som	  är	  sig	  lik.	  Efter	  en	  kopp	  espresso	  går	  

jag	  ner	  mot	  Cetinća,	  gatan	  som	  jag	  bodde	  på,	  och	  upptäcker	  att	  den	  är	  fullständigt	  

oförändrad,	  åtminstone	  på	  sin	  högra	  sida.	  Jag	  stannar	  till	  utanför	  nummer	  tjugosex	  och	  

tittar	  in	  genom	  fönsterrutan	  i	  den	  låsta	  porten.	  Jag	  finner	  det	  alltid	  mycket	  märkligt	  att	  

stå	  utanför	  porten	  på	  ställen	  som	  jag	  tidigare	  har	  bott	  och	  fundera	  över	  vad	  jag	  tänkte	  

och	  gjorde	  då.	  Ibland	  ser	  jag	  dessa	  punkter	  som	  en	  möjlighet	  att	  göra	  ett	  annat	  val.	  Tänk	  

om	  jag	  skulle	  börja	  om	  här,	  vad	  hade	  jag	  gjort	  då?	  Men	  jag	  finner	  inga	  punkter	  i	  mitt	  liv	  

där	  stora,	  men	  felaktiga	  beslut,	  har	  tagits.	  Lite	  småsaker	  ångrar	  jag	  förstås	  men	  på	  min	  

lista	  finns	  mest	  underlåtenhetssynder.	  Inga	  stora	  ångestfyllda	  vägkorsningar	  lurpassar	  i	  

mitt	  minne.	  Om	  jag	  hade	  fått	  tiden	  tillbaka	  hade	  jag	  förmodligen	  tagit	  samma	  väg	  nu	  som	  

då.	  Med	  facit	  i	  hand	  hade	  jag	  naturligtvis	  försökt	  att	  varna	  den	  forna	  republiken	  Jugo-‐

slavien	  för	  ett	  annalkande	  krig,	  men	  vem	  hade	  lyssnat	  på	  mig.	  	  

	  	  	  	  	  	  Ibland,	  framför	  dessa	  dörrar,	  har	  det	  hänt	  att	  jag	  har	  knackat	  på	  hos	  den	  nuvarande	  

hyresgästen	  och	  bett	  om	  att	  få	  komma	  in.	  När	  jag	  blivit	  insläppt	  har	  jag	  funderat	  på	  de	  

små	  justeringarna	  som	  minnet	  gör	  av	  rums	  storlekar	  och	  proportioner,	  samt	  dofters	  

betydelse	  för	  att	  återuppväcka	  minnen.	  	  
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	  	  	  	  	  	  Nu	  står	  jag	  utanför	  Maria	  Bogdanović	  port,	  men	  hennes	  namn	  finns	  inte	  kvar	  bland	  

förteckningen	  över	  hyresgäster.	  Om	  hon	  lever	  idag,	  vilket	  inte	  är	  så	  troligt,	  så	  är	  hon	  

minst	  etthundratvå	  år.	  Jag	  trycker	  mitt	  ansikte	  tätt	  mot	  glasrutan	  och	  kan	  konstatera	  att	  

brevlådorna	  innanför	  i	  trapphusen	  är	  samma	  smutsgula	  avskavda	  plåtskåp	  nu	  som	  då.	  

Med	  de	  graverade	  namnen	  på	  bildade	  de	  för	  mig	  ett	  höghus	  av	  förhoppningar.	  Jag	  

brukade	  titta	  in	  genom	  det	  täta	  gallret	  som	  utgjorde	  framsidan	  på	  Marijas	  brevlåda	  för	  

att	  se	  om	  det	  låg	  någon	  och	  om	  den	  posten	  möjligtvis	  hade	  svenska	  frimärken	  på	  sig.	  Om	  

det	  var	  så,	  då	  visste	  jag	  att	  det	  fanns	  något	  spännande	  att	  se	  fram	  emot	  på	  kvällen.	  Att	  gå	  

upp	  och	  låna	  Marijas	  brevlådenyckeln	  och	  genast	  ta	  ut	  posten	  var	  otänkbart.	  Hon	  hade	  

rutiner	  och	  de	  måste	  följas.	  

	  	  

På	  motsatta	  sidan	  Cetinća	  gatan	  finns	  inga	  hus	  utan	  endast	  ett	  stängsel.	  Bakom	  stängslet	  

ligger	  en	  oerhörd	  mängd	  med	  tomma	  petflaskor	  och	  annat	  skräp.	  Efter	  att	  ha	  försökt	  

definiera	  skräpet	  närmare	  lämnar	  jag	  stängslet	  och	  fortsätter	  nerför	  gatan.	  Vid	  dess	  slut	  

upptäcker	  jag	  att	  blomsteraffären,	  där	  jag	  gömde	  mig	  för	  de	  två	  männen	  som	  jag	  trodde	  

skulle	  råna	  mig,	  finns	  kvar.	  Affären	  ligger	  vid	  ingången	  till	  ett	  stort	  marknadsområde	  där	  

man	  bland	  annat	  säljer	  äpplen,	  apelsiner,	  päron,	  bananer,	  vindruvor	  och	  jordgubbar.	  Det	  

är	  lördag	  eftermiddag	  och	  därför	  är	  många	  av	  borden	  tomma.	  	  

	  	  	  	  	  ”Var	  kommer	  de	  ifrån?”	  säger	  jag	  på	  serbiska	  utan	  att	  tänka	  på	  det,	  när	  jag	  pekar	  på	  

en	  kartong	  med	  jordgubbar.	  

	  	  	  	  ”Från	  Grekland”,	  svarar	  försäljaren.	  	  

	  	  	  	  	  Detta	  klena	  utbud	  av	  frukter	  är	  ändå	  mycket	  större	  än	  vad	  jag	  minns	  från	  tidigare.	  Då	  

fanns	  det	  äpplen	  och	  kanske	  någon	  gång	  päron,	  som	  främst	  delades	  ut	  till	  sjuka	  och	  

barn.	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  En	  mörk	  kavaj,	  ett	  par	  byxor	  med	  pressveck	  och	  några	  skjortor	  dinglar	  på	  galgar	  av	  

ståltråd	  över	  ett	  annars	  tomt	  träbord.	  En	  man	  bjuder	  ut	  sina	  nästan	  helt	  utslitna	  kläder,	  

men	  tittar	  inte	  på	  mig	  när	  jag	  går	  förbi.	  Vid	  marknadens	  bortre	  del	  sitter	  några	  andra	  

män	  på	  en	  bänk	  i	  solen	  och	  dricker	  öl	  och	  småpratar.	  Runt	  dem	  breder	  tomma	  ölflaskor	  

och	  skräp	  ut	  sig	  vilket	  får	  mig	  att	  undra	  om	  de	  suttit	  där	  länge.	  Deras	  gester	  är	  

långsamma	  som	  om	  de	  ägde	  tiden.	  Det	  är	  ändå	  något	  sorgligt	  över	  lördagseftermiddagen	  

och	  den	  halvtomma	  marknaden,	  trots	  att	  de	  grekiska	  jordgubbarna	  är	  välväxta	  och	  lyser	  

röda	  i	  solen.	  	  
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	  	  	  	  	  	  På	  motsatta	  sidan	  av	  marknaden	  börjar	  den	  välkända	  turistgatan	  Skadarlija.	  En	  

restaurang,	  med	  en	  stor	  uteservering	  och	  utsikt	  över	  marknaden,	  annonserar	  att	  de	  

serverar	  ”Slow	  food”	  av	  både	  traditionellt	  och	  internationellt	  slag.	  Jag	  sätter	  mig	  vid	  ett	  

bord	  i	  ena	  änden	  av	  restaurangen.	  	  Låter	  blicken	  avsöka	  området	  och	  upptäcker	  strax	  

intill	  mig	  ett	  par	  med	  en	  liten	  flicka,	  som	  jag	  antar	  är	  deras	  dotter.	  Framför	  kvinnan	  står	  

en	  stor	  tallrik	  med	  Civapčiči	  och	  en	  skål	  till	  bredden	  fylld	  med	  sötkål.	  Dottern	  leker	  med	  

en	  mobiltelefon	  och	  mannen	  dricker	  öl	  och	  röker.	  De	  verkar	  nöjda	  med	  lördagsefter-‐

middagen,	  trots	  att	  de	  varken	  samtalar	  eller	  tittar	  på	  varandra.	  Lite	  längre	  bort	  sitter	  två	  

unga	  män	  med	  varsitt	  halvfullt	  ölglas.	  Kyparen	  är	  på	  väg	  mot	  dem	  med	  ytterligare	  två	  

stora	  ölglas.	  Bredvid	  bordet	  har	  de	  placerat	  sina	  cyklar.	  Jag	  har	  inte	  sedan	  jag	  kom	  hit	  

sett	  några	  människor	  cykla,	  vilket	  inte	  heller	  förvånar	  mig	  i	  den	  här	  trafiken.	  Det	  får	  mig	  

att	  minnas	  hur	  mina	  vänner	  tittade	  konstigt	  på	  mig	  när	  jag	  hade	  föreslagit	  en	  cykel-‐

semester.	  De	  hade	  avrått	  mig,	  inte	  för	  risken	  att	  bli	  påkörd	  utan	  för	  den	  löjeväckande	  

syn	  detta	  skulle	  framkalla	  hos	  betraktarna.	  De	  skulle	  få	  skämmas	  för	  mig.	  Cykla	  var	  

något	  som	  var	  på	  utdöende,	  trodde	  de	  då.	  

     När	  kyparen	  ställt	  ifrån	  sig	  ölen	  och	  kommer	  gående	  mot	  mitt	  håll	  tror	  jag	  att	  han	  

kommer	  för	  att	  fråga	  vad	  jag	  vill	  beställa.	  Men	  han	  ser	  mig	  inte	  utan	  går	  rakt	  förbi	  in	  i	  

restaurangen	  som	  ligger	  snett	  bakom	  mig.	  Ur	  högtalarna	  kommer	  musik	  som	  jag	  

identifierar	  som	  Star	  Grad	  Pesme,	  gamla	  stadens	  sånger,	  men	  kanske	  har	  jag	  fel.	  De	  

sjunger	  om	  kärlek	  i	  alla	  fall.	  Jag	  placerar	  mina	  underarmar	  och	  händer	  på	  plastbordet	  

framför	  mig.	  En	  behaglig	  värme	  sprider	  sig	  från	  bordsytan	  som	  har	  stått	  i	  solen	  i	  flera	  

timmar. När jag	  lutar	  mig	  tillbaka	  i	  plaststolen,	  för	  att	  njuta	  av	  det	  behag	  som	  stunden	  

inger,	  känner	  jag	  att	  den	  ger	  vika	  en	  aning.	  Min	  blick	  lyfts	  därmed	  från	  restaurangen	  och	  

upp	  mot	  de	  fyra	  grågula	  höghusen	  som	  reser	  sig	  bakom	  marknadsplatsen.	  Huset	  som	  

ligger	  närmast	  är	  starkt	  belyst	  av	  eftermiddagssolen	  vilket	  får	  den	  vita	  tvätten,	  som	  är	  

uthängd	  på	  den	  översta	  balkongen,	  att	  kontrasterar	  kraftigt	  mot	  resten	  av	  husets	  grå	  

yta.	  Som	  en	  målning,	  bestående	  av	  rektanglar	  i	  olika	  tunna	  färger,	  fångar	  den	  mitt	  

intresse.	  När	  jag	  inser	  att	  det	  handlar	  om	  ett	  bostadshus	  förstår	  jag	  bättre	  att	  läsa	  vad	  de	  

olika	  rektanglarna	  representerar	  -‐	  balkonger,	  fönster,	  avnötta	  fasader,	  trasiga	  ytor,	  

skynken,	  persienner,	  gardiner,	  målade	  ytor	  blandas	  ihop	  till	  ett	  mönster	  av	  missat	  

underhåll.	  Ändå	  sträcker	  sig	  huskroppen	  stolt	  upp	  mot	  himlen.	  Som	  om	  den	  sa:	  Inget	  att	  

skämmas	  över.	  
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	  	  	  	  	  	  Kyparen	  passerar	  mig	  ett	  par	  gånger	  till	  innan	  jag	  hejdar	  honom	  och	  ber	  om	  kål	  och	  

civapčiči,	  precis	  som	  kvinnan	  vid	  bordet	  intill.	  Han	  hämtar	  menyn,	  som	  bara	  är	  på	  

serbiska	  och	  ber	  mig	  välja.	  När	  jag	  växlar	  mellan	  att	  tala	  engelska	  och	  serbiska	  ser	  han	  	  

frågande	  ut.	  Kanske	  tänker	  han	  att	  jag	  har	  gett	  mig	  av	  härifrån	  för	  länge	  sedan	  och	  nu	  

kommit	  hem	  och	  låtsas	  som	  om	  jag	  inte	  längre	  talar	  mitt	  modersmål.	  Det	  serbiska	  	  

språket	  fungerar	  så,	  att	  uttalet	  är	  det	  minsta	  problemet.	  Om	  man	  bara	  säger	  en	  fras	  

grammatiskt	  rätt,	  så	  betraktas	  man	  nästan	  som	  infödd.	  Det	  är	  den	  något	  komplicerade	  

grammatiken	  som	  avslöjar	  den	  som	  inte	  behärskar	  språket.	  När	  jag	  bodde	  här	  såg	  jag	  

flera	  filmer	  om	  människor	  som	  återvänt	  och	  känt	  sig	  förmer	  än	  de	  som	  hade	  stannat	  

kvar.	  Detta	  tog	  sig	  ofta	  uttryck	  i	  en	  konstlad	  brytning	  i	  språket,	  fina	  bilar	  och	  generösa	  

restaurangbesök.	  

	  	  	  	  	  	  Kyparen	  placerar	  en	  ren	  vit	  duk	  på	  plastbordet	  framför	  mig	  och	  ställer	  en	  tallrik	  

ovanpå.	  	  Han	  är	  fortfarande	  kort	  i	  sin	  ton	  och	  mycket	  ointresserad	  av	  mig	  som	  kund.	  

Detta	  får	  mig	  att	  fundera	  över	  om	  det	  fortfarande	  är	  så	  att	  kyparna	  helt	  saknar	  det	  som	  

vi	  kallar	  en	  känsla	  för	  service.	  Tidigare	  hade	  jag	  fått	  höra	  att	  det	  handlade	  om	  det	  

socialistiska	  systemet,	  där	  man	  tjänade	  vad	  man	  tjänade	  oavsett	  hur	  man	  bemötte	  

kunderna,	  eftersom	  restaurangerna	  var	  statliga.	  Men	  nu	  tjugofem	  år	  efter	  den	  socia-‐

listiska	  regimens	  fall	  verkar	  det	  vara	  på	  samma	  sätt,	  trots	  att	  den	  här	  kyparen	  bara	  var	  

ett	  barn	  då.	  Men,	  jag	  finner	  mig	  till	  rätta	  och	  njuter	  av	  att	  ingen	  fjäskar	  runt	  mig.	  	  

	  	  	  	  	  	  Två	  äldre	  kvinnor	  som	  dricker	  kaffe	  vid	  ett	  bord	  får	  syn	  på	  några	  de	  känner.	  De	  byter	  

till	  ett	  större	  bord	  och	  vinkar	  till	  sig	  sina	  bekanta	  från	  gatan.	  Alla	  gäster	  på	  restaurangen,	  

utom	  barnet,	  röker.	  

	  	  	  	  	  Så	  småningom	  kommer	  kyparen	  med	  en	  överfull	  tallrik	  med	  civapčiči,	  ett	  mindre	  fat	  

med	  rostad	  potatis	  och	  en	  skål	  med	  kål	  som	  han	  hastigt	  ställer	  framför	  mig.	  Jag	  känner	  

doften	  av	  grillat	  kött	  från	  hans	  vita	  serveringsrock.	  De	  två	  männen	  har	  nu	  druckit	  upp	  

sina	  öl	  och	  vandrar	  iväg	  genom	  restaurangen	  med	  sina	  cyklar.	  Civapčiči	  är	  grillad	  och	  

lite	  rosa	  inuti.	  Den	  känner	  jag	  igen	  både	  härifrån	  och	  från	  andra	  ställen,	  men	  sötkålen	  	  

smakade	  den	  verkligen	  så	  lite,	  tänker	  jag.	  Ytterligare	  en	  kypare	  visar	  sig	  på	  trappan	  in	  

till	  restaurangens	  kök.	  Han	  dröjer	  en	  stund	  i	  solen	  utan	  att	  iaktta	  om	  någon	  gäst	  behöver	  

hans	  tjänster.	  Kanske	  är	  han	  inte	  ens	  kypare	  utan	  en	  kock	  som	  kommit	  ut	  från	  hettan	  i	  

köket	  för	  att	  få	  lite	  luft.	  	  
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4	  

Kyrkogården	  

	  	  	  

	  
	  

Nästa	  morgon	  går	  jag	  upp	  tidigt	  och	  gör	  en	  omelett	  med	  kajmak,	  en	  form	  av	  färskost.	  In	  

genom	  fönstret	  kommer	  det	  starka	  vårljuset	  och	  synliggör	  dammkornen	  som	  cirklar	  

runt	  i	  luften.	  Jag	  tänker	  fredag,	  eftersom	  fredagar	  var	  de	  dagar	  då	  min	  mamma	  brukade	  

städa	  hemma.	  Som	  barn	  satt	  jag	  ibland	  och	  iakttog	  hur	  hon	  med	  sopborsten	  fick	  dammet	  

att	  virvla	  runt	  i	  rummet	  och	  träffas	  av	  solstrålarna	  som	  kom	  in	  genom	  fönstret.	  Dammet	  

var	  som	  himlakroppar,	  oändligt	  många	  och	  glittrande.	  Intill	  fönstret	  i	  vårt	  vardagsrum	  

brukade	  en	  fåtölj	  av	  rotting	  och	  ljust	  lackat	  trä	  stå.	  Därför	  har	  fredagen	  för	  mig	  fått	  

denna	  matta	  gula	  färg.	  Men	  idag	  är	  det	  inte	  fredag	  utan	  måndag.	  Varför	  måndagen	  har	  

en	  ljus	  beigerosa	  ton	  har	  jag	  ingen	  förklaring	  till.	  Omeletten	  med	  kajmak	  visar	  sig	  vara	  

ett	  dolt	  smakminne	  som	  får	  mig	  att	  vilja	  finna	  fler	  sådana	  dolda	  minnen.	  	  När	  jag	  

funderar	  på	  vad	  jag	  brukade	  äta	  mer	  än	  köttbullar	  med	  kål,	  dyker	  den	  serbiska	  salladen,	  

de	  ryska	  äggen	  och	  pizzan	  i	  Belgrad	  upp.	  

	  

Eftersom	  jag	  går	  i	  riktning	  från	  centrum	  kommer	  jag	  snart	  in	  på	  kyrkogården	  Novo	  

Groblje,	  där	  gravar	  med	  fotografier	  av	  de	  döda	  brer	  ut	  sig	  åt	  alla	  håll.	  Jag	  tycker	  mycket	  

om	  dessa	  fotografier.	  Det	  gör	  det	  så	  mycket	  lättare	  för	  mig	  att	  förstå	  att	  alla	  dessa	  

människor	  som	  ligger	  begravda	  här	  en	  gång	  varit	  levande.	  Efter	  en	  stunds	  vandrande	  

bland	  människor	  som	  besöker	  sina	  anhörigas	  gravar,	  kyrkogårdsvaktmästare	  och	  

avlidnas	  själar,	  finner	  jag	  livet	  i	  Belgrad	  njutningsbart.	  Mitt	  känsloläge	  har	  under	  de	  
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dagar	  jag	  varit	  här	  pendlat	  våldsamt.	  Ibland	  har	  jag	  blivit	  arg	  för	  att	  någonting	  saknas	  

som	  jag	  inte	  kan	  sätta	  fingret	  på	  eller	  för	  att	  Belgrad	  i	  vissa	  stunder	  känns	  ogästvänligt.	  

Här	  i	  ett	  hav	  av	  döda	  tinar	  solen	  upp	  mig	  och	  kyrkogårdens	  stillhet	  klappar	  mig	  på	  

huvudet.	  	  	  

	  	  	  	  	  Jag	  går	  fram	  till	  en	  skulptur	  av	  en	  liten	  pojke,	  som	  står	  något	  framåtlutad	  och	  håller	  en	  

bok	  i	  handen.	  På	  gravstenen	  kan	  jag	  läsa	  att	  där	  vilar	  en	  pojke	  som	  dog	  när	  han	  var	  tolv	  

år,	  samt	  hans	  mamma	  som	  överlevt	  honom	  med	  tjugo	  år.	  Pojkens	  öde	  griper	  mig,	  eller	  

kanske	  än	  mer	  mammans,	  som	  för	  att	  ha	  honom	  kvar	  om	  så	  i	  förändrad	  form,	  beställt	  

denna	  skulptur.	  Ovanför	  boken	  ligger	  några	  färska	  blommor.	  Någon	  måste	  varit	  här	  

nyligen	  och	  lagt	  dem	  där,	  någon	  som	  överlevt	  pojken	  och	  mamman.	  När	  jag	  sedan	  tittar	  

ut	  över	  den	  enorma	  kyrkogården	  ser	  jag	  dem	  överallt,	  skulpturerna,	  bysterna	  av	  avlidna	  

män,	  barn	  och	  kvinnor.	  Ibland	  är	  par	  modellerade	  tillsammans	  och	  ibland	  står	  de	  där	  

ensamma.	  När	  jag	  efter	  en	  lång	  stund	  vandrat	  runt	  kors	  och	  tvärs	  bland	  gravarna	  

kommer	  en	  av	  kvinnorna,	  som	  antagligen	  arbetar	  på	  kyrkogården,	  fram	  till	  mig	  och	  

undrar	  vad	  jag	  letar	  efter.	  Jag	  svarar	  att	  jag	  letar	  efter	  Marija	  Bogdanović	  grav,	  vilket	  på	  

sätt	  och	  vis	  är	  sant.	  Hon	  frågar:	  

	  	  	  	  	  ”När	  dog	  hon?”	  

	  	  	  	  	  ”Jag	  vet	  inte.”	  

	  	  	  	  	  	  Hon	  skakar	  på	  huvudet.	  

	  	  	  	  	  ”Jag	  ska	  fråga	  de	  andra,	  vänta	  här.	  Jag	  känner	  inte	  igen	  namnet.”	  Säger	  hon	  och	  

granskar	  mig	  ingående.	  

	  	  	  	  	  Sedan	  går	  hon	  bort	  till	  några	  andra	  kvinnor	  som	  håller	  på	  att	  kratta	  en	  grusgång.	  De	  

är	  alla	  klädda	  på	  samma	  sätt	  med	  sjal	  på	  huvudet,	  en	  bylsig	  jacka,	  förkläde	  och	  

långbyxor.	  Kvinnorna	  samtalar,	  men	  tittar	  inte	  åt	  mitt	  håll.	  När	  några	  minuter	  har	  

förflutit	  och	  ingen	  av	  dem	  tycks	  bry	  sig	  om	  min	  närvaro	  går	  jag	  mot	  den	  närmsta	  

grinden.	  På	  vägen	  dit	  möter	  jag	  en	  grupp	  med	  män	  och	  kvinnor,	  vilka	  bär	  på	  

blomsterbuketter	  och	  mindre	  kransar.	  	  En	  bil	  med	  ytterligare	  fyra	  personer	  kör	  på	  en	  av	  

de	  bredare	  gångarna	  i	  samma	  riktning.	  En	  begravning	  eller	  gravsättning,	  tänker	  jag	  när	  

jag	  går	  ut	  genom	  grinden.	  De	  såg	  så	  högtidliga	  och	  ledsna	  ut.	  

 

Det	  är	  när	  jag	  kommit	  ut	  från	  kyrkogården	  och	  rundat	  det	  muromgärdade	  området	  som	  

de	  mångfärgade	  höghusen	  framträder.	  Sex	  stycken	  på	  rad	  i	  rött,	  gult,	  blått	  och	  grönt.	  	  De	  

liknar	  inga	  andra	  höghus	  som	  jag	  har	  sett.	  De	  klara	  färgerna	  på	  ytan	  blandas	  med	  
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sporadiskt	  utbytta	  fönsterkarmar,	  inklädda	  uterum,	  rostfläckar.	  Tillsammans	  inger	  de	  

en	  känsla	  av	  individualitet	  och	  jag	  börjar	  fästa	  mig	  vid	  synen	  av	  nedgågna	  höghus.	  	  
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5 

Järnvägsstationen 

 

 
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  På	  min	  väg	  ner	  till	  järnvägsstationen	  passerar	  jag	  på	  Nemanjinagatan	  fasaden	  av	  ett	  

övergivet	  höghus.	  Glasrutorna	  är	  trasiga	  och	  inuti	  verkar	  möblerna	  ligga	  slängda	  hur	  

som	  helst.	  Innan	  jag	  förstår	  att	  detta	  är	  resterna	  av	  det	  bombade	  regeringskansliet	  

förvånas	  jag	  över	  hur	  eftersatt	  skötseln	  av	  husen	  är.	  På	  gatans	  motsatta	  sida	  tycks	  ett	  

ännu	  trasigare	  hus	  ha	  stannat	  i	  ett	  ögonblick	  av	  sammanbrott.	  Som	  ett	  monument	  över	  

aggression	  och	  nederlag	  gapar	  dammiga	  mörka	  ihåligheter	  mot	  de	  passerande	  fordonen.	  	  

	  	  	  	  	  	  När	  bussen	  stannar	  framför	  järnvägsstationen	  kan	  jag	  konstatera	  att	  det	  ser	  exakt	  ut	  

så	  som	  jag	  minns	  det	  -‐	  ett	  lågt	  ljusgult	  bygge	  med	  vita	  pelare	  i	  nyklassicistisk	  stil.	  	  Nästan	  

som	  ett	  mindre	  slott.	  Inne	  i	  stationshuset	  märker	  jag	  att	  de	  flesta	  biljettkassor	  är	  stängda	  

och	  att	  stationen	  känns	  ödslig.	  	  I	  det	  dova	  ljuset	  ser	  jag	  dock	  en	  kvinna	  som	  går	  och	  

sopar	  upp	  skräp	  från	  golvet	  med	  en	  liten	  sopborste.	  Fascinerat	  följer	  jag	  hur	  hon	  stänger	  

sin	  skyffel	  med	  en	  liten	  klaff	  för	  att	  behålla	  skräpet	  i	  den.	  Aldrig	  tidigare	  har	  jag	  sett	  en	  

sådan	  skyffel.	  En	  man	  står	  och	  läser	  under	  rubriken	  avgångar	  som	  står	  skrivet	  på	  ett	  gult	  

papper	  inramat	  bakom	  glas	  i	  en	  tunn	  silverram.	  Ramen	  är	  fäst	  på	  en	  pelare	  och	  strax	  

bredvid,	  på	  en	  annan	  pelare,	  sitter	  ett	  likadant	  papper	  med	  information	  om	  ankomster.	  I	  

taket	  visar	  en	  digital	  tavla	  de	  närmaste	  fyra	  avgångarna	  -‐	  Subotica,	  Lapovo,	  Novi	  Sad	  och	  

Zagreb.	  Hallen	  är	  mycket	  liten	  och	  jag	  letar	  efter	  platsen	  där	  de	  pakistanska	  sjömännen	  

hade	  erbjudit	  mig	  nattläger.	  Jag	  hittar	  inte	  platsen	  och	  efter	  några	  steg	  är	  jag	  redan	  ute	  

ur	  stationsbyggnaden	  och	  inne	  på	  spårområdet.	  Där	  öppnar	  sig	  framför	  mig	  en	  

asfalterad	  yta	  med	  tre	  kaféer.	  Det	  första,	  där	  ett	  tiotal	  män	  sitter	  jämt	  utspridda	  och	  

dricker	  öl,	  har	  gula	  plastmöbler	  och	  serverar	  bara	  dricka	  och	  smörgåsar.	  Jag	  frågar	  
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kyparen	  om	  han	  serverar	  några	  smörgåsar	  utan	  något	  kött.	  Han	  hänvisar	  mig	  då	  till	  

kaféet	  intill	  som	  har	  svarta	  bord,	  även	  de	  av	  plast.	  Där	  finner	  jag	  både	  mat	  och	  

smörgåsar	  på	  matsedeln.	  Trots	  att	  det	  är	  en	  järnvägsstation	  med	  internationella	  

förbindelser	  finns	  inget	  skrivet	  på	  något	  annat	  språk	  än	  serbiska.	  

	  	  	  	  	  ”Civapčiči	  och	  sodavatten,	  tack”,	  säger	  jag	  till	  den	  mycket	  magra	  kyparen	  i	  svart	  

kostym.	  Kyparen,	  som	  i	  sin	  svarta	  kostym	  ser	  ut	  att	  ha	  blivit	  kvar	  här	  sedan	  stationens	  

glansdagar,	  bugar	  och	  försvinner	  in	  i	  det	  hål	  i	  väggen	  som	  utgör	  kaféet.	  Det	  tredje	  kaféet	  

har	  röd	  och	  vitrutiga	  dukar	  men	  inga	  gäster,	  trots	  sin	  inbjudande	  och	  hemtrevliga	  

framtoning.	  	  

	  	  	  	  	  En	  äldre	  skäggig	  man	  sitter	  orörlig	  längre	  bort	  på	  en	  bänk	  och	  tittar	  rakt	  framför	  sig.	  

Fyra	  män	  utan	  bagage	  passerar	  förbi	  honom	  utan	  att	  han	  reagerar.	  Jag	  undrar	  hur	  han	  

bär	  sig	  åt	  att	  sitta	  så	  stilla.	  Först	  när	  han	  tar	  ett	  tydligt	  andetag	  för	  att	  sedan	  sjunka	  ihop	  

igen	  i	  samma	  position	  som	  innan,	  kan	  jag	  släppa	  honom	  med	  blicken.	  Duvor	  och	  kajor	  

har	  slagit	  sig	  ner	  på	  det	  närliggande	  taket	  för	  att	  ha	  uppsikt	  över	  vad	  restaurangen	  och	  

kaféerna	  har	  att	  erbjuda.	  	  Tyst	  flyttar	  de	  sig	  mellan	  taket	  och	  marken	  nedanför.	  Inget	  

ljud	  av	  flaxande	  vingar	  eller	  tillrättavisningar	  i	  ledet	  hörs.	  	  

	  	  	  	  	  	  Kaféerna,	  som	  är	  placerade	  längs	  med	  ena	  kanten	  av	  stationshuset,	  ligger	  halvt	  i	  

skugga	  nu	  klockan	  två	  på	  eftermiddagen.	  När	  jag	  flyttar	  ut	  min	  stol	  i	  solen	  kommer	  jag	  

närmare	  stationens	  fyra	  spår	  vilka	  nu	  slutar	  tvärt	  några	  meter	  ifrån	  mig.	  Framför	  dem	  

finns	  en	  stor	  asfalterad	  yta	  med	  ytterligare	  några	  bänkar	  och	  där	  bakom	  en	  polisstation,	  

byggd	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  den	  ser	  ut	  att	  tillhöra	  stationen.	  	  Två	  poliser	  står	  och	  pratar	  

vid	  sina	  fordon,	  men	  de	  är	  för	  långt	  bort	  för	  att	  det	  ska	  gå	  att	  uppfatta	  vad	  de	  pratar	  om.	  

Bilarna	  har	  de	  kört	  in	  i	  stationen	  genom	  den	  öppning	  i	  muren	  som	  förenar	  stationen	  

med	  polishuset.	  Hela	  denna	  yttre	  plan	  och	  den	  av	  det	  gula	  huset	  inringade	  ytan	  framstår	  

för	  mig	  som	  en	  oas,	  stilla,	  solig	  och	  kroppstempererad.	  Ett	  tåg,	  fullklottrat	  med	  graffitti,	  

lämnar	  stationen	  just	  som	  jag	  får	  in	  min	  mat.	  Sedan	  dröjer	  det	  nästan	  en	  timma	  tills	  ett	  

nytt	  tåg	  kommer	  in.	  Mannen	  med	  skägget	  sitter	  fortfarande	  orörlig	  på	  sin	  bänk.	  Hans	  

klarblåa	  täckjacka	  måste	  göra	  honom	  svettig	  nu	  när	  han	  hamnat	  i	  solen,	  tänker	  jag.	  	  

   	  	  	  Maten	  smakar	  utmärkt	  i	  denna	  miljö,	  där	  hela	  den	  intensiva	  staden	  är	  undanträngd.	  

Jag	  sjunker	  ner	  i	  stolen	  och	  riktar	  min	  kamera	  mot	  de	  duvor	  som	  leker	  på	  taket	  ovanför	  

spåret	  närmast	  mig.	  När	  jag	  tänker	  att	  det	  är	  plats	  att	  stanna	  på	  för	  alltid	  slår	  sig	  en	  

grupp	  soldater	  ner	  på	  caféet	  intill.	  De	  beställer	  in	  öl	  och	  deras	  röster	  eskalerar	  till	  ett	  

livligt	  och	  för	  mig	  obegripligt	  samtal.	  Lugnet	  är	  som	  bortsopat.	  Skyffeln	  klaff	  slås	  igen.	  
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Jag	  reser	  mig	  upp	  och	  går	  längs	  perrongen	  där	  fastskruvade	  plakat	  med	  röda	  stjärnor	  är	  

placerade	  på	  den	  gula	  och	  vita	  stationsfasaden.	  Årtalen	  1941-‐	  45	  finns	  angivet.	  Därunder	  

ett	  antal	  namn.	  Dessa	  stjärnor	  är	  några	  av	  de	  fåtal	  som	  numera	  finns	  kvar	  på	  allmänna	  

platser.	  När	  jag	  rundar	  stationshusets	  östra	  sida	  framträder	  konturerna	  av	  ett	  blått	  lok.	  

Det	  står	  uppställt	  bredvid	  stationen	  så	  att	  det	  är	  synligt	  både	  inifrån	  stationen	  och	  

utifrån.	  Detta	  är	  det	  blå	  tåg	  som	  Tito	  brukade	  åka	  runt	  med	  i	  det	  land	  som	  hette	  

Jugoslavien.	  Nu	  står	  det	  där	  som	  en	  påminnelse	  om	  tågens	  och	  Titos	  en	  gång	  så	  stora	  

betydelse.	  
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6	  

Šumatovacka	  

	  

	  
	  

	  

Om	  jag	  viker	  av	  till	  höger	  vid	  min	  port	  är	  jag	  snart	  nere	  på	  den	  starkt	  trafikerade	  gatan	  

Dimitrija	  Tugovica.	  Här	  ligger	  de	  små	  servicebutikerna,	  som	  alla	  säljer	  samma	  saker	  tätt.	  

Mest	  är	  det	  inhemskt	  producerade	  varor	  som	  korv,	  skinka,	  bröd,	  basvaror,	  öl	  och	  vin.	  

Priserna	  är	  låga	  och	  varorna	  packas	  ner	  i	  tunna	  plastpåsar	  utan	  reklamtryck	  på.	  Många	  

av	  dessa	  plastpåsar	  hamnar	  sedan	  trädens	  översta	  grenverk,	  där	  de	  fladdrar	  i	  vinden	  

och	  lyser	  som	  underliga	  frukter	  i	  rosa,	  grönt,	  vitt,	  blått,	  rött	  och	  gult.	  En	  mulen	  dag	  

framträder	  deras	  färger	  allra	  tydligast	  när	  man	  genom	  trädens	  kronor	  tittar	  upp	  mot	  

den	  grå	  himlen.	  	  

	  	  	  	  	  	  Jag	  fortsätter	  gatan	  in	  mot	  centrum	  och	  kommer	  så	  småningom	  till	  ett	  stort	  varuhus.	  

Jag	  går	  inte	  in,	  men	  vet	  att	  utbudet	  av	  varor	  därinne	  är	  enormt.	  Här	  finns	  nästan	  allt	  som	  

man	  också	  kan	  köpa	  i	  Sverige.	  Även	  priserna	  på	  de	  ofta	  importerade	  varorna	  påminner	  

om	  dem	  i	  Sverige.	  Jag	  korsar	  istället	  Alexanderboulevarden,	  som	  är	  en	  av	  de	  bredaste	  

gatorna	  i	  Belgrad.	  Den	  var	  en	  gång	  den	  huvudled	  som	  förband	  fortet	  i	  Kalemegdan	  med	  	  

sultanens	  palats	  i	  Konstantinopel.	  Den	  kallades	  då	  Carigradski	  drum,	  vilket	  just	  betyder	  

Konstantinopels	  huvudled.	  Det	  var	  först	  på	  slutet	  av	  1800talet	  som	  den	  kom	  att	  kallas	  

kung	  Alexanders	  Boulevard,	  efter	  kungen	  med	  samma	  namn.	  Det	  var	  också	  på	  denna	  

gata	  som	  partisanerna	  marscherade	  in	  för	  att	  slutligen	  segra	  över	  de	  tyska	  ockupanterna	  

under	  andra	  världskriget.	  Partisanerna	  förlorade	  i	  denna	  strid	  många	  soldater	  eftersom	  

de	  var	  mer	  vana	  att	  slåss	  på	  landsbygden	  än	  i	  städerna.	  Från	  1952	  kom	  gatan	  att	  kallas	  

för	  Revolutions	  Boulevarden.	  	  
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	  	  	  	  	  Redan	  på	  tidigt	  1800-‐tal	  hade	  affärsmän	  som	  handlade	  med	  vapen	  och	  ammunition	  

förflyttats	  hit	  eftersom	  brandrisken	  bland	  de	  smala	  gatorna	  i	  gamla	  delen	  av	  staden	  var	  

stor.	  Sedan	  kom	  de	  som	  handlade	  med	  djurdelar	  som	  päls	  och	  ben.	  Deras	  verksamhet	  

ansågs	  för	  ohygienisk	  för	  att	  få	  bedrivas	  i	  centrum.	  	  	  

	  	  	  	  	  Jag	  stannar	  en	  stund	  på	  den	  ljusa	  breda	  gatan,	  som	  här	  kantas	  av	  mindre	  affärer,	  för	  

att	  försöka	  framkalla	  bilden	  av	  partisanernas	  intåg	  eller	  transporterna	  till	  Sultanen	  i	  

Konstantinopel.	  Inga	  bilder	  framträder.	  Jag	  vet	  för	  lite.	  

	  

För	  att	  komma	  till	  Šumatovacka,	  den	  konstskola	  som	  jag	  först	  studerade	  på	  när	  jag	  kom	  

till	  Belgrad,	  måste	  jag	  vika	  av	  in	  på	  Sindilećeva.	  Här,	  som	  på	  många	  andra	  gator	  i	  

området,	  blandas	  ny	  arkitektur	  med	  äldre.	  Jag	  stannar	  framför	  ett	  hus	  byggt	  i	  funkisstil,	  

där	  den	  gräsgröna	  färgen	  som	  huset	  en	  gång	  var	  målad	  i	  dröjt	  sig	  kvar	  fläckvis	  på	  ytter-‐

väggen.	  På	  andra	  ställen,	  där	  putsen	  fallit	  av,	  framträder	  nu	  det	  röda	  teglet	  som	  är	  

byggnadens	  skelett.	  Färgresterna	  berättar	  om	  en	  gräsgrön	  fasad,	  som	  en	  gång	  övergick	  i	  

en	  mintgrön	  ton	  i	  bottenplan	  och	  avslutades	  på	  båda	  sidor	  av	  ytterligare	  en	  grön	  något	  

kallare	  nyans.	  Hörnet	  är	  inte	  vasst	  och	  vinkelrätt	  som	  på	  de	  flesta	  hus	  utan	  bildar	  en	  

mjuk	  övergång	  mellan	  de	  båda	  sidorna.	  De	  tre	  första	  våningarna	  har	  varsitt	  tredelat	  

fönster,	  vars	  rutor	  följer	  med	  husets	  rundning.	  På	  den	  översta	  våningen	  finns	  ett	  taklöst	  

rum	  där	  jag	  nere	  från	  gatan	  kan	  ana	  tvätt	  som	  hänger	  på	  tork.	  I	  bottenplan,	  tre	  bruna	  

portar	  med	  varsin	  orange	  markis	  ovanför.	  Eftersom	  jag	  tycker	  att	  huset	  är	  vackert	  

bestämmer	  jag	  mig	  för	  att	  ta	  ett	  foto.	  	  

	  	  	  	  	  När	  jag	  ser	  på	  huset	  i	  kamerans	  display	  ser	  jag	  något	  som	  jag	  tidigare	  inte	  upptäckt.	  

En	  stolpe	  med	  en	  stor	  mängd	  elkablar	  hindrar	  mig	  från	  att	  se	  fasaden	  i	  dess	  helhet.	  

Kablarna	  leder	  kors	  och	  tvärs	  framför	  kameralinsen.	  Runt	  stolpen	  som	  kablarna	  utgår	  

ifrån	  hänger	  trasselformationer	  av	  andra	  oanvända	  kablar.	  Likt	  fågelbon	  klamrar	  de	  sig	  

fast	  vid	  stolpen.	  Några	  bilar	  står	  dessutom	  tätt	  parkerade	  framför	  huset	  medan	  andra	  

korsar	  gatan	  rakt	  framför	  mig.	  Jag	  förvånas	  hur	  jag	  med	  blicken	  lyckats	  sanera	  bort	  allt	  

detta	  från	  bilden	  för	  att	  få	  den	  perfekta	  upplevelsen.	  Hur	  jag	  sett	  en	  bild	  som	  jag	  ville	  se.	  

En	  bild	  som	  inte	  stämmer	  överens	  med	  den	  som	  kameran	  förmedlar.	  Grönt	  tänker	  jag,	  

de	  kan	  det	  där	  med	  att	  blanda	  till	  och	  kombinera	  otaliga	  gröna	  nyanser.	  

	  	  	  	  	  Husen	  som	  jag	  sedan	  går	  förbi	  är	  av	  skiftande	  slag.	  Mellan	  fasader	  med	  pilastrar,	  

pediment	  och	  friser	  gapar	  tomma	  hål.	  Ibland	  finns	  där	  plastskynken	  uppspända	  för	  att	  

täcka	  delar	  av	  öppningarna	  och	  för	  att	  skapa	  en	  viss	  avskildhet.	  	  Madrasser	  och	  filtar	  
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berättar	  om	  att	  det	  här	  antagligen	  bor	  folk,	  även	  om	  husen	  saknar	  väggar	  och	  tak.	  En	  

barnvagn	  står	  parkerad	  utanför	  ett	  av	  dessa	  hus.	  

Šumatovacka	  ligger	  på	  gatan	  med	  samma	  namn.	  När	  jag	  går	  in	  genom	  trädgården	  som	  

omger	  huset	  känner	  jag	  genast	  igen	  mig.	  	  Det	  vita	  huset	  med	  stora	  ateljéfönster,	  både	  i	  

första	  och	  andra	  våningen,	  ser	  nyrenoverat	  ut.	  	  Gräsmattan	  är	  ordentligt	  grön	  och	  på	  

träden	  sitter	  redan	  mycket	  tunna	  och	  fina	  ljusgröna	  blad.	  Kvinnan	  bakom	  disken	  i	  den	  

enkla	  receptionen	  tittar	  förvånat	  på	  mig	  när	  jag	  kliver	  in	  genom	  dörren.	  Eftersom	  hon	  

inte	  talar	  engelska	  tar	  det	  en	  stund	  innan	  hon	  förstår	  mitt	  ärende.	  

	  	  	  	  	  Ksenia,	  som	  är	  skolans	  Koordinator,	  är	  i	  fullt	  upptagen	  med	  att	  tala	  i	  två	  mobil-‐

telefoner	  samtidigt.	  Jag	  inväntar	  ett	  ögonblick	  då	  båda	  telefonerna	  är	  tysta,	  för	  att	  

berätta	  om	  mitt	  ärende.	  Hon	  visar	  sig	  entusiastisk	  över	  mitt	  besök	  och	  redogör	  för	  alla	  

planer	  som	  hon	  har	  med	  skolan,	  iordningställande	  av	  den	  lilla	  parken	  intill,	  ett	  residens,	  

utbyten	  med	  andra	  skolor	  i	  Europa	  mm.	  Hon	  visar	  på	  konstverk	  längs	  väggarna	  som	  är	  

gjorda	  av	  tidigare	  elever.	  Alla	  har	  gått	  här	  säger	  hon	  och	  räknar	  upp	  en	  massa	  namn	  av	  

vilka	  jag	  endast	  känner	  igen	  Marina	  Abramović	  och	  Zoran	  Popović.	  När	  hon	  leder	  mig	  

tillbaka	  ner	  för	  trätrappan	  från	  andra	  våningen	  och	  in	  i	  skulpturateljén	  slås	  jag	  av	  hur	  

litet	  allt	  ser	  ut.	  I	  det	  rum	  som	  jag	  minns	  som	  rymligt	  för	  oss	  sex	  elever	  som	  studerade	  

skulptur	  då,	  har	  nu	  krympt	  till	  ett	  trångt	  utrymme	  där	  den	  stora	  plåtlådan	  för	  lera	  finns	  	  

kvar,	  liksom	  träkavaletter,	  avgjutningar	  av	  klassiska	  skulpturer	  i	  gips,	  skåpet	  för	  färdiga	  

grejer	  och	  platsen	  där	  modellen	  brukade	  sitta.	  I	  rummet	  intill	  står	  ett	  stilleben	  uppställt.	  	  

Det	  ser	  likadant	  ut	  som	  jag	  minns	  att	  de	  brukade	  göra	  -‐	  	  ett	  lågt	  brunt	  träbord	  med	  

någon	  gipsavgjutning	  av	  en	  torso	  eller	  huvud	  på,	  sedan	  några	  keramikvaser,	  	  ett	  

metallföremål	  som	  blänker,	  ett	  oidentifierbart	  föremål	  samt	  tyger	  i	  olika	  matchande	  

eller	  kontrasterande	  färger	  som	  ligger	  ihopskrynklande	  på	  bordet	  eller	  faller	  ner	  över	  

dess	  kant,	  kanske	  hänger	  det	  också	  ett	  tygstycke	  över	  torsons	  ena	  axel.	  Som	  om	  jag	  just	  

gått	  ut	  ur	  rummet	  och	  sedan	  efter	  några	  minuter	  kommit	  tillbaka,	  tänker	  jag.	  Något	  som	  

däremot	  inte	  fanns	  tidigare	  är	  den	  svartvita	  katthona	  med	  sina	  fyra	  ungar	  som	  bor	  på	  

toaletten.	  När	  Ksenia	  öppnar	  toalettdörren	  för	  att	  visa	  på	  vad	  man	  får	  samsas	  med	  om	  

man	  vill	  kissa,	  lyfter	  mamman	  lätt	  på	  huvudet	  och	  ger	  oss	  en	  slö	  blick.	  

	  	  	  	  	  ”Nästan	  nyfödda!”	  Ksenia	  skrattar	  och	  stänger	  dörren.	  Katthonan	  lägger	  tillbaka	  

huvudet	  på	  den	  röda	  kudden.	  

	  	  	  	  	  Vi	  går	  ut	  i	  trädgården	  och	  tittar	  på	  gipsrester	  som	  blivit	  kvar	  efter	  gjutningar.	  

Trädgården	  ser	  lite	  skräpig	  ut,	  men	  skolan	  har	  planer.	  
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	  	  	  	  	  ”Nordiskt	  ljus	  skulle	  vi	  vilja	  kalla	  den	  här	  norra	  sidan”,	  säger	  Ksenia	  och	  pekar	  upp	  

mot	  vägen.	  

	  	  	  	  	  	  Sedan	  går	  vi	  till	  det	  som	  är	  tänkt	  som	  gästateljé	  men	  som	  numera	  fungerar	  som	  

förråd.	  Ksenia	  vill	  inte	  att	  jag	  tar	  några	  bilder	  på	  den	  med	  motiveringen	  att	  det	  finns	  bra	  

bilder	  på	  hemsidan.	  

	  	  	  	  	  När	  jag	  skiljs	  åt	  från	  Ksenia	  står	  hon	  kvar	  utanför	  skolan	  och	  jag	  fotograferar	  henne	  

när	  hon	  vinkar	  åt	  mig.	  Sedan	  går	  jag	  bort	  längs	  gatan	  och	  tänker	  på	  hennes	  berättelse	  

om	  när	  hon	  som	  värdinna	  besökte	  melodifestivalen	  i	  Helsingfors.	  Hon	  klev	  på	  ett	  plan	  i	  

Belgrad	  klädd	  i	  tunn	  urringad	  klänning,	  högklackade	  skor	  och	  liten	  handväska.	  I	  

Helsingfors	  var	  det	  full	  snöstorm	  och	  Ksenia	  hade	  fått	  trava	  över	  flygfältet	  och	  se	  ut	  som	  

om	  hennes	  val	  att	  resa	  utan	  ytterplagg	  var	  utan	  problem.	  
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7 

Konstakademin 
 
 

	  
	  
	  
Gordana	  leder	  oss	  in	  i	  Konstakademins	  lokaler	  genom	  en	  bakre	  ingång	  som	  jag	  inte	  

tidigare	  kände	  till,	  trots	  att	  jag	  passerat	  förbi	  på	  gatan	  utanför	  flera	  gånger	  tidigare.	  

Dagen	  innan	  hade	  Esmeralda	  och	  jag	  blivit	  stående	  på	  en	  parallellgata	  och	  tittat	  ut	  över	  

floden	  Sava	  och	  Nya	  Belgrad.	  För	  att	  komma	  till	  floden	  som	  ligger	  nedanför	  berget	  måste	  

man	  ta	  sig	  på	  krokiga	  ringlande	  vägar.	  Jag	  tänkte	  då	  på	  Mrdjan	  Bajićs	  och	  Richards	  

Deacon	  förslag	  till	  ett	  offentligt	  konstverk,	  som	  jag	  fått	  presenterat	  för	  mig	  när	  vi	  hade	  

besökt	  den	  andra	  nyare	  delen	  av	  Konsthögskolan.	  Förslaget	  är	  en	  kombination	  av	  en	  

skulptur	  och	  en	  förbindelse	  från	  parken	  Kalemegdans	  sluttning	  ner	  till	  vattnet.	  Jag	  

hoppas	  att	  förslaget	  kommer	  att	  förverkligas	  och	  nämner	  det	  för	  Gordana.	  Hon	  skakar	  

på	  huvudet	  och	  säger:	  

	  	  	  	  	  ”Det	  finns	  inga	  pengar	  till	  sånt.	  Men	  de	  rika	  saudiaraberna	  som	  har	  köpt	  upp	  den	  

soliga	  sidan	  av	  Belgrad.	  De	  kanske	  kan	  sponsra	  förslaget.”	  	  

	  	  

När	  vi	  går	  in	  genom	  Konstakademins	  kala	  korridorer	  undrar	  jag	  varför	  vi	  inte	  använder	  

den	  stora	  ingången	  med	  pelare	  och	  friser.	  Men	  Gordana	  svarar	  att	  den	  numera	  är	  låst.	  

Bortanför	  den	  långa	  korridoren	  möter	  oss	  ett	  trapphus	  som	  är	  fyllt	  med	  slingrande	  

gröna	  växter.	  Krukor	  med	  Dracenor	  och	  Benjaminfikusar	  samsas	  med	  små	  krypande	  

murgrönor	  och	  hängande	  ampelliljor	  och	  på	  några	  ställen	  sträcker	  sig	  palmer	  över	  de	  	  

andra	  växterna,	  som	  om	  de	  var	  dess	  förmyndare	  eller	  paraplyer.	  Växterna	  breder	  ut	  sig	  

längs	  med	  trappräcket	  i	  smide	  vars	  mönster	  är	  en	  kombination	  av	  stora	  och	  små	  cirklar	  

inuti	  varandra.	  Det	  svarta	  järnet	  löper	  längst	  trappans	  ytterkant	  och	  tycks	  hålla	  det	  
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luftiga	  trapphuset	  på	  plats.	  Tillsammans	  med	  trappuppgångens	  många	  fönster	  och	  

glastak	  ger	  det	  hela	  ett	  intryck	  av	  att	  man	  befinner	  sig	  i	  ett	  växthus.	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  ”Vi	  ombeds	  ta	  med	  oss	  växter	  för	  att	  teckna	  av	  dem	  och	  sedan	  lämnar	  alla	  kvar	  sina	  

växter	  här.	  Ingen	  orkar	  ta	  med	  dem	  hem.”	  Gordana	  skakar	  på	  huvudet	  som	  om	  hon	  

tyckte	  att	  växterna	  höll	  på	  att	  ta	  över.	  	  

	  	  	  	  	  	  På	  vår	  rundvandring	  i	  huset	  ser	  vi	  en	  del	  målningar	  på	  växter	  även	  om	  det	  vanligaste	  

motivet	  är	  porträtt	  och	  interiörer.	  Jag	  minns	  inga	  växter	  bara	  röken	  från	  kaminerna	  och	  

korvgrillningen	  från	  min	  tid	  här.	  Gordana	  berättar	  detta	  för	  de	  två	  äldre	  kvinnorna	  som	  

arbetar	  på	  expeditionen.	  	  

	  	  	  	  	  	  ”Det	  minns	  jag	  inte”,	  säger	  den	  ena	  i	  samma	  stund	  som	  hon	  räcker	  över	  en	  bok	  med	  

skolans	  historia	  till	  mig.	  Där	  finns	  fotografier	  på	  alla	  lärare	  som	  har	  undervisat	  under	  

åren	  och	  jag	  som	  trodde	  att	  jag	  hade	  glömt	  min	  professor	  känner	  genast	  igen	  Petar	  

Lubarda	  när	  jag	  ser	  en	  bild	  på	  honom.	  	  

	  	  	  	  	  ”Han	  är	  helt	  galen”,	  säger	  kvinnan	  som	  plockat	  fram	  boken	  till	  mig.	  ”Jag	  träffade	  

honom	  igår.”	  	  

	  	  	  	  	  Eftersom	  han	  fortfarande	  lever	  funderar	  jag	  en	  stund	  på	  att	  be	  om	  hans	  telefon-‐

nummer,	  men	  inser	  snart	  att	  han	  säkert	  inte	  kommer	  ihåg	  mig.	  Jag	  var	  här	  under	  så	  kort	  

tid	  och	  fick	  inte	  någon	  nära	  kontakt	  med	  honom.	  	  

	  	  	  	  	  	  När	  vi	  går	  genom	  de	  olika	  salarna	  upplever	  jag,	  precis	  som	  på	  Šumatovacka,	  att	  

rummen	  har	  krympt.	  De	  små	  ateljéerna	  delas	  av	  flera	  studenter	  och	  känns	  trivsamma	  

men	  trånga.	  På	  det	  zick	  zack	  mönstrade	  parkettgolvet,	  som	  är	  smutsigt	  och	  ojämnt	  slitet,	  

ligger	  tygtrasor	  och	  färgtuber.	  Fortfarande	  arbetas	  det	  mycket	  efter	  levande	  naken-‐

modeller	  vilka	  finns	  inplacerade	  i	  rummen	  här	  och	  där.	  En	  äldre	  kvinna,	  omgärdad	  av	  

kuddar	  i	  olika	  röda	  nyanser,	  möter	  oss	  i	  en	  av	  de	  lite	  större	  ateljéerna.	  Hennes	  hud	  

reflekterar	  den	  röda	  färgen	  från	  kuddarna	  och	  hon	  ger	  därmed	  ett	  intryck	  av	  att	  vara	  

överhettad.	  I	  ett	  annat	  rum	  står	  en	  manlig	  modell	  lutad	  mot	  väggen	  och	  läser	  i	  en	  bok	  

och	  i	  ett	  tredje,	  mycket	  trångt	  utrymme,	  sitter	  ytterligare	  en	  kvinnlig	  modell.	  Hon	  är	  

insvept	  i	  en	  rosa	  morgonrock	  och	  väntar	  på	  att	  nästa	  arbetspass	  ska	  börja.	  Vi	  slår	  oss	  

ner	  i	  ett	  annat	  rum	  där	  fyra	  unga	  kvinnor	  är	  sysselsatta	  med	  varsin	  målning.	  

	  	  	  	  	  	  ”Det	  som	  retar	  mig	  mest	  är	  att	  han	  sa	  att	  han	  kunde	  ge	  mig	  2000	  dinarer	  för	  den!”	  

Säger	  en	  blond	  flicka	  med	  glasögon.	  	  
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	  	  	  	  	  Hon	  är	  iklädd	  en	  kladdig	  målarrock.	  Rocken	  är	  så	  väl	  använd	  att	  det	  bara	  är	  på	  kragen	  

och	  delar	  av	  ryggpartiet	  som	  man	  kan	  se	  att	  den	  en	  gång	  har	  varit	  vit.	  Resten	  är	  täckt	  av	  

en	  massa,	  som	  liksom	  min	  barndoms	  klump	  av	  modellera,	  blivit	  grå	  av	  all	  färgblandning.	  

	  	  	  	  	  	  ”Men	  han	  ville	  ju	  ha	  den!”	  En	  flicka	  med	  sitt	  hår	  uppsatt	  i	  hästsvans	  pekar	  mot	  kolle-‐

gans	  målning	  som	  står	  lutad	  mot	  väggen.	  Målningen,	  som	  är	  runt	  fyrtio	  gånger	  femtio	  

centimeter,	  föreställer	  en	  gul	  husfasad	  med	  tre	  trasiga	  fönster.	  Fasaden	  delas	  på	  mitten	  

av	  ett	  tjockt	  svart	  streck	  som	  är	  husets	  hörn.	  Utifrån	  detta	  utsnitt	  är	  det	  svårt	  att	  förstå	  

hur	  huset	  egentligen	  ser	  ut,	  men	  jag	  tänker	  mig	  att	  det	  är	  en	  gammal	  byggnad	  liknande	  

ett	  korsvirkeshus.	  Målningen	  inger	  en	  dyster	  stämning.	  De	  flesta	  människor	  brukar	  vilja	  

ha	  glada	  målningar	  med	  vackra	  färger,	  vilket	  gör	  mig	  nyfiken	  på	  mannen	  som	  erbjudit	  

henne	  200	  kronor	  för	  den.	  	  

	  	  	  	  	  	  ”Ja	  men	  2000	  är	  en	  förolämpning!”	  Den	  blonda	  kvinnan	  tar	  av	  sig	  målarrocken	  och	  

sträcker	  ut	  en	  hand	  mot	  mig	  för	  att	  hälsa.	  Lite	  mer	  upphetsat	  fortsätter	  hon:	  

	  	  	  	  	  	  ”Så	  fort	  jag	  är	  färdig	  här	  så	  drar	  jag.”	  

	  	  	  	  	  	  ”Vart?”	  Frågar	  jag	  som	  är	  nyfiken	  på	  vilka	  platser	  som	  för	  dessa	  snart	  nyutexami-‐

nerade	  konstnärer	  utgör	  den	  största	  lockelsen.	  

	  	  	  	  	  	  ”Puh,	  till	  Wien	  eller	  Berlin,	  någonstans,	  kanske	  Paris.”	  Hennes	  svar	  kommer	  snabbt.	  

	  	  	  	  	  	  ”Ja	  med”,	  säger	  flickan	  i	  hörnet	  som	  tidigare	  varit	  dold	  bakom	  en	  stor	  duk.	  	  

	  	  	  	  	  Hon	  krånglar	  sig	  ut	  mellan	  staffliet	  och	  stolen,	  fortfarande	  med	  en	  pensel	  i	  handen.	  

Till	  skillnad	  från	  sin	  kollega	  använder	  hon	  ingen	  arbetsrock.	  Hennes	  vita	  tröja	  och	  svarta	  

jeans	  bär	  inte	  minsta	  spår	  av	  målandet	  som	  hon	  nyligen	  var	  inbegripen	  i.	  Jag	  tänker	  på	  

hur	  olika	  det	  kan	  vara	  och	  hur	  jag	  själv	  alltid	  lyckas	  kladda	  ner	  det	  mesta	  omkring	  mig,	  

emedan	  min	  man	  utan	  problem	  skulle	  kunna	  stå	  och	  måla	  i	  vit	  kostym.	  	  

	  	  	  	  	  Smaken	  av	  teet	  som	  vi	  just	  blivit	  bjudna	  på	  blandar	  sig	  med	  terpentindoften.	  På	  mina	  

läppar	  känns	  en	  lätt	  irritation.	  Flickan	  i	  den	  vita	  tröjan	  undrar	  hur	  det	  går	  för	  Gordana	  

på	  hennes	  utställning.	  Gordana	  skrattar,	  skakar	  på	  axlarna	  och	  svarar:	  

	  	  	  	  	  ”Bra,	  jag	  antar	  att	  det	  går	  bra!”	  

	  	  	  	  	  På	  vägen	  ut	  passerar	  vi	  en	  elev	  som	  sitter	  framför	  en	  duk	  med	  ett	  gigantiskt	  målat	  

barnhuvud	  på.	  Barnets	  mun	  och	  näsa	  trycker	  sig	  mot	  något	  som	  till	  sin	  form	  kan	   

liknas	  vid	  ett	  gosedjur.	  Den	  superrealistiska	  målningen	  har	  något	  skrämmande	  över	  sig.	  

När	  vi	  kommit	  ut	  på	  gatan	  berättar	  Gordana	  att	  han	  just	  blivit	  pappa	  och	  numera	  inte	  

målar	  något	  annat	  än	  bebisar	  eller	  rättare	  sagt	  sin	  son.	  	  
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	  	  	  	  	  Min	  egen	  pappa,	  som	  inte	  var	  konstnär	  till	  yrket	  men	  ändå	  målade	  flitigt	  under	  hela	  

sitt	  liv,	  bad	  mig	  en	  gång	  stå	  modell	  för	  honom.	  Jag	  skulle	  stå	  framför	  vårt	  fönster	  i	  

vardagsrummet	  iklädd	  min	  mammas	  röda	  klänning.	  Klänningen	  som	  var	  alldeles	  för	  stor	  

hade	  dragits	  åt	  med	  hjälp	  av	  säkerhetsnålar	  i	  ryggen,	  vilket	  gjorda	  att	  jag	  fick	  ytterligare	  

anledning	  att	  stå	  helt	  stilla.	  Jag	  var	  tolv	  år	  och	  såg	  framför	  mig	  hur	  fin	  målningen	  skulle	  

bli	  med	  ljuset	  som	  strilade	  in	  genom	  fönstret.	  Efter	  att	  ha	  stått	  still	  i	  olika	  omgångar	  blev	  

målningen	  så	  småningom	  klar.	  Eftersom	  min	  pappas	  sätt	  att	  måla	  nästan	  var	  helt	  ab-‐

strakt	  hade	  jag	  blivit	  reducerad	  till	  en	  röd	  rektangel.	  Jag	  blev	  mycket	  besviken	  och	  ville	  

aldrig	  mer	  stå	  modell	  för	  honom.	  Själv	  har	  jag	  försökt	  att	  rekonstruera	  målningen	  i	  

efterhand	  men	  det	  är	  inte	  samma	  sak.	  När	  jag	  berättade	  historien	  för	  en	  vän	  sa	  denne	  att	  

det	  kanske	  var	  en	  alldeles	  speciell	  röd	  färg	  som	  jag	  hade	  fått.	  Det	  var	  inte	  riktigt	  så	  jag	  

hade	  sett	  det	  och	  nu	  finns	  inte	  målningen	  kvar,	  så	  den	  röda	  färgens	  egenskaper	  går	  inte	  

längre	  att	  kontrollera.	  
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8	  
Stari	  Sajmište	  

	  
	  

	  
	  
	  
Vi	  stiger	  av	  på	  den	  första	  hållplatsen	  efter	  Gazelabron.	  Enligt	  kartan	  behöver	  vi	  bara	  följa	  

flodstranden	  lite	  västerut	  för	  att	  komma	  direkt	  på	  Moderna	  museet.	  När	  vi	  sneddar	  över	  

biltvätten	  bakom	  en	  bensinstation	  träffas	  vi	  av	  tunna	  vattendroppar	  från	  en	  slang.	  En	  

man	  ber	  oss	  att	  flytta	  på	  oss	  och	  pekar	  på	  sin	  skummande	  bil,	  som	  han	  är	  upptagen	  med	  

att	  duscha	  av.	  Trots	  att	  vi	  befinner	  oss	  i	  vad	  som	  numera	  räknas	  som	  de	  centrala	  delarna	  

av	  Belgrad	  finns	  här	  en	  utkantskänsla.	  Det	  är	  något	  med	  biltvätten,	  det	  enkla	  och	  till	  

synes	  provisoriska	  kaféet	  där	  vi	  köper	  varsin	  glass	  och	  de	  tomma	  gatorna	  som	  får	  mig	  

att	  tänka	  på	  min	  barndom	  i	  utkanten	  av	  Göteborg.	  Vi	  fortsätter	  sedan	  över	  en	  gräsmatta	  

med	  halvhögt	  gräs	  och	  blommande	  maskrosor.	  	  Det	  är	  när	  vi	  slagit	  oss	  ner	  på	  

gräsmattan	  som	  vi	  upptäcker	  ett	  gammalt	  runt	  och	  grått	  betonghus	  framför	  oss.	  Huset,	  

som	  är	  flera	  våningar	  högt,	  är	  förfallet	  men	  ser	  inte	  helt	  övergivet	  ut.	  Bakom	  

fönsterrutorna	  finns	  gardiner	  och	  strax	  intill	  ser	  vi	  tvätt	  i	  olika	  röda	  nyanser	  hänga	  på	  

tork.	  Arkitekturen	  påminner	  om	  en	  liten	  del	  i	  metall	  som	  man	  ibland	  kan	  hitta	  men	  då	  

inte	  alls	  förstår	  vart	  den	  hör.	  En	  del	  vars	  utformning	  tycks	  självklar	  och	  samtidigt	  

obegriplig.	  Först	  en	  nedre	  rund	  del,	  sedan	  en	  något	  mindre	  fyrkantig	  del	  ovanpå	  som	  

följs	  av	  en	  hög	  fyrkantig	  men	  smal	  del	  och	  sedan	  avslutas	  byggnaden	  med	  en	  liten	  kub.	  

Huset	  ser	  ut	  som	  ett	  vakttorn	  som	  en	  gång	  snurrade	  runt	  sin	  egen	  axel,	  men	  som	  nu	  har	  

stannat	  upp	  för	  att	  långsamt	  upplösas.	  Färgen	  är	  för	  länge	  sedan	  försvunnen	  från	  

fasaden.	  Delar	  av	  väggens	  puts	  har	  fallit	  av	  och	  tornets	  mellersta	  del	  är	  borta	  på	  vissa	  
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ställen.	  	  De	  mörka	  fönstren,	  som	  löper	  som	  en	  filmremsa	  runt	  andra	  och	  tredje	  våningen,	  

låter	  oss	  inte	  ana	  vad	  som	  finns	  dolt	  därinne.	  De	  reflekterar	  bara	  den	  omgivande	  himlen	  

med	  sina	  lätta	  moln.	  En	  kvinna,	  som	  kommer	  ut	  genom	  en	  av	  husets	  fyra	  portar,	  tittar	  

misstänksamt	  bort	  mot	  oss	  innan	  hon	  börjar	  plocka	  ner	  tvätten	  från	  ett	  av	  strecken	  som	  

löper	  kors	  och	  tvärs	  mellan	  sneda	  pinnar	  över	  gräsmattan.	  Några	  barn	  leker	  runt	  

kvinnan	  med	  tvätten	  och	  jag	  tänker	  att	  de	  nog	  är	  romer.	  	  Jag	  tänker	  så	  utifrån	  hennes	  

sätt	  att	  klä	  sig,	  men	  kan	  ha	  fel.	  

	  	  	  	  	  Sedan	  minns	  jag	  mycket	  tydligt	  hur	  jag	  för	  länge	  sedan	  promenerade	  runt	  just	  det	  

huset.	  Det	  var	  en	  julikväll.	  Några	  strålkastare	  lyste	  upp	  exteriören	  vid	  ingången	  och	  en	  

del	  av	  den	  omgivande	  gräsmattan.	  Resten	  av	  området	  låg	  i	  mörker.	  Jag	  hade	  fått	  låna	  

nyckeln	  till	  Želkos	  ateljé	  för	  att	  ha	  någonstans	  att	  sova	  när	  min	  vän	  Eva	  var	  på	  besök.	  

Min	  hyrestant	  tillät	  inga	  besök.	  När	  vi	  hade	  låst	  upp	  hans	  ateljé	  och	  placerat	  Evas	  

packning	  där,	  gick	  vi	  för	  att	  leta	  efter	  toaletten	  som	  skulle	  finnas	  på	  husets	  baksida.	  Det	  

var	  släckt	  i	  de	  andra	  ateljéerna,	  vilket	  fick	  oss	  båda	  att	  känna	  av	  en	  kuslig	  stämning	  av	  

skyddslöshet,	  men	  vi	  sa	  inget	  till	  varandra	  om	  detta	  utan	  pratade	  på	  som	  vanligt.	  När	  vi	  

hade	  borstat	  tänderna	  och	  var	  på	  väg	  tillbaka	  över	  gräsmattan	  kom	  en	  man	  fram	  till	  oss	  

och	  spärrade	  vägen	  utan	  att	  tala	  med	  oss.	  Trots	  att	  jag	  försökte	  tilltala	  honom	  med	  ”god-‐

kväll”,	  ”hur	  är	  läget”	  och	  ”ursäkta	  oss”	  tittade	  han	  bara	  på	  mig.	  	  Hans	  blick	  var	  orörlig	  

och	  jag	  fick	  en	  känsla	  av	  att	  det	  var	  någonting	  konstigt	  med	  honom.	  Inga	  nattvandrare	  

eller	  bilar	  fanns	  i	  närheten.	  Min	  hand	  gled	  långsamt	  ner	  i	  väskan	  för	  att	  leta	  efter	  

träskaftet	  på	  min	  kniv.	  Sedan	  omslöt	  jag	  träskaftets	  slitna	  yta	  med	  ett	  stadigt	  tag,	  men	  

insåg	  snart	  att	  mannen	  var	  både	  längre	  och	  kraftigare	  än	  jag.	  Kniven	  stannade	  kvar	  i	  

väskan.	  I	  samma	  ögonblick	  kom	  Želko	  ut	  ur	  en	  taxi,	  som	  jag	  inte	  märkt	  hade	  närmat	  sig.	  

Han	  hälsade	  på	  mannen	  framför	  mig	  och	  tog	  mig	  sedan	  under	  armen	  för	  att	  leda	  oss	  in	  i	  

huset.	  Jag	  undrade	  vem	  mannen	  utanför	  var	  och	  berättade	  om	  min	  kniv.	  	  

	  	  	  	  	  ”Vilken	  tur	  att	  han	  inte	  såg	  det.	  Han	  är	  vakt	  här	  och	  anställd	  av	  staten”,	  svarade	  Želko	  

och	  förtsatte:	  ”Han	  är	  väl	  inte	  riktigt	  som	  man	  ska,	  men	  han	  är	  snäll.”	  	  	  	  

	  	  	  	  	  Då	  förstod	  jag	  vad	  mitt	  grepp	  om	  kniven	  kunde	  kostat.	  Knivförbud	  på	  allmän	  plats	  –	  

böter,	  dragen	  kniv	  mot	  tjänsteman	  –	  fängelse,	  tjänsteman	  försvarar	  sitt	  liv	  –	  döden	  för	  

mig.	  

	  	  	  	  	  När	  jag	  nu	  får	  syn	  på	  byggnaden	  igen	  minns	  jag	  den	  tydligt,	  men	  händelsen	  med	  

kniven	  som	  ibland	  har	  dykt	  upp	  i	  mitt	  minne	  trodde	  jag	  hade	  utspelat	  sig	  i	  en	  helt	  annan	  

del	  av	  Belgrad.	  	  	  	  	  
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	  	  	  	  	  För	  att	  ta	  reda	  på	  om	  Želko	  fortfarande	  har	  sin	  ateljé	  här,	  går	  vi	  längs	  med	  huset	  för	  

att	  läsa	  på	  brevlådorna.	  	  När	  vi	  kommit	  bakom	  det	  runda	  huset	  står	  vi	  framför	  en	  

bostadslänga	  i	  gul	  betong,	  just	  där	  den	  röda	  tvätten	  hängde.	  En	  annan	  kvinna	  är	  nu	  i	  färd	  

med	  att	  hänga	  upp	  sina	  vita	  lakan.	  De	  fladdrar	  och	  lyser	  mot	  den	  smutsiga	  fasaden.	  Jag	  

känner	  doften	  av	  lakan	  på	  tork	  utomhus,	  trots	  att	  jag	  är	  för	  långt	  bort	  från	  dem	  för	  att	  

det	  ska	  vara	  möjligt.	  Förmodligen	  skapas	  doften	  i	  mitt	  inre.	  Jag	  vill	  sova	  mellan	  nytvät-‐

tade	  lakan	  som	  hängt	  på	  tork	  utomhus.	  	  

	  	  	  	  	  Vi	  hittar	  inte	  Želkos	  namn	  på	  någon	  av	  brevlådorna.	  

	  

När	  jag	  berättar	  för	  Gordana	  om	  huset	  förstår	  hon	  genast	  vilket	  jag	  menar.	  

	  	  	  	  ”Sajmište”,	  säger	  hon.	  ”Det	  måste	  vara	  stari	  Sajmište.	  Det	  fungerade	  som	  

koncentrationsläger	  under	  andra	  världskriget.”	  	  

	  	  	  	  	  ”Koncentrationsläger?”	  Svarar	  jag	  undrande.	  

	  	  	  	  	  Både	  hon	  och	  Bosko	  nickar.	  

	  	  	  	  	  Den	  märkliga	  byggnaden	  får	  nu	  en	  annan	  betydelse.	  Želko	  hade	  sagt	  att	  det	  var	  en	  

militär	  byggnad	  ingenting	  mer.	  Undra	  om	  han	  visste?	  

	  	  	  	  	  Esmeralda	  och	  jag	  tillbringar	  kvällen	  med	  att	  leta	  efter	  information	  om	  platsen	  och	  får	  

reda	  på	  att	  den	  användes	  av	  tyskarna	  mellan	  nittonhundrafyrtioett	  och	  fyrtiofyra.	  Vidare	  

kan	  vi	  läsa	  att	  lägret	  var	  avsett	  för	  serbiska	  partisaner,	  romer	  och	  judar	  och	  att	  minst	  

trettioniotusen	  personer	  avrättades	  i	  lägret.	  I	  det	  som	  nu	  är	  den	  blommande	  

maskrosängen	  låg	  ytterliggare	  åtta	  hus	  placerade	  i	  en	  cirkel	  runt	  huset	  med	  tornet.	  Av	  

de	  elva	  husen	  finns	  idag	  bara	  tre	  kvar.	  De	  som	  var	  internerade	  i	  lägret	  sköts	  till	  en	  

början	  innan	  gasvagnen	  hade	  kommit.	  Ett	  ögonvittne	  berättar,	  enligt	  Guenter	  Lewy	  	  som	  

skrivit	  boken	  The	  Nazi	  Persecution	  of	  the	  Gypsis,	  att	  det	  var	  mycket	  svårare	  att	  skjuta	  

romer	  än	  judar.	  Judarna	  säger	  han,	  bara	  stod	  stilla	  och	  väntade	  emedan	  romerna	  skrek	  

och	  kastade	  sig	  huller	  om	  buller.	  En	  märklig	  händelse	  är	  den	  att	  en	  grupp	  med	  romska	  

kvinnor	  och	  barn	  utan	  uppenbar	  anledning	  plötsligt	  frigavs	  från	  lägret.	  Detta	  var	  enligt	  

Lewy	  en	  oförklarligt	  eftersom	  alla	  andra	  skickades	  vidare	  till	  arbetsläger	  eller	  dödades	  	  

innan	  Tyskarna	  gav	  sig	  av.	  	  

	  	  	  	  	  Utifrån	  husets	  arkitektur	  tycker	  jag	  mig	  kunna	  avläsa	  att	  det	  var	  konstruerat	  för	  att	  

hålla	  människor	  inspärrade.	  Det	  runda	  huset	  med	  dess	  höga	  torn	  måste	  ha	  varit	  ett	  

utomordentligt	  ställe	  att	  hålla	  vakt	  på.	  Det	  påminner	  om	  en	  panoptikon,	  den	  

övervakningsarkitektur	  som	  brukar	  förknippas	  med	  Foucaults	  tankegångar	  om	  makt.	  
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Där	  hölls	  fångar	  inspärrade	  i	  en	  rund	  byggnad	  med	  tårtbitsliknande	  rum.	  I	  centrum	  

fanns	  en	  vakt	  som	  kunde	  överblicka	  samtliga	  fångar	  eftersom	  han	  kunde	  se	  in	  i	  alla	  rum	  

samtidigt.	  	  Det	  är	  därför	  förvånande	  att	  vid	  vidare	  läsning	  upptäcka	  att	  området	  byggdes	  

redan	  på	  trettiotalet	  för	  att	  fungera	  som	  ett	  mässområde.	  På	  en	  bild	  från	  1938	  lyser	  det	  

runda	  huset,	  som	  då	  var	  vitmålat,	  av	  modernitet	  och	  framtid.	  Det	  som	  idag	  är	  ett	  avska-‐

lat	  skelett	  var	  då	  ett	  mycket	  kraftfullt	  torn	  med	  en	  skyskrapelik	  känsla.	  Det	  var	  ett	  

monument	  över	  modern	  teknologi.	  De	  omgivande	  byggnaderna	  var	  alla	  uppförda	  i	  olika	  

arketektoniska	  stilar	  och	  bar	  namn	  som	  Italieska	  paviljongen,	  Rumänska	  paviljongen,	  

Turkiska	  paviljongen	  etc.	  Flaggor	  i	  olika	  färger	  vajade	  från	  torn	  och	  flaggstänger	  bland	  

restauranger	  och	  utställningar.	  	  Här	  hölls	  koncerter	  och	  visades	  konst.	  Framtiden	  

tycktes	  lysande.	  Efter	  andra	  världskriget	  tjänstgjorde	  området	  främst	  som	  bostäder	  för	  

romer	  men	  kom	  på	  sextiotalet	  att	  delvis	  omvandlas	  till	  konstnärsateljéer.	  

	  	  	  	  	  Stari	  Sajmište,	  som	  betyder	  ”Det	  gamla	  mässområdet”	  ska	  nu	  bli	  en	  minnesplats,	  

enligt	  en	  artikel	  på	  internet.	  	  Min	  upprördhet	  över	  att	  romerna	  ännu	  inte	  fått	  någon	  

upprättelse	  värd	  namnet	  för	  allt	  som	  de	  fick	  utstå	  under	  nazitiden	  växer	  sig	  starkare.	  	  

Jag	  kan	  heller	  inte	  låta	  bli	  att	  förundras	  över	  hur	  det	  är	  möjligt	  att	  så	  fullständigt	  blunda	  

för	  hur	  levnadsförhållandena	  för	  denna	  grupp	  av	  människor	  ser	  ut	  idag.	  	  
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9	  

Moderna	  muséet	  

	  

	  
	  

”Det	  är	  inte	  säkert	  att	  man	  måste	  ha	  ett	  modernt	  museum”,	  säger	  mannen	  som	  just	  inlett	  

ett	  tal	  om	  hur	  ett	  land	  i	  kris	  ska	  ta	  tillvara	  sina	  kulturella	  resurser.	  

	  	  	  	  	  	  Han	  stöter	  på	  ett	  visst	  mothugg	  men	  fortsätter:	  

	  	  	  	  	  	  ”Ja	  menar	  de	  beror	  ju	  helt	  och	  hållet	  på	  vad	  man	  fyller	  det	  med.	  Ett	  modernt	  museum	  

som	  bara	  tjänar	  som	  propaganda	  för	  en	  nationalistisk	  stat	  är	  väl	  inget	  att	  sträva	  efter?”	  	  

Vi	  är	  inbjudna	  på	  seminariet	  om	  kultur	  och	  kris.	  Här	  samtalas	  om	  hur	  kulturen	  kan	  

utvecklas	  och	  berikas	  i	  ett	  område	  som	  av	  någon	  anledning	  befinner	  sig	  i	  kris.	  I	  konfe-‐

rensen	  deltar	  representanter	  från	  olika	  kulturområden	  och	  de	  har	  rest	  hit	  från	  de	  länder	  

som	  en	  gång	  tillhörde	  staten	  Jugoslavien.	  	  

	  

Parken	  omkring	  museet	  är	  omgärdad	  av	  ett	  stängsel	  som	  är	  för	  högt	  att	  klättra	  över,	  så	  

vi	  måste	  gå	  runt	  halva	  området	  för	  att	  komma	  till	  dess	  entré.	  När	  vi	  vandrar	  längs	  

stängslet,	  som	  egentligen	  är	  ett	  nät	  av	  hopsvetsade	  armeringsjärn	  vilka	  fästs	  i	  varandra	  

med	  ståltråd,	  upptäcker	  vi	  gula	  och	  orangefärgade	  plastbitar	  som	  fastnat	  i	  ståltråden.	  På	  

avstånd	  ser	  de	  ut	  som	  dekorativa	  klängväxter	  men	  på	  nära	  håll	  inser	  vi	  att	  de	  måste	  

slitits	  loss	  från	  avspärrningsband.	  Innanför	  stängslet	  står	  flera	  skulpturer	  utplacerade	  

på	  den	  oklippta	  gräsmattan.	  Vissa	  av	  skulpturerna	  är	  täckta	  med	  plast	  som	  tejpats	  fast	  

runt	  dem.	  Bland	  de	  som	  inte	  är	  inpackade	  kan	  vi	  se	  en	  kvinna	  i	  brons	  i	  modernistisk	  

utförande.	  Skulpturen	  påminner	  om	  de	  som	  Matisse	  gjorde.	  Men	  dess	  proportioner	  

stämmer	  bättre	  överens	  med	  verkligheten	  och	  saknar	  det	  lekfulla	  hanterande	  av	  	  

form	  som Matisse	  ägnade	  sig	  åt.	  Den	  här	  skulpturen	  har	  hamnat	  mellan	  stolarna	  

eftersom	  den	  inte	  heller	  landar	  i	  realismen,	  tänker	  jag	  tyst.	  Längre	  bort	  lyser	  i	  ljusgrått	  
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en	  abstrakt	  stenskulptur.	  Som	  en	  morf	  visas	  den	  form	  som	  finns	  mitt	  emellan	  en	  snäcka	  

och	  en	  boll.	  Vi	  upptäcker	  en	  annan	  skulptur	  som	  likt	  ett	  lössläppt	  papperssnöre	  krullar	  

ut	  sin	  rostfria	  form	  och	  blänker	  som	  en	  skatt	  i	  det	  gröna	  gräset,	  trots	  att	  himlen	  är	  grå.	   

	  	  	  	  	  	  När	  vi	  stannar	  för	  att	  fotografera	  huset	  genom	  det	  rostiga	  gallret	  blir	  vi	  tilltalade	  av	  

en	  man	  som	  undrar	  varför	  vi	  fotograferar	  huset.	  Han	  nöjer	  sig	  med	  vårt	  svar:	  	  

	  	  	  	  	  	  ”Vi	  beundrar	  arkitekturen”.	  	  

	  	  	  	  	  Detta	  påstående	  är	  ingen	  överdrift.	  Byggnaden	  är	  verkligen	  konstruerat	  på	  ett	  

spännande	  sätt.	  Den	  är	  sammansatt	  av	  trianglar	  och	  kuber	  och	  får	  mig	  att	  tänka	  på	  ett	  

pappersark	  vilket	  förvandlats	  till	  ett	  verk	  i	  origami	  på	  ett	  både	  enkelt	  och	  underfundigt	  

sätt.	  Stora	  delar	  av	  huset	  är	  täckt	  med	  glas	  som	  kontrasterar	  de	  annars	  vita	  fyrkantiga	  

ytorna	  som	  huset	  är	  uppbyggt	  av.	  Tillsammans	  skapas	  en	  luftig	  känsla.	  

	  	  	  	  	  Muséet,	  som	  är	  vänt	  från	  gatan,	  har	  sin	  entré	  mot	  en	  utsträckt	  äng.	  För	  att	  komma	  till	  	  

muséet	  från	  ”rätt”	  håll	  så	  bör	  man	  komma	  gåendes	  på	  ängen	  eller	  möjligtvis	  köra	  bil	  till	  

den	  närliggande	  parkeringen.	  Vi	  smyger	  oss	  fram	  till	  ingången	  för	  att	  stilla	  vår	  nyfiken-‐

het	  beträffande	  muséets	  inre.	  Vi	  upptäcker	  en	  kvinna	  som	  sitter	  vid	  ett	  skrivbord,	  vår	  

närvaro	  får	  henne	  att	  vifta	  åt	  oss	  att	  gå	  härifrån.	  Hon	  försvinner	  sedan	  in	  i	  ett	  bakom-‐

liggande	  rum.	  Runt	  hennes	  skrivbord	  ser	  vi	  tomma	  ytor	  och	  undrar	  vart	  konsten	  tagit	  

vägen.	  En	  del	  säger	  att	  den	  sålts	  och	  andra	  påstår	  att	  vissa	  inflytelserika	  personer	  lagt	  

vantarna	  på	  den.	  Hur	  som	  helst	  så	  har	  muséet	  varit	  stängt	  i	  tio	  år,	  men	  på	  dess	  hemsida	  

kan	  man	  läsa	  att	  muséet	  spelar	  en	  stor	  roll	  för	  samtidskonsten	  i	  Serbien	  och	  att	  det	  

pågår	  en	  intensiv	  utställningsverksamhet	  i	  huset	  och	  ett	  omfattande	  utbyte	  med	  många	  

länder.	  	  
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10	  

Titos	  grav	  

	  

	  
	  

	  

Taxichauffören	  svänger	  upp	  runt	  fontänen,	  trots	  att	  det	  tydligt	  står	  angivet	  att	  det	  är	  

biltrafik	  förbjuden.	  När	  vi	  går	  upp	  för	  den	  breda	  trappa	  som	  med	  sin	  svagt	  böjda	  form	  

liknar	  en	  amfiteater,	  ligger	  huset	  som	  vi	  tror	  är	  Titos	  mausoleum	  som	  ett	  svävande	  tefat	  

framför	  oss.	  Dess	  tak	  sluttar	  in	  mot	  byggnadens	  centrum	  istället	  för,	  som	  brukligt	  är,	  ut	  

från	  centrum.	  Jag	  som	  är	  van	  vid	  hus	  byggda	  så	  att	  vatten	  och	  snö	  ska	  rinna	  av	  så	  lätt	  

som	  möjligt,	  upplever	  detta	  hus	  som	  uppiggande	  sin	  gråa	  färg	  till	  trots.	  	  Husets	  framsida	  

är	  täckt	  med	  fönster,	  placerade	  så	  att	  jag	  hinner	  tänka	  flygtorn	  innan	  vi	  landar	  framför	  

entrén.	  	  

	  	  	  	  	  Skyfallet	  gör	  oss	  rejält	  våta	  innan	  vi	  når	  det	  utskjutande	  och	  skyddande	  betongtaket	  

som	  utgör	  byggnadens	  entré.	  Taket	  bärs	  upp	  av	  ovala	  grova	  pelare	  i	  sten	  som	  lutar	  inåt	  

mot	  huset.	  Eftersom	  de	  är	  bredare	  upptill	  än	  nertill	  ger	  de	  intrycket	  av	  att	  nästan	  inte	  

orkar	  hålla	  taket	  uppe.	  Rummet	  som	  bildas	  under	  taket,	  ett	  mellanting	  mellan	  ute	  och	  

inne	  upptar	  en	  yta	  av	  nästan	  fyrtio	  kvadratmeter.	  Kanske	  finns	  här	  ändå	  en	  designpoäng	  

i	  denna	  brutala	  arkitektur	  med	  influenser	  från	  klassisk	  grekisk	  husbyggarkonst.	  	  

	  	  	  	  	  Regnet	  kan	  inte	  längre	  komma	  åt	  oss	  när	  vi	  står	  under	  taket.	  Vi	  andas	  ut	  och	  vänder	  

oss	  om	  för	  att	  betrakta	  varifrån	  vi	  kom.	  Där	  ute	  bakom	  regnets	  gardin,	  finns	  en	  

gräsmatta	  med	  fullt	  utslagna	  blommor.	  Bortanför	  gräsmattan,	  den	  ovan	  nämnda	  

fontänen	  i	  grovt	  huggen	  sten,	  avstängd	  med	  vattnet	  flödande	  ner	  i	  den	  istället	  för	  upp.	  	  

Sedan	  fri	  sikt	  över	  hustaken	  in	  mot	  centrum,	  så	  som	  om	  det	  i	  detta	  ögonblick	  växte	  upp	  

nya	  hus	  mitt	  framför	  våra	  ögon	  av	  regnets	  välgörande	  krafter.	  Vi	  känner	  oss	  beredda	  att	  
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möta	  den	  döda	  Tito.	  Men	  mannen	  bakom	  glasrutan	  i	  entrén	  upplyser	  oss	  om	  att	  Titos	  

mausoleum	  är	  stängt	  på	  måndagar	  och	  så	  även	  museet	  där	  gåvorna	  som	  han	  fått	  från	  

folket	  finns.	  Dessutom	  är	  vi	  inte	  på	  rätt	  plats,	  säger	  han,	  mausoleet	  ligger	  intill	  det	  hus	  

som	  vi	  just	  befinner	  oss	  i.	  Vi	  återvänder	  till	  den	  regnskyddade	  utsikten.	  	  	  

	  	  	  	  	  Uppställa	  intill	  varandra	  och	  riktade	  mot	  samma	  punkt	  i	  fjärran,	  låter	  vi	  två	  kameror	  

filma	  regnet.	  Jag	  vill	  prova	  om	  man	  på	  detta	  sätt	  kan	  skapa	  någon	  form	  av	  stereoeffekt	  så	  

som	  man	  kan	  se	  på	  vissa	  vykort,	  där	  två	  bilder	  som	  tagits	  från	  olika	  vinklar	  på	  samma	  

motiv	  kombinerats	  så	  att	  det	  märklig	  tredimensionell	  effekt	  uppstått.	  Vi	  filmar	  också	  de	  

låga	  husen	  som	  ligger	  halv	  dolda	  bakom	  en	  häck	  till	  höger	  om	  oss.	  Sedan	  går	  vi	  genom	  

regnet	  ner	  till	  stora	  vägen	  och	  tar	  en	  buss	  tillbaka	  till	  centrum.	  

	  

Vi	  återkommer	  nästa	  dag	  i	  solskenet	  och	  betalar	  tio	  kronor	  i	  entréavgift	  för	  att	  se	  

platsen	  där	  Tito	  är	  begravd.	  	  Pilarna	  på	  marken	  utanför	  entrén	  är	  tänkta	  att	  hålla	  reda	  på	  

den	  köande	  massan	  som	  vi	  inte	  ser	  en	  tillstymmelse	  till.	  Det	  är	  bara	  vi	  två	  som	  prome-‐

nerar	  upp	  längs	  gången	  förbi	  bronsskulpturer,	  föreställande	  unga	  män	  inbegripna	  i	  

idrottsliga	  aktiviteter.	  	  

	  	  	  	  	  ”Varför	  ska	  vi	  besöka	  Titos	  grav”,	  undrar	  Esmeralda.	  

	  	  	  	  	  Jag	  har	  inget	  bra	  svar	  på	  hennes	  fråga	  men	  svarar:	  

	  	  	  	  	  ”Därför	  att	  han	  var	  så	  betydelsefull	  när	  jag	  bodde	  här.	  Som	  en	  ikon.	  Alla	  pratade	  om	  

honom.	  De	  som	  inte	  gillade	  honom	  sa	  kanske	  inte	  det.	  Jag	  vet	  inte,	  men	  jag	  vill	  se	  vad	  

som	  har	  hänt	  med	  honom.”	  

	  	  	  	  	  Väl	  inne	  i	  ”Blommornas	  hus”,	  som	  är	  det	  växthus	  där	  Titos	  kropp	  väntar	  på	  att	  bli	  

överöst	  av	  blommor,	  möter	  vi	  två	  vakter.	  De	  lyser	  upp	  när	  de	  ser	  oss	  och	  den	  ena	  gör	  en	  

gest	  mot	  den	  vita	  upphöjda	  marmorytan	  i	  mitten	  av	  rummet.	  Tropiska	  växter	  omger	  

gången	  av	  polerad	  marmor	  som	  leder	  fram	  till	  graven.	  Tito	  dog	  bara	  några	  år	  efter	  det	  

att	  jag	  var	  här	  sist.	  	  

	  	  	  	  	  När	  vi	  vänder	  oss	  om	  för	  att	  titta	  på	  den	  samling	  av	  stafettpinnar	  som	  finns	  runt	  

väggarna	  upptäcker	  vi	  en	  annan	  upphöjd	  marmoryta,	  halvt	  dold	  under	  växtligheten.	  Den	  

är	  inte	  placerad	  parallellt	  intill	  den	  förra,	  utan	  lite	  på	  tvären	  så	  att	  dess	  högra	  hörn	  	  

sträcker	  sig	  mot	  Titos	  sten.	  Som	  om	  hon	  hade	  trängt	  sig	  på	  i	  efterhand	  ligger	  Titos	  sista	  

fru	  Jovanka	  Broz	  begravd	  här.	  	  
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	  	  	  	  	  När	  jag	  ser	  de	  tunga	  ljusa	  stenarna	  med	  guldinskriptioner	  tänker	  jag	  på	  hur	  definitivt	  

de	  tycks	  sätta	  stopp	  för	  livet	  och	  hur	  lite	  de	  har	  gemensamt	  med	  personerna	  som	  ligger	  

under	  dem	  att	  göra.	  Nästan	  fram	  till	  dess	  att	  jag	  var	  tio	  år	  levde	  jag	  med	  föreställningen	  	  

om	  att	  döden	  innebar	  att	  man	  inte	  längre	  kunde	  röra	  sig,	  prata	  eller	  tänka.	  Döden	  gjorde	  

en,	  trodde	  jag	  till	  en	  livlös	  oföränderlig	  materia.	  Jag	  hade	  sett	  döda	  fåglar	  och	  andra	  	  

smådjur	  och	  de	  såg	  likadana	  ut	  döda	  som	  när	  de	  levde,	  med	  den	  enda	  skillnaden	  att	  de	  

inte	  längre	  kunde	  röra	  sig.	  När	  drängen	  på	  en	  gård	  nära	  där	  vi	  hade	  sommarstuga	  dog,	  

såg	  jag	  framför	  mig	  den	  långa	  smala	  mannen	  klädd	  i	  blåställ	  ligga	  livlös	  och	  oanvändbar	  

någonstans	  i	  bondgården.	  Det	  tyckte	  jag	  var	  synd,	  så	  jag	  frågade	  min	  mamma	  om	  hon	  

inte	  kunde	  fråga	  om	  jag	  kunde	  få	  honom,	  nu	  när	  ingen	  annan	  ändå	  behövde	  honom.	  Jag	  

tänkte	  då	  att	  jag	  skulle	  kunna	  ha	  honom	  som	  en	  stor	  blåklädd	  docka	  och	  sätta	  honom	  på	  

sparken	  och	  sedan	  glida	  fram	  över	  isen.	  Jag	  tänkte	  nog	  att	  döden	  skulle	  göra	  honom	  lite	  

lättare	  och	  att	  det	  inte	  skulle	  vara	  några	  större	  problem	  för	  mig	  att	  hantera	  honom.	  När	  

jag	  ställde	  frågan	  stirrade	  min	  mamma	  på	  mig	  och	  sa	  ”Vad	  säger	  du?	  	  Är	  du	  inte	  klok.	  

Vad	  äcklig	  du	  är!”	  Nej	  jag	  var	  kanske	  inte	  klok,	  för	  vetskapen	  om	  förgängelsens	  betydelse	  

hade	  inte	  nått	  mig	  ännu.	  

	  	  	  Här	  framför	  makarna	  Broz	  grav	  har	  jag	  inga	  sådana	  önskningar	  men	  undrar	  lite	  hur	  

det	  kom	  sig	  att	  Jovanka	  efter	  trettiotre	  svåra	  år	  till	  sist	  fick	  en	  plats	  intill	  Tito	  och	  en	  

statsbegravning	  värd	  namnet.	  De	  hade	  delat	  svåra	  år	  vid	  fronten	  och	  sedan	  ett	  liv	  i	  lyx	  

och	  rampljus,	  nu	  ligger	  de	  här	  tillsammans	  som	  ett	  monument	  över	  någonting	  som	  jag	  

inte	  kan	  formulera.	  	  

	  	  	  	  De	  två	  vakter	  följer	  oss	  på	  avstånd	  när	  vi	  återgår	  till	  att	  titta	  på	  glasmontrarna	  där	  

stafettpinnarna	  i	  varierat	  utförande	  är	  placerade.	  En	  av	  vakterna	  berättar	  att	  det	  varje	  år	  

gavs	  i	  uppdrag	  till	  en	  framgångsrik	  konstnär	  att	  designa	  ett	  stafettföremål,	  för	  det	  är	  inte	  

längre	  frågan	  om	  en	  enkel	  pinne.	  Hundratals	  avlånga	  föremål	  i	  trä	  och	  metall	  avlöser	  

varandra.	  Här	  finns	  en	  pinne	  av	  mörkbrunt	  trä	  som	  övergår	  i	  ljust	  trä	  längst	  upp.	  I	  dess	  

topp	  sitter	  en	  orange	  stjärna	  och	  på	  tvären	  är	  en	  gul	  träsax	  fastknuten	  strax	  under	  

stjärnan.	  Variationerna	  är	  många	  och	  hästhuvuden,	  skepp,	  spadar,	  människofigurer,	  

stjärnor	  och	  abstrakta	  former	  i	  oändliga	  kombinationer.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  I	  huset	  intill,	  där	  några	  av	  de	  gåvor	  som	  Tito	  har	  fått	  av	  folket	  eller	  av	  utländska	  

gäster	  på	  statsbesök	  visas	  upp,	  stannar	  vi	  framför	  en	  serie	  med	  broderade	  handduks-‐

hållare.	  Texten	  ”Drugu	  Titi”	  (kamrat	  Tito)	  är	  omsorgsfullt	  broderat	  tillsammans	  med	  

blommor,	  hjärta	  och	  stjärna	  i	  rött,	  gult	  och	  blått.	  	  	  Innan	  vi	  lämnar	  mausoleet	  köper	  vi	  en	  
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bok	  i	  den	  lilla	  kiosken	  vid	  utgången.	  Boken	  har	  titeln	  ”Kvinnans	  ställning	  i	  den	  socia-‐

listiska	  staten”	  och	  är	  från	  1952.	  Av	  kvinnan	  bakom	  disken	  får	  vi	  reda	  på	  att	  den	  

serbiska	  kungafamiljen	  numera	  bor	  i	  Titos	  vita	  palats	  i	  Belgrad.	  	  
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11	  
Ada	  Ciganlija	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
Jag	  hade	  antagligen	  inte	  lagt	  märke	  till	  den	  denna	  gång	  heller	  om	  inte	  Amelie	  och	  

Sebastian	  berättat	  om	  den:	  	  

	  	  	  	  	  	  ”Den	  är	  helt	  otrolig.	  Som	  en	  badort	  med	  en	  liten	  skog	  intill.”	  	  

	  	  	  	  	  Jag	  träffar	  Amelie	  och	  Sebastian	  på	  Gordanas	  utställning.	  De	  hade	  kommit	  till	  Belgrad	  

från	  Sverige	  för	  att	  leva	  billigt	  och	  arbeta	  med	  sin	  musik	  och	  konst	  under	  ett	  halvt	  år.	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  ”Du	  måste	  åka	  dit,	  helt	  sjukt!”	  	  

	  	  	  	  	  På	  min	  tid	  i	  Belgrad	  reste	  många	  ungdomar	  till	  Adriatiska	  havet	  på	  sommaren	  men	  nu	  

är	  den	  möjligheten	  mer	  eller	  mindre	  beskuren.	  ”Man	  kan	  åka	  dit	  numera	  på	  semester”,	  

säger	  Ljubica	  ”och	  jag	  vet	  några	  som	  har	  gjort	  det	  och	  de	  säger	  att	  det	  var	  okey.	  Men	  

själv	  skulle	  jag	  inte	  göra	  det.”	  	  

	  

På	  lördagen	  tar	  jag	  och	  Esmeralda	  bussen	  till	  sjön,	  vilket	  tar	  knappt	  tio	  minuter	  från	  

järnvägsstationen.	  Det	  första	  vi	  ser	  när	  vi	  stiger	  av	  är	  några	  stenskulpturer	  uppställda	  på	  

en	  kulle,	  dess	  siluetter	  lockar	  oss	  inte	  så	  vi	  går	  direkt	  fram	  till	  den	  gråblåa	  sjön.	  Efter	  att	  

ha	  följt	  ett	  stängsel	  längs	  sjöns	  västra	  del	  kommer	  vi	  ner	  till	  en	  stenig	  strand.	  Vädret	  är	  

fint	  och	  många	  Belgradbor	  promenerar	  längs	  med	  strandkanten	  där	  kaféer	  och	  restau-‐

ranger	  ligger	  tätt	  och	  deras	  likartade	  möblemang	  gör	  det	  svårt	  att	  definiera	  gränserna	  

mellan	  dem.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  När	  vi	  får	  syn	  på	  trampbåtarna	  föreslår	  jag	  att	  vi	  ska	  trampa	  längs	  sjön	  och	  filma	  från	  

båten.	  Den	  ena	  kameran	  ska	  se	  lite	  före	  den	  andra.	  Jag	  tänker	  att	  den	  förskjutningen	  -‐	  

upprepningen	  kan	  ge	  en	  fin	  sekvens,	  precis	  som	  vi	  gjorde	  utanför	  Titos	  grav.	  Att	  filma	  	  
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och	  förstå	  allt	  utifrån	  en	  vinkel,	  känns	  för	  ensidigt.	  Vad	  finns	  i	  världen	  som	  kan	  förstås	  

på	  detta	  sätt?	  Allt	  förändras	  när	  man	  närmar	  sig	  något	  eller	  försvinner	  bort	  ifrån	  det.	  Allt	  

beror	  på	  från	  vilken	  vinkel	  man	  ser	  det,	  tänker	  jag.	  	  

	  	  	  	  	  ”Nej,	  det	  går	  inte	  att	  hyra	  trampbåt	  nu!”	  Mannen	  som	  sitter	  på	  en	  stol	  intill	  båtarna	  

skakar	  på	  huvudet.	  ”Det	  är	  för	  mycket	  sjögräs	  i	  sjön.	  Det	  måste	  klippas	  först.”	  

	  	  	  	  	  ”O	  nej!”	  Svarar	  jag	  

	  	  	  	  	  ”Det	  är	  jättefarligt	  med	  sjögräset,	  det	  kan	  fastna	  i	  tramporna	  och	  dra	  omkull	  båten,	  

ser	  ni	  båten	  där	  borta?”	  Han	  pekar	  mot	  en	  vit	  fyrkantig	  form	  som	  rör	  sig	  ett	  hundratal	  

meter	  bort	  på	  sjöns	  yta.	  ”Den	  klipper	  gräset.”	  

	  	  	  	  	  När	  vi	  tittar	  ner	  i	  vattnet	  ser	  vi	  att	  sjöns	  botten	  är	  täckt	  av	  sjögräs.	  

	  	  	  	  	  ”När	  blir	  det	  klart?”	  

	  	  	  	  	  ”De	  håller	  på	  där	  borta”,	  säger	  han	  och	  pekar	  åter	  bort	  mot	  båten	  i	  sjöns	  andra	  ände.	  

	  	  	  	  	  ”Så	  det	  blir	  inte	  klart	  idag?”	  

	  	  	  	  	  ”O,	  nej!”	  

	  	  	  	  	  	  Med	  en	  förlorad	  idé	  i	  sällskap	  slår	  vi	  oss	  ner	  i	  ett	  av	  de	  små	  torn	  som	  finns	  uppställda	  

längs	  strandkanten.	  Vi	  antar	  att	  det	  är	  där	  som	  badvakterna	  brukar	  sitta	  under	  

högsäsong.	  Vi	  filmar	  människorna	  som	  går	  förbi,	  den	  svagt	  krusade	  vattenytan	  och	  fem	  

röda	  kanoter	  med	  ungdomar	  som	  livligt	  samtalande	  paddlar	  förbi	  oss.	  Vi	  tittar	  på	  

varandra	  och	  tänker	  förmodligen	  samtidigt	  att	  det	  antagligen	  går	  att	  hyra	  kanoter	  

någonstans.	  

	  	  	  	  	  ”Det	  går	  nog	  inte	  att	  paddla	  och	  filma	  samtidigt”,	  säger	  jag	  

	  	  	  	  	  ”Nej	  allt	  blir	  blött	  och	  vi	  är	  inte	  så	  bra	  på	  att	  paddla	  heller”,	  svarar	  Esmeralda.	  

	  	  	  	  	  Vi	  väljer	  en	  ny	  plats	  att	  filma	  ifrån	  som	  ligger	  vid	  en	  betongbyggnad	  i	  form	  av	  en	  

uppåtgående	  spiral.	  	  Från	  reklamen	  att	  döma	  serveras	  öl	  på	  dess	  översta	  våning	  under	  

den	  intensiva	  sommarsäsongen.	  Nu	  är	  trappan	  avstängd	  och	  byggnaden	  i	  behov	  av	  

renovering.	  

	  	  	  	  	  	  Vi	  placerar	  kamerorna	  på	  en	  betongplatta	  precis	  nere	  vid	  vattnet.	  En	  man	  slår	  sig	  ner	  

en	  bit	  längre	  bort	  på	  plattan.	  Solen	  värmer	  hans	  bleka	  och	  bara	  överkropp.	  Han	  ser	  inte	  

åt	  vårt	  håll.	  Han	  blundar.	  Njuter.	  

	  	  	  	  	  Jag	  vet	  inte	  vad	  jag	  ska	  använda	  det	  inspelade	  materialet	  till.	  Jag	  vet	  bara	  att	  jag	  

behöver	  det.	  Ett	  vagt	  formulerat	  konstnärligt	  projekt	  var	  allt	  som	  min	  ansökan	  till	  

Gordanas	  residens	  innehöll.	  Det	  är	  detta	  projekt	  som	  jag	  nu	  försöker	  få	  ordning	  på.	  	  
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	  	  	  Vi	  gör	  fem	  inspelningar	  vid	  Ada	  sjön	  och	  sätter	  oss	  sedan	  på	  ett	  av	  kaféerna	  vid	  

strandkanten.	  De	  stora	  plastmöblerna	  i	  form	  av	  soffor	  och	  fåtöljer	  ger	  området	  en	  

surrealistisk	  prägel.	  Det	  ser	  ut	  som	  om	  man	  hade	  tömt	  ut	  möblemanget	  från	  ett	  antal	  väl	  

möblerade	  medelklasshem	  på	  strandkanten.	  

	  	  	  	  	  Čivapčičin	  är	  inte	  genomstekt	  så	  jag	  vågar	  inte	  äta	  upp	  den.	  Jag	  har	  blivit	  mer	  försiktig	  

med	  köttfärsen	  sedan	  Ljubica	  varnade	  mig.	  	  Det	  får	  duga	  med	  ugnstekt	  potatis	  och	  Coca	  

Cola.	  Lite	  längre	  bort	  packar	  en	  ung	  kvinna	  och	  tre	  män	  upp	  några	  instrument	  ur	  sina	  

fodral.	  Vi	  följer	  deras	  avklädande	  av	  ömtåliga	  trä	  och	  metallföremålen.	  En	  kontrabas,	  en	  

gitarr,	  en	  saxofon	  och	  en	  klarinett.	  	  En	  akt	  som	  de	  nästan	  lyckas	  omvandla	  till	  en	  

föreställning	  i	  sig.	  Magin	  bryts	  i	  samma	  stund	  som	  instrumenten	  ger	  ifrån	  sig	  ljud.	  Ljudet	  

motsvarar	  inte	  den	  sensuella	  handlingen	  som	  avklädandet	  inneburit.	  	  Några	  människor	  

har	  samlats	  omkring	  dem	  och	  rör	  sig	  i	  takt	  med	  de	  tradjazztoner	  som	  instrumenten	  

åstadkommer.	  Uppsluppenheten	  på	  stranden	  blir	  allt	  intensivare	  ju	  längre	  fram	  på	  

dagen	  det	  lider.	  Vårt	  mål	  var	  att	  gå	  runt	  hela	  sjön	  men	  vi	  gav	  på	  ett	  tidigt	  stadium	  upp	  

den	  idén	  eftersom	  sjön	  visade	  sig	  vara	  större	  än	  vi	  först	  hade	  trott.	  En	  promenad	  runt	  

skulle	  säkert	  ta	  tre	  till	  fyra	  timmar.	  	  

	  	  	  	  	  När	  vi	  slår	  oss	  ner	  för	  att	  dricka	  en	  cappuchino	  upplyser	  kyparen	  oss	  om	  att	  Ada	  

Ciganlija	  tillkommit	  genom	  att	  man	  har	  konstruerat	  en	  avledning	  från	  floden	  Sava.	  Ett	  

nytt	  ekosystem	  har	  skapats	  runt	  omkring	  sjön	  genom	  plantering	  olika	  sorters	  träd,	  

vilket	  gett	  förutsättningar	  för	  vilda	  djur	  som	  harar,	  rävar	  och	  hjortar	  att	  leva	  sina	  liv	  här.	  	  

	  

Väl	  tillbaka	  i	  lägenheten	  kan	  vi	  konstatera	  att	  vi	  fått	  ytterligare	  en	  dag	  att	  minnas.	  Jag	  

frågar	  mig	  om	  vilken	  betydelse	  Ada	  sjön	  kommit	  att	  spela	  för	  invånarna	  i	  Belgrad	  sedan	  

tillgängligheten	  till	  Adriatiska	  havet	  minskat.	  	  

	  	  	  	  	  ”Ada	  Ciganlija”,	  säger	  Gordana,	  ”kan	  vara	  överfullt	  en	  sommardag	  när	  mer	  än	  en	  

miljon	  människor	  besöker	  sjön.	  Då	  skulle	  aldrig	  jag	  åka	  dit,	  men	  sjön	  måste	  ha	  funnits	  

när	  du	  var	  här	  på	  70-‐talet	  eftersom	  den	  är	  konstruerad	  1967,	  men	  det	  var	  kanske	  ingen	  

som	  talade	  om	  den	  då?”	  
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Underground	  

	  

	  

	  
	  

	  

Det	  enda	  jag	  minns	  från	  Kusturicas	  film	  Underground	  är	  hur	  alla	  djuren	  kommer	  lösa	  

när	  ett	  zoo	  bombas	  under	  andra	  världskriget.	  Jag	  minns	  inga	  andra	  scener,	  bara	  att	  

filmen	  hade	  ett	  våldsamt	  tempo.	  Under	  de	  senaste	  åren	  har	  jag	  förstått	  att	  det	  rått	  

delade	  meningar	  om	  vad	  filmen	  egentligen	  handlar	  om,	  huruvida	  det	  är	  nationalistisk	  

propaganda	  som	  Slavoj	  Zizek	  påstår	  eller	  om	  det	  är	  en	  kritik	  mot	  nationalistiska	  

mytologier	  som	  andra	  hävdar.	  Det	  är	  dock	  inte	  detta	  som	  upptar	  mina	  tankar	  när	  vi	  

anmält	  oss	  till	  en	  undergroundtur,	  utan	  den	  förväntade	  förekomsten	  av	  ett	  oändligt	  

antal	  tunnlar	  under	  staden.	  Här	  ska	  tyskar,	  romare	  och	  många	  andra	  grävt	  sig	  fram.	  Jag	  

ville	  se	  allt	  från	  den	  sidan.	  

	  	  	  	  	  När	  vi	  börjar	  vår	  undergroundtur,	  jag,	  Esmeralda,	  en	  ung	  rysk	  man	  och	  guiden	  

används	  den	  första	  halvtimmen	  till	  att	  hitta	  en	  ledig	  toalett.	  Eftersom	  toaletten	  på	  

turistbyrån	  är	  trasig	  så	  försöker	  guiden	  hitta	  andra	  lösningar	  på	  vårt	  problem.	  Fyra	  olika	  

möjligheter	  undersöks	  i	  parken	  Kalemegdan	  där	  japanska	  damer	  i	  lång	  kö,	  vatten-‐

klosetter	  ur	  funktion	  och	  andra	  problem	  ställer	  till	  det	  för	  oss.	  	  

	  	  	  	  Guiden	  som	  är	  en	  student	  på	  historiska	  fakulteten	  leder	  oss	  genom	  parken	  och	  slänger	  

ur	  sig	  korta	  kommentarer	  om	  de	  kanoner	  eller	  stenskulpturer	  som	  vi	  passerar.	  Först	  när	  

vi	  närmar	  oss	  Pobednik,	  skulpturen	  som	  föreställer	  den	  kortbente	  mannen	  med	  en	  falk	  i	  

handen,	  stannar	  han	  upp.	  Tillsammans	  tittar	  vi	  upp	  mot	  den	  fjorton	  meter	  höga	  

skulpturen	  och	  får	  höra	  att	  det	  är	  ett	  av	  Belgrads	  främsta	  landmärken.	  Det	  var	  den	  jag	  

såg	  på	  min	  taxifärd	  från	  flygplatsen.	  Skulpturen	  som	  är	  tillverkad	  av	  Ivan	  Meštrović	  
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skulle	  egentligen	  ha	  prytt	  fontänen	  på	  Terazijetorget	  men	  det	  andra	  balkankriget	  och	  

första	  världskriget	  kom	  emellan.	  

	  	  	  	  	  Efter	  detta	  möte	  tar	  vi	  oss	  ner	  i	  två	  tunnlar	  och	  besöker	  skyddsrum	  från	  andra	  

världskriget	  och	  ett	  underjordiskt	  romersk	  rum.	  Av	  de	  kilometerlånga	  underjordiska	  

tunnlarna,	  korridorer	  och	  katakomber	  ser	  vi	  endast	  en	  bråkdel.	  Sedan	  börjar	  klättringen	  

ner	  från	  berget.	  Väl	  nere	  tittar	  vi	  in	  i	  en	  sal	  	  med	  en	  uppställning	  av	  romerska	  skulpturer.	  

Guiden	  beklagar	  då	  det	  faktum	  att	  de	  technofestivaler	  som	  tidigare	  hållit	  hus	  här	  har	  

upphört.	  Han	  säger	  att	  myndigheterna	  blivit	  oroliga	  för	  att	  viktiga	  historiska	  världen	  ska	  

gå	  förlorade	  om	  det	  går	  för	  vilt	  till	  inne	  i	  berget.	  Turen	  avslutas	  i	  en	  vinkällare	  nere	  vid	  

floden.	  Vi	  kommer	  in	  genom	  en	  bakväg	  och	  slår	  oss	  ned	  vid	  rustika	  träbord.	  Det	  är	  en	  

vinkällare	  och	  vi	  förväntas	  kanske	  komma	  nära	  den	  känsla	  som	  ett	  sådant	  rum	  kan	  

framkalla	  en	  sen	  kväll.	  Nu	  är	  klockan	  elva	  på	  förmiddagen	  och	  man	  kan	  undra	  vad	  vi	  gör	  

här.	  I	  rummet	  finns	  bara	  vi.	  Ett	  glas	  vin	  ingår	  i	  turen	  och	  jag	  och	  den	  ryska	  turisten	  

tackar	  ja.	  Guiden	  och	  Esmeralda	  väljer	  Coca	  cola.	  Guiden	  läser	  en	  dikt	  av	  den	  serbiske	  

poeten	  Rade	  Drainac	  som	  levde	  i	  Belgrad	  i	  början	  av	  förra	  århundradet:	  

	  

”Min	  hunger	  är	  oändlig	  och	  mina	  händer	  alltid	  tomma	  

	  

Längs	  stadens	  gator	  bär	  jag	  på	  natten	  månen	  på	  mina	  fingrar	  

Och	  lämnar	  min	  ledsamhet	  under	  olyckliga	  kvinnors	  fönster	  

	  

Jag	  skulle	  ge	  allt	  och	  ändå	  har	  jag	  ingenting	  

Min	  hunger	  är	  oändlig	  och	  mina	  händer	  alltid	  tomma”	  
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Nikola	  Tesla	  

	  

	  
	  

”Det	  är	  absolut	  förbjudet	  att	  filma	  under	  tiden	  som	  visningen	  pågår.	  Jag	  ber	  er	  vänligen	  

respektera	  detta!”	  	  

	  	  	  	  	  Vi	  tittar	  förvånat	  på	  varandra.	  Kvinnan,	  som	  just	  bett	  oss	  att	  respektera	  filmförbudet	  

lutar	  sig	  med	  den	  vänstra	  armbågen	  mot	  den	  böjda	  avgränsning	  i	  mässing	  som	  inne-‐

sluter	  en	  två	  meter	  hög	  konstruktion	  i	  metall,	  på	  vars	  övre	  del	  en	  kula	  är	  monterad.	  Hon	  

är	  klädd	  i	  svart	  kavaj,	  vit	  skjorta	  och	  svarta	  byxor.	  Hennes	  tunna	  långa	  cendréfärgade	  

hår	  är	  bakåtstruket	  och	  faller	  ner	  över	  ryggen.	  Vi	  som	  inte	  får	  filma	  är	  sex	  personer	  med	  

högt	  ställda	  förväntningar.	  Kvinnan	  delar	  ut	  fem	  lysrör	  i	  olika	  färger	  som	  förvarats	  i	  en	  

behållare	  intill	  avgränsningen.	  Eftersom	  jag	  är	  den	  som	  står	  längst	  bort	  ifrån	  henne	  blir	  

jag	  utan	  lysrör.	  Hon	  instruerar	  de	  med	  lysrör	  hur	  de	  ska	  hållas	  på	  sträckt	  arm	  och	  riktas	  

inåt	  mot	  maskinen	  på	  ungefär	  en	  meters	  avstånd.	  

	  	  	  	  	  ”Ni	  kommer	  alla	  att	  genomkorsas	  av	  elektricitet.	  Är	  ni	  beredda?	  Jag	  sätter	  nu	  igång	  

maskinen!”	  Hon	  lutar	  sig	  över	  bronsräcket	  och	  drar	  i	  en	  spak.	  

	  	  	  	  	  De	  fem	  lysrören	  antar	  sakta	  ett	  lysande	  sken	  i	  gult,	  blått,	  vitt,	  grönt	  och	  rött.	  Ingen	  

kabel	  behövs,	  strömmen	  transporteras	  genom	  luften.	  

	  	  	  	  	  ”Nu	  stänger	  jag	  av!”	  säger	  hon	  efter	  några	  sekunder.	  	  

	  	  	  	  	  Proceduren	  upprepas	  tre	  gånger	  innan	  hon	  samlar	  in	  lysrören.	  

Jag	  har	  aldrig	  tidigare	  frågat	  mig	  vem	  Tesla	  var	  men	  problemfritt	  landat	  på	  flygplatsen	  

som	  bär	  hans	  namn.	  
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Dva	  Jelena	  

	  

	  
	  

Servitören	  tittar	  fortfarande	  underligt	  på	  oss,	  trots	  att	  vi	  tillbringat	  mer	  än	  en	  halvtimme	  

på	  restaurang	  Dva	  Jelena.	  Det	  var	  motvilligt	  som	  han	  släppte	  in	  oss.	  Endast	  ett	  av	  de	  

talrika	  borden	  var	  upptaget.	  Han	  hade	  frågat	  vad	  vi	  ville,	  vilket	  framstod	  som	  en	  

underlig	  fråga	  på	  en	  restaurang.	  Vi	  hade	  svarat:	  

	  	  	  	  	  ”Äta!”	  

	  	  	  	  	  ”Jaha,	  här?”	  

	  	  	  	  	  ”Ja,	  om	  ni	  har	  någon	  mat	  förstås.”	  

	  	  	  	  	  ”Jovisst.”	  

	  	  	  	  	  ”Ja,	  då	  vill	  vi	  det.	  Kan	  vi	  sitta	  där?”	  Jag	  pekar	  mot	  ett	  bord	  halvvägs	  in	  i	  rummet	  intill	  

ett	  fönster.	  

	  	  	  	  	  ”Det	  blir	  bättre	  här	  närmare	  dörren,”	  får	  jag	  till	  svar.	  

	  	  	  	  	  Nu	  har	  vi	  suttit	  vid	  bordet	  intill	  dörren	  en	  halvtimme	  utan	  att	  förstå	  varför	  vi	  fick	  ett	  

sådant	  märkligt	  bemötande.	  Vi	  har	  resonerat	  om	  det	  handlar	  om	  en	  restaurang	  som	  

oftast	  endast	  brukar	  besökas	  av	  en	  viss	  kategori	  människor	  som	  vi	  inte	  ser	  ut	  att	  höra	  

till.	  Bögar?	  föreslår	  jag.	  Esmeralda	  pekar	  på	  en	  man	  och	  en	  kvinna	  som	  sitter	  vid	  det	  

andra	  upptagna	  bordet	  och	  skakar	  på	  huvudet.	  Vi	  kommer	  inte	  fram	  till	  någon	  

förklaring,	  men	  restaurangen	  förefaller	  mig	  bekant.	  Jag	  går	  ut	  igen	  genom	  dörren	  för	  att	  

titta	  efter	  om	  det	  står	  skrivet	  något	  speciellt	  på	  dörren,	  men	  finner	  inget	  annat	  än	  

restaurangens	  namn,	  matsedel	  och	  öppettider.	  
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	  	  	  	  	  	  Maten	  dröjer	  och	  vi	  försöker	  summera	  vår	  vistelse	  och	  fundera	  ut	  hur	  tidigt	  vi	  måste	  

bege	  oss	  till	  flygplatsen	  nästa	  dag	  när	  flyget	  avgår	  sex	  på	  morgonen.	  Gordana	  har	  rått	  

oss	  att	  beställa	  en	  taxi	  eftersom	  flygbussarna	  inte	  går	  så	  tidigt	  på	  morgonen.	  

	  	  	  	  	  Esmeraldas	  soppa	  landar	  på	  bordet,	  med	  den	  påföljden	  att	  lite	  av	  den	  gröna	  tjocka	  

massan	  skvalpar	  ur	  på	  bordet.	  Soppan,	  som	  är	  den	  enda	  vegetariska	  maträtten	  på	  mat-‐

sedeln,	  luktar	  av	  selleri	  och	  persilja.	  

	  	  	  	  	  Vi	  talar	  om	  besöket	  i	  Bajraklimoskén	  tidigare	  på	  dagen,	  som	  är	  den	  enda	  kvarvarande	  

av	  de	  åttio	  moskéer	  som	  tidigare	  funnits	  i	  Belgrad.	  Moskén	  byggdes	  på	  femtonhundra-‐

talet	  och	  har	  tidvis	  även	  fungerat	  som	  katolsk	  kyrka.	  Mannen	  som	  visade	  oss	  moskén	  var	  

mycket	  vänlig	  men	  genomgick	  en	  personlighetsförändring	  så	  fort	  vi	  kommit	  utanför	  

moskéns	  väggar.	  Innanför	  informerade	  han	  oss	  om	  arkitekturen	  och	  de	  olika	  delarnas	  

funktion.	  När	  han	  sedan	  följde	  oss	  ut	  på	  gården	  framför	  moskén	  blev	  han	  mycket	  

personlig	  och	  berättade	  om	  sitt	  förhållande	  till	  sin	  mamma	  och	  gav	  oss	  andra	  privata	  

tankegångar	  att	  fundera	  över.	  Han	  upplyste	  oss	  även	  om	  det	  relativt	  goda	  förhållande	  

som	  gäller	  mellan	  judar	  och	  muslimer	  i	  Belgrad.	  ”Det	  är	  bara	  i	  Israel	  som	  muslimer	  och	  

judar	  inte	  kan	  komma	  överens”,	  sa	  han	  med	  eftertryck.	  

	  

När	  vi	  halvt	  sovande	  åker	  genom	  ett	  tomt	  och	  mörkt	  Belgrad	  på	  väg	  till	  flygplatsen	  

önskar	  jag	  att	  vi	  redan	  var	  hemma.	  Nu	  väntar	  bara	  bökiga	  incheckningar	  och	  tröttsam	  

väntan	  på	  en	  resa	  genom	  luften	  som	  man	  egentligen	  aldrig	  borde	  genomföra.	  Men	  

taxichauffören	  kör	  mjukt	  och	  från	  två	  små	  högtalare	  i	  baksätet	  kommer	  ljudet	  från	  en	  

saxofon	  ackompanjerad	  av	  trummor	  och	  piano	  fram	  till	  våra	  öron.	  Föraren	  är	  tyst	  och	  

omärkbar	  men	  ändå	  så	  närvarande	  i	  sitt	  val	  av	  musik.	  Den	  filmiska	  atmosfären	  vaggar	  

mig	  långsamt	  in	  i	  en	  känsla	  av	  tillfredsställelse	  och	  jag	  tänker	  att	  jag	  är	  på	  väg	  men	  vet	  

inte	  vart.	  Kanske	  till	  Boston.	  

	  	  	  	  	  Några	  timmar	  senare	  framstår	  allt	  som	  ett	  veck	  i	  verkligheten.	  Avståndet	  och	  tiden	  

stämmer	  inte	  överens.	  Om	  det	  inte	  hade	  funnits	  dinarer	  i	  min	  ficka	  hade	  jag	  inte	  trott	  att	  

jag	  någonsin	  lämnat	  Göteborg.	  	  
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15	  

Marina	  

	  

	  
	  

När	  jag	  kommer	  fram	  till	  Serpentine	  Gallery	  i	  Hyde	  Park,	  ska	  utställningen	  med	  Marina	  

Abramović	  strax	  öppna.	  Det	  är	  fyra	  månader	  efter	  mitt	  besök	  i	  Belgrad.	  För	  mig	  är	  hon	  

starkt	  förknippad	  med	  Belgrad	  eftersom	  det	  var	  där	  hon	  började	  sin	  verksamhet	  som	  

konstnär	  åren	  just	  innan	  jag	  kom	  dit.	  	  

	  	  	  	  	  Framför	  mig	  i	  kön	  står	  runt	  fyrtio	  personer.	  Det	  slår	  mig	  plötsligt	  att	  det	  här	  kanske	  är	  

en	  sådan	  form	  av	  utställning	  där	  man	  bara	  släpps	  in	  några	  stycken	  i	  taget.	  Tänk	  om	  jag	  

måste	  vänta	  i	  flera	  timmar	  på	  att	  komma	  in.	  En	  man	  rör	  sig	  längs	  med	  kön	  och	  lämnar	  en	  

liten	  folder	  med	  information	  om	  utställningen.	  Jag	  läser	  att	  man	  måste	  lämna	  ifrån	  sig	  

mobiltelefoner,	  klockor	  och	  det	  mesta	  annat	  som	  man	  bär	  med	  sig.	  Längs	  ner	  står	  att	  

man	  får	  lämna	  utställningen	  när	  man	  vill.	  Jag	  skrattar	  lite.	  	  

	  	  	  	  	  	  Galleriet	  öppnar	  och	  kön	  rör	  sig	  långsamt	  framåt.	  Jag	  ser	  hur	  en	  svartklädd	  arm	  

sträcks	  fram	  emot	  varje	  besökare	  innan	  de	  försvinner	  in	  genom	  dörrarna.	  När	  det	  är	  min	  

tur	  tar	  jag	  Marina	  i	  handen	  och	  förstår	  att	  hon	  även	  på	  denna	  utställning	  är	  helt	  och	  fullt	  

närvarande.	  I	  det	  första	  rummet	  lämnar	  vi	  ifrån	  oss	  våra	  tillhörigheter	  i	  ett	  låsbart	  skåp	  

och	  får	  reda	  på	  att	  om	  vi	  går	  ut	  så	  måste	  vi	  vara	  beredda	  att	  på	  nytt	  ställa	  oss	  sist	  i	  kön	  

om	  vi	  vill	  komma	  in	  igen.	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  Alla	  viskar	  eller	  är	  helt	  tysta.	  Vi	  uppmanas	  att	  gå	  till	  nästa	  rum	  där	  det	  sitter	  

människor	  på	  stolar	  placerade	  i	  en	  fyrkant	  i	  rummet.	  Inuti	  fyrkanten	  finns	  en	  upphöjd	  

golvyta.	  Ytan	  har	  olika	  höjd	  så	  att	  de	  människor	  som	  står	  där	  bildar	  en	  trappstegsforma-‐

tion	  in	  mot	  mitten.	  De	  i	  mitten	  står	  högst	  upp.	  Alla	  blundar.	  En	  del	  håller	  varandra	  i	  

händerna.	  De	  flesta	  har	  hörselskydd.	  Jag	  förstår	  inte	  först	  att	  det	  är	  hörselskydd	  utan	  

tror	  att	  det	  är	  hörlurar	  med	  någon	  form	  av	  instruktioner	  eller	  ljud.	  Precis	  som	  jag	  står	  

det	  många	  människor	  längs	  rummets	  väggar.	  Vi	  tittar	  på	  dem	  i	  mitten	  och	  undrar	  vad	  
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som	  ska	  hända.	  Då	  upptäcker	  jag	  hur	  några	  personer	  går	  fram	  till	  oss	  som	  står	  eller	  

sitter,	  tar	  någon	  i	  handen	  och	  viskar.	  En	  del	  av	  oss	  leds	  in	  till	  mitten	  och	  uppmanas	  att	  

blunda	  allt	  medan	  följeslagaren	  står	  bredvid.	  Det	  verkar	  finnas	  ungefär	  fem	  personer	  

som	  fungerar	  som	  följeslagare.	  De	  är	  alla	  unga,	  tre	  kvinnor	  och	  två	  män.	  Marina	  går	  runt	  

och	  överräcker	  hörselskydden	  och	  när	  jag	  får	  ett	  par	  som	  jag	  sätter	  på	  mig	  märker	  jag	  

att	  allt	  sänks	  ner	  i	  en	  dov	  tystnad	  och	  jag	  förflyttas	  bort	  ifrån	  rummet,.	  Det	  är	  först	  någon	  

timme	  senare,	  när	  jag	  lägger	  ifrån	  mig	  hörselskydden	  för	  att	  lämna	  galleriet,	  som	  jag	  

upptäcker	  hur	  många	  störande	  ljud	  det	  finns	  trots	  att	  allt	  verkade	  tyst.	  Skrapljud,	  

viskningar	  och	  annat	  kastar	  sig	  över	  mig.	  

	  	  	  	  	  	  Ingen	  av	  följeslagarna	  kommer	  fram	  till	  mig,	  men	  jag	  ser	  hur	  de	  leder	  in	  andra	  i	  de	  

två	  återstående	  rummen.	  Jag	  bestämmer	  mig	  för	  att	  inte	  invänta	  en	  inbjudan	  utan	  går	  in	  

i	  rummet	  till	  vänster.	  Där	  står	  sängar	  uppradade	  som	  på	  ett	  fältsjukhus.	  I	  några	  av	  dem	  

ligger	  blundande	  människor	  under	  gröna	  lakan.	  Eftersom	  jag	  känner	  mig	  obekväm	  med	  

att	  betrakta	  de	  vilande	  människorna,	  återvänder	  jag	  till	  det	  mittersta	  rummet	  för	  att	  

sedan	  fortsätta	  in	  i	  det	  högra	  rummet.	  På	  håll	  kan	  jag	  ana	  att	  det	  innehåller	  gående	  

människor.	  De	  rör	  sig	  mycket	  långsamt	  och	  koncentrerat.	  En	  del	  tittar	  framför	  sig	  på	  

väggen,	  andra	  ner	  i	  golvet.	  De	  går	  som	  om	  de	  var	  ensamma	  i	  rummet,	  som	  om	  de	  var	  helt	  

omedvetna	  om	  de	  andras	  närvaro.	  Några	  har	  stannat	  vända	  mot	  väggen.	  Jag	  tar	  en	  plats	  i	  

den	  dröjande	  massan.	  Går	  så	  långsamt	  jag	  kan.	  Sätter	  ner	  tån	  och	  rullar	  sedan	  ner	  resten	  

av	  foten	  bit	  för	  bit.	  När	  hälen	  fått	  markkontakt	  flyttar	  jag	  över	  min	  kroppstyngd	  på	  den	  

foten	  och	  befriar	  den	  bakomvarande	  hälen	  från	  golvet.	  Böjer	  benet	  framåt,	  sträcker	  på	  

vristen.	  Jag	  står	  kvar	  ett	  ögonblick	  med	  tån	  i	  marken	  för	  att	  få	  den	  balans	  som	  krävs	  för	  

att	  lyfta	  den	  foten	  från	  marken	  och	  låta	  hela	  kroppstyngden	  bäras	  av	  ett	  ben.	  Därefter	  

böjer	  jag	  på	  knät	  sträcker	  sedan	  långsamt	  fram	  foten	  och	  låter	  denna	  gång	  hälen	  ta	  den	  

första	  markkontakten.	  Detta	  andra	  steg	  är	  helt	  olikt	  det	  första.	  Redan	  när	  den	  främre	  

hälen	  når	  marken	  och	  resten	  av	  fotsulan	  börjar	  söka	  markkontakt,	  flyttas	  min	  tyngd	  

över	  på	  det	  benet	  och	  min	  bakre	  fot	  släpper	  bit	  för	  bit	  kontakten	  med	  golvet.	  Jag	  är	  

fullständigt	  medveten	  om	  hur	  min	  gång	  går	  till.	  Min	  andning	  är	  långsam	  och	  jag	  tittar	  

mot	  den	  motsatta	  väggen	  och	  passerar	  förbi	  två	  mötande,	  en	  på	  var	  sida,	  men	  noterar	  

dem	  endast	  för	  att	  undvika	  en	  kollision.	  Denna	  njutningsbara	  förflyttning	  över	  golvet	  

fortsätter	  från	  vägg	  till	  vägg	  utan	  att	  jag	  är	  medveten	  om	  hur	  lång	  tid	  som	  har	  förflutit	  	  

sedan	  jag	  påbörjade	  mina	  sengångaraktiga	  rörelser.	  
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	  	  	  	  	  När	  jag	  återgår	  till	  det	  första	  rummet,	  står	  några	  av	  dem	  som	  tidigare	  stod	  i	  mitten	  

fortfarande	  kvar	  där	  och	  blundar.	  Marina	  kommer	  fram	  till	  mig	  och	  tar	  mig	  i	  handen	  och	  

leder	  in	  mig	  till	  det	  vänstra	  rummet,	  där	  sängarna	  står.	  Nästan	  alla	  sängar	  har	  någon	  

som	  vilar	  i	  dem,	  men	  hon	  pekar	  på	  en	  säng	  längst	  in	  som	  är	  tom	  och	  vi	  går	  dit.	  Jag	  lägger	  

mig	  ner.	  Marina	  drar	  ett	  grönt	  lakan	  över	  mig	  och	  böjer	  sig	  sedan	  ner	  för	  att	  sluta	  mina	  

ögon.	  När	  jag	  ligger	  i	  sängen	  tycker	  jag	  att	  det	  är	  svårare	  att	  koppla	  bort	  de	  andra	  i	  

rummet.	  Jag	  försöker	  tänka	  på	  något	  som	  jag	  vill	  göra	  men	  kan	  inte	  koncentrera	  mig.	  Jag	  

faller	  inte	  ner	  i	  det	  avslappnade	  läge	  som	  jag	  hade	  hoppats	  på,	  så	  efter	  en	  kort	  stund	  

reser	  jag	  mig	  och	  går	  förbi	  de	  andra	  nerbäddade	  och	  ut	  ur	  rummet.	  Jag	  vet	  inte	  hur	  länge	  

jag	  har	  vistats	  på	  utställningen,	  men	  ser	  nu	  att	  nya	  besökare	  har	  kommit	  till.	  Det	  är	  dags	  

att	  gå	  ut	  i	  parken	  igen.	  Jag	  lämnar	  hörlurarna	  och	  vardagsljuden	  i	  rummet	  slår	  mot	  mig.	  

Utanför	  galleriet	  känns	  det	  som	  om	  jag	  har	  varit	  mycket	  långt	  borta.	  

	  	  	  	  	  På	  kvällen	  kommenterar	  Marina	  dagen	  på	  galleriets	  hemsida:	  

	  	  	  	  	  ”Jag	  lägger	  märke	  till	  att	  besökarna	  kan	  koppla	  bort	  allt	  som	  det	  innebär	  att	  vara	  

omgiven	  av	  en	  så	  stressig	  plats	  som	  London	  och	  låter	  sig	  dras	  in	  i	  den	  tidlösa	  tystnaden.”	  
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Epilog	  

	  

	  

Marija	  mottog	  motvilligt	  porträttet	  i	  gips	  som	  jag	  hade	  gjort	  av	  Petar	  Lubarda,	  även	  om	  

hon	  beundrade	  honom.	  Jag	  tror	  att	  hon	  var	  rädd	  för	  att	  jag	  skulle	  avkräva	  henne	  en	  

betalning.	  Istället	  för	  att	  kommentera	  porträttet	  sa	  hon:	  ”Du	  kommer	  att	  skriva	  en	  bok	  

och	  jag	  kommer	  att	  vara	  med	  i	  den.”	  För	  mig	  var	  hennes	  uttalande	  befängt.	  Jag	  visste	  att	  

det	  aldrig	  skulle	  komma	  att	  ske.	  

	  

	  

	  

	  


