
 

Zoran Jovanovic 

 
 

”Direktör Bielke såg på den unga mannen framför honom. Den unga mannen hade haft ett hårt och bestämt 

handslag och hade mött honom med blicken utan att vika undan. Bielke hade alltid haft en förmåga att bedöma 

en människa bara genom personens handslag och han kände att pojken framför honom var en stolt person. 

Dottern hade presenterat den unga mannen som Zoran, hennes nya pojkvän. Direktör Bielke var absolut ingen 

rasist, gud förbjude. Han hade absolut ingenting emot invandrare i Sverige och han bidrog gärna med att betala 

till den svenska välfärden. Men han kände instinktivt en stark ovilja mot att hans dotter, hans lilla ängel, 

skulle vara ihop med en utlänning. Bielke försökte dölja sin tankar men den unge mannen hade med 

skrämmande iakttagelseförmåga förstått vad direktören hade tänkt. Bielke vek skamset undan blicken och 

kände hur kinderna började hetta. Nåja, han skulle behöva ta ett samtal om detta med dottern senare i helgen. 

Nu gällde det bara att le och hålla en god min.” 

 

 

Mitt namn är Zoran Jovanovic och jag är 18 år gammal. Jag har bott i Sverige i hela mitt liv, men jag är ändå inte 

svensk utan jag är serb. Min familj bor i en trerummare i Rosengård, Malmö. Jag berättar gärna min historia men jag 

vill inte höra några kommentarer eller synpunkter. Det här är min berättelse och ingen jävel skall lägga sig i den! 

 

Mina föräldrar kom hit till Sverige i slutet av sjuttiotalet. Då behövde ert land oss, vi skulle hjälpa er att bygga ert 

lands förbannade välfärd. I Jugoslavien åkte svenska företag på långa turnéer för att lura hit folk att jobba. Min 

pappa var ung på den tiden, fylld med drömmar och visioner. Han och mamma var nygifta och livet låg framför 

dem. Deras bröllopsfotografi hänger faktiskt fortfarande över soffan i vardagsrummet, måhända att det är lite 

solblekt, men det visar ett ungt vackert par som kom till Sverige med en önskan om ett bättre liv. De var inte här 

som flyktingar, utan de var här för att arbeta och skapa sig en tillvaro i det nya landet. Jag tror inte att mamma 

egentligen ville åka, hon älskade Serbien för mycket. Fast pappa har alltid haft en stark vilja och hennes kärlek till 

honom fick henne att ge vika. De kom till ett Sverige i högkonjunktur, ett land som skrek efter folk till industrin. 

Pappa var utbildad civilingenjör på det tekniska universitetet i Belgrad. Han trodde att han skulle kunna ha nytta av 

sin utbildning, men istället fick han börja jobba på ett verkstadsgolv. Pappa fick höra att han tyvärr inte kunde 

tillgodoräkna sig sin utbildning och att de enda jobben som fanns var som industriarbetare. Nog fan att pappa blev 

besviken, men han var så inställd på att leva sitt liv i Sverige så han accepterade det. Han accepterade märkligt nog 

den förbannade orättvisan. 

 

Jag föddes några år senare på BB i Malmö. Jag har fått berättat för mig av mamma vilken skräckupplevelse det var 

för henne. Hon hade svåra födslovärkar, men ingen förstod ett ord vad hon sa. Männen och kvinnorna i vita rockar 

såg oförstående på mamma. I deras ögon var hon väl säkert bara någon besvärlig, gnällig Jugge. Det gick bra i alla 

fall och jag kom till världen en kall höstdag. Min uppväxt var bra, jag älskar verkligen min familj. Pappa arbetade 



hårt och mamma tog hand om mig och min lillasyster, Dana. Mamma pratade alltid serbiska med oss, även om 

pappa alltid poängterade vikten av att vi skulle lära oss snacka svenska. Han sa alltid att om man vill komma 

någonstans i samhället så är språket det viktigaste. Mamma pratade ofta om Serbien och när jag tänker tillbaka på 

det så förstår jag hur mycket hon saknade sitt hemland. Hur hon saknade familj, släkt, vänner men framförallt 

känslan att inte vara en främling. Vi lärde oss älska Serbien, trots att vi aldrig hade satt vår fot där. 

 

Rosengård är ett bra ställe att växa upp på. Här finns hur många ungar som helst så det var lätt att få kompisar. Till 

en början lekte man mest med andra serber, men sen när skolan började så fick jag också många andra polare. 

Skolan tyckte jag alltid var rolig. Pappa hade lärt mig att läsa och jag älskade att läsa böcker. Böckerna fick mig att 

drömma mig iväg från den grå vardagen. I böckerna kunde min fantasi flöda fritt, det var bara jag som satte 

gränserna. Pappa förhörde mig alltid på läxorna hur trött han än var efter jobbet. Han upprepade gång på gång 

vikten av att ta tillvara på sin skoltid. På mellanstadiet hade jag fortfarande lätt för skolan, men på högstadiet började 

det förändra sig. Det var annat som lockade. 

 

Jag skall inte ljuga och säga att Rosengård är ett lätt ställe att växa upp på. Det gäller att lära sig att vara tuff och våga 

ta för sig. De svaga trycks ner och de starka får bestämma. Jag började hänga med några andra killar på högstadiet. 

Vi började smygröka, dricka och skolka. Det var spännande att göra dessa grejer. Man kände sig liksom häftig och 

annorlunda. Jag märkte att folk började se upp till mig och jag tyckte om att vara i centrum. Ofta hängde vi nere i 

stan och man lärde känna mycket folk. Det var viktigt att alltid vara tuff och ofta hamnade vi i bråk. Jag tyckte om 

att känna andrenalinet pumpa och hur spänningen ökade när det blev bråk. Ibland kunde jag känna dåligt samvete 

för att vi slog ner folk, fast samtidigt, va fan, om de inte backade undan fick de skylla sig själva. Ofta var det 

svenskar vi gav oss på. De skulle inte tro att de var någon, ingen skulle våga bråka med oss från Rosengård. Man 

lärde sig att bli hård, att stänga av känslorna. Du kommer ingenstans om du är en vekling, så är det bara. 

 

Trots livet jag levde gick det rätt ok i skolan. Jag fick bra betyg och kunde söka in på naturvetenskapligt program. 

Mina föräldrar var jättestolta över mig och de höll en stor fest för alla sina vänner när jag gick ut nian. Det är klart 

att jag ville göra dem stolta men samtidigt visste jag inte om jag kände för att plugga mer. Hursomhelst började jag 

läsa på Pauliskolan. Det var då jag för första gången kom i kontakt med världen utanför Rosengård. Det var då jag 

fick möta det riktiga Sverige. De gick nästan bara svenskar i min klass och jag märkte genast vad de och lärarna 

tyckte om mig. Jag var bara en bråkig blatte från Rosengård i deras ögon. De vågade aldrig säga nåt men det 

behövdes inte, jag förstod vad de tänkte. Jag började avsky skolan, jag längtade hela tiden till Rosengård och polarna. 

 

Jag har verkligen försökt göra mitt bästa i skolan. Det som lockar mest är dock att hänga nere på stan och festa. 

Kompisarna är det viktiga, det som verkligen gäller. Kompisarna är som en familj och vi kan alltid lita på varandra. 

Ibland ger vi folk stryk, mest för att bara visa att vi kan. Det viktiga är inte att nita folk, utan det är att få repsekt. Jag 

har blivit lite av en ledare för de andra och jag trivs i rollen. Jag säger saker som folk tycker om och de lyssnar till 

vad jag säger. Bland polarna är jag någonting, inte bara nån invandrare från förorten. Vi struntar i vad folk säger om 

oss, vi är hårda, vi är boysen från Rosengård. Vi har hållit på en del med småbrott, dels inbrott och ofta snor vi 



pengar och mobiltelefoner från de vi slagit ner. Jag gillar egentligen inte det, men vi behöver cash för att leva som vi 

vill. Det har blivit som en ond cirkel, man måste ha cash och därför måste man begå brott. Vi har i alla fall fått ett 

rykte om att vara hårda och det gillar vi skarpt. Ibland kan jag tänka att jag lever mitt liv fel, men va fan, du lever 

bara en gång. 

 

Jag har alltid haft lätt att skaffa brudar. Särskilt de svenska brudarna gillar mig. Jag vet att jag ser bra ut och kan 

snacka för mig. Sen är jag lite farlig och det faller de alltid för. Jag har aldrig varit direkt kär, utan det är jakten och 

erövringen som är viktigast. Det känns alltid bra att kunna få visa upp snygga brudar för polarna, ju fler desto bättre. 

Jag har säkert minst haft ett femtiotal flickvänner, men ingen av dem har betytt någonting. Allt detta förändrades när 

jag träffade Cecilia. Vi träffades på en klubb inne i stan. Hon var ute med sina kompisar men det dröjde inte länge 

förrän vi satt själva vid ett bord. Bara jag tänker på det så ser jag henne framför mig. Hur hennes långa, blonda hår 

sveper ner över skuldrorna och hur hennes skratt lyser upp hela ansiktet. Jag blev förälskad direkt, du vet sånt som 

bara händer på film. För första gången blev jag nervös tillsammans med en tjej, jag blev orolig för att säga fel saker 

och vad hon skulle tycka om mig. Vi började träffas och slutligen blev vi ett par. Hon var från Limhamn och hennes 

pappa var nån sorts bankdirektör. Jag vet vad ni tänker, att det här är nån jävla Romeo och Julia saga. Det handlar 

inte om det, det handlar fan om min verklighet, om mig och Cecilia. Vi älskar varandra och jag har förändrats sen 

jag började träffa henne. Hon har fått mig att mjukna. När jag är med henne, till skillnad mot polarna, måste jag inte 

vara hård eller tuff. Jag kan verkligen snacka med henne om allt och hon förstår mig. Det är klart att hennes rika 

föräldrar inte gillar att hon är ihop med en blatte, men det spelar ingen roll. Huvudsaken är att vi älskar varandra. 

Om jag skall vara ärlig så tycker nog inte heller mamma om Cecilia, hon har lite svårt för svenska tjejer. Mamma vill 

helst att jag skall träffa nån serbisk tjej, men det är bara för henne att acceptera Cecilia. Pappa däremot gillar Cecilia 

och han pratar till och med ofta om att vi borde bjuda hem hennes familj till oss. Nåja, vi är fortfarande unga, fast 

med Cecilia känns det ändå som om vi skulle kunna leva livet ut tillsammans. Ok, det jag har berättat - jag räknar 

med att det stannar mellan oss? 

 

Jag kanske ska berätta lite mer om min familj. Det viktigaste som finns är min familj och jag älskar dem över allt 

annat. Jag är stolt över min pappa, fast samtidigt tycker jag synd om honom. Han är alltid så noga med att säga att 

han både är serb och svensk. Han älskar konstigt nog Sverige och allt det har gett honom. Jag kan inte förstå det. Jag 

tycker inte Sverige har gett honom någonting! Han åkte hit för att arbeta och ändå har han aldrig blivit en full del av 

det svenska samhället. Mamma stryker hans skjorta och slips varje dag innan han går till jobbet, fast han ändå får dra 

på sig overallen när han kommer till verkstadsgolvet. På något underligt sätt är han ändå väldigt stolt över vad han 

har åstadkommit. Det är nästan lite tragiskt. Mamma har aldrig riktigt trivts i Sverige. Hon har aldrig klagat öppet 

men jag förstår att hon längtar tillbaka till Serbien. Mamma har trots pappas tjat inte ens brytt sig om att lära sig 

svenska. Sverige är inte hennes hem och det kommer det aldrig bli. 

 

Dana heter min två år yngre syster. Hon är väldigt vacker och speciell för mig. Jag är väldigt beskyddande och vill 

inte att något skall hända henne. Något som jag inte gillar är att Dana har på senare tid börjar sminka sig allt mer 

och även börjat festa med sina kompisar. Jag tycker inte alls om förändringen hos min syster. Jag har gjort klart för 



henne vad jag accepterar och inte accepterar. Min syster får inte bli nån hora som springer runt med en massa killar. 

Hon tillhör min familj och skall uppföra sig därefter. Familjen är det viktigaste en människa har. Glöm aldrig det, 

syrran. 

 

Om jag har stött på rasism? Vilken värld lever du i? Det är klart jag har, rasismen finns överallt, den genomsyrar hela 

samhället. Jag har bott hela mitt liv i Sverige, men jag kommer aldrig kunna bli svensk. Ert Sverige kan aldrig bli mitt 

Sverige. Jag kan aldrig se på Sverige och tänka på röda stugor, midsommar och ”Du gamla, du fria”. Mitt Sverige ser 

helt annorlunda ut. Mitt Sverige består av betongdjungel, utanförskap och återvändsgränder. Det finns en sån stor 

klyfta mellan er svenskar och oss invandrare att jag aldrig tror att den går att överbrygga.  Ni ser på oss invandrare 

som en börda, inte en tillgång. Jag är så jävla trött på det. Kan ni inte förstå att vi är här för att stanna. När skall ert 

samhälle förstå att klyftorna bara hela tiden växer. Vi lever i så skilda världar att ni överhuvudtaget inte kan förstå 

hur vi har det. Statsminister Göran Persson var för ett tag sedan här i Rosengård och pratade om kulturell mångfald 

och det visar bara på hur lite han fattar. Förstår han inte att vi bor i ghetton, vi är en andra klassens medborgare. Det 

känns som om att varje gång vi tar ett steg fram, trycks man två steg tillbaks. Varför skulle jag vilja försöka bli nåt? 

Jag kommer aldrig komma nånstans, jag kommer alltid vara en blatte från Rosengård i era ögon. Jag kommer alltid 

bli dömd på förhand, jag är ledsen men så kommer det alltid vara. Jag känner att Sverige inte vill ha mig och jag vill 

sannerligen inte ha Sverige. 

 

Hur jag ser på framtiden? Jag tar studenten om några dagar och jag vet inte riktigt hur det kommer att bli. Livet är 

som det är. Jag har mina polare, jag har min familj och jag har Cecilia. Det är enklast att inte tänka på framtiden, 

framtiden är ändå bara så dyster. Det är klart att man ibland drömmer. Jag drömmer om att jag flyttar nånstans, att 

jag får en utbildning och ett fint jobb. Jag drömmer om att lyckas, att bli framgångsrik. Tyvärr kommer mycket nog 

bara förbli drömmar. Drömmen slutar där Rosengård slutar. Det är bara att inse, är man född i Rosengård kommer 

man dö i Rosengård. 

 

Jag tänkte berätta lite om mina bästa polare. Först och främst har vi Darko som är min kusin. Förr så kände jag inte 

honom så väl, men på senare tid har vi kommit varandra allt närmre. Han är några år äldre än oss andra och har 

varit med om en hel del. Han har slutat hänga på gatorna och har börjat hålla på med lite tyngre grejer. Han är en lite 

av en maffiasnubbe, du vet gangster. Det är ganska coolt fast samtidigt, om jag skall vara ärlig, så är det inget jag 

själv skulle vilja hålla på med. Jag vet också att han har lite strulig relation med sin äldre brorsa, som är nere i kriget. 

Men vi pratar inte om det.  

 

Johan är en bra polare sedan åttan. Han är finne tror jag, men vi brukar reta honom för att vara en svenne. Han är 

den som slåss mest av oss och den som alltid gör värst grejer. Ibland känns det som om att han gör mycket saker 

bara för att kunna imponera på oss. Fast det spelar ingen roll, man vet att Johan alltid ställer upp. 

 

Charles är en cool och lugn snubbe. Han håller på mycket med sin boxning och jag tror nog att han är rätt bra. Han 

har börjat slåss mindre på gatorna. Varför vet jag inte, men det är skönt att någon av oss har börjat ta det lite 



lugnare. Charles kanske kan få oss andra och särskilt John att lugna ner sig lite. Jag vet att Charles använder lite 

droger, men jag tror nog han har bra koll. Droger är inget ovanligt i vår vardag. 

 

Berit Nilsson, gymnasielärare 

”Zoran Jovanovic är väldigt begåvad. Han har alltid haft lätt för sig i skolan men jag känner ibland att han inte 

anstränger sig. Det saknas en vilja inom honom att komma nånstans. Kanske är han lat? Jag har försökt prata med 

honom, men det är svårt. Jag tror att han bär på mycket frustration inom sig, vad det beror på vet jag inte.” 

 

Rheza Hussein, polare 

”Zoran är en riktigt schysst polare. Han har blivit lite av vår ledare. Ofta är det han som kommer på vad vi skall göra 

och man lyssnar alltid på honom. Han ställer alltid upp för polarna och Zoran skulle aldrig överge oss. Förr var han 

grym på att ragga brudar men nu har han lugnat ner sig sen han fick tag på nån blond svensk brud. Fast det kommer 

säkert inte hålla så länge, han brukar tröttna snabbt på sina flickvänner. Hursomhelst, jag gillar Zoran skarpt. Han är 

kung! 

------------ 



 

 JOHAN NIEMI 

 

 

”Finnjävel, finnjävel! Orden ekade genom den ödsliga korridoren. Plågoandarna stod i ring kring 

honom. Hans blick flackade men vart han än vände sig fanns de där. Deras förvridna ansikten lyste 

av ondska och gång på gång träffades hans kropp av slag och sparkar. Han kände inte smärtan, 

han hade sedan länge slutat göra det. Det enda han kunde känna var hatet mot dem. De skulle 

aldrig lämna honom ifred, han skulle alltid vara jagad. Tänk om han bara en enda gång hade fått 

slå tillbaka, en enda gång fått ge igen för alla år av förnedring och misshandel. Hans jacka slets itu, 

glåporden haglade och han kunde svagt förnimma hur han blödde från näsa och mun. Varför? 

Frågan ekade i hans huvud, varför kunde de inte lämna honom ifred? Varför kunde inte allt bara 

försvinna? Han visste inte hur lång tid som hade gått, men plötsligt låg han ensam i den dammiga 

korridoren. Gråten började komma, det gick inte att hejda den. Han försökte men den sköljde över 

honom som en flodvåg. Kroppen skakade och ensamheten var så smärtsamt närvarande. Han knöt 

sina händer. Tankarna ekade, detta var sista gången, aldrig mer!” 

 

 

Okej, jag skall berätta vad ni vill veta. Ni skall dock ha en sak jävligt klart för er, ni får inte ställa några 

frågor medan jag snackar, fattar ni? Bra, då börjar jag. Jag heter Johan Niemi, jag är 19 år och bor här i 

Rosengård, Malmö. Du behöver inte så tydligt visa vad du tycker om stället, jag vet nog vad du 

tänker…att det är ett jävla blatteställe. Det spelar ingen roll vad du tänker, för jag skiter ändå i det. 

Rosengård är bäst och jag skulle inte vilja bo någon annanstans i hela världen. Det här är min värld och 

här finns alla mina polare. Vi är familj. Ingen kan röra mig här, hajar du? 

 

Jag har inte alltid bott i Rosengård. Jag växte upp på Fornhöjden i Södertälje. Farsan jobbade på Scania 

och morsan jobbade till och från som städerska. Jag vet inte om du känner till Fornhöjden, men det är 

iallafall ett riktigt trist område. Till utseendet skiljer det sig inte så mycket från Rosengård, men jag hatade 

det. Jag hade inga kompisar och jag var nästan alltid för mig själv. Tro inte att jag ville vara ensam, men 

vad fan skulle jag göra? I skolan skrek de finnjävel efter mig och det gick nästan inte en dag utan att jag 

åkte på spö. Jag såg ut som alla de andra, men vad hjälpte det? De behövde inte ens en rutten ursäkt för 

att kunna trycka ner mig i skiten. Jag tror inte ni kan förstå hur ensam och liten jag kände mig på den 

tiden. Jag ville bara bli en av dem, vara som alla andra. Tror ni jag fick chansen? Knappast! De spottade, 

hånade och slog mig. 

 

Jag skämdes för den förnedring jag utsattes för och det dröjde länge innan jag vågade berätta för mina 

föräldrar om det. Slutligen gjorde jag det och jag kan än idag komma ihåg vad farsan gjorde. Han tog av 



sig bältet och han började slå mig. Han slog mig så min rygg färgades röd av mitt eget blod.  Han stank 

sprit och hela tiden väste han ”Din ynkliga stackare, din fega skit, jag skall nog lära dig att tåla stryk” Jag 

vet inte hur länge han höll på men slutligen domnade jag bara bort. Jag kunde inte sitta ordentligt på flera 

dagar så morsan fick ringa till min lärare och sa att jag hade fått influensa. 

 

Jag vill inte att ni skall få helt fel bild av farsan för det här. Oftast kunde han vara hygglig mot mig när jag 

var liten. Han jobbade mycket på den tiden, det var nog redan då han förstörde sin rygg. På kvällarna 

orkade han inte med mycket mer än kolla på TV och klaga på allt. Jag tror inte han var speciellt nöjd med 

livet och han brukade alltid snacka om alla grejer han och jag skulle göra i framtiden. Han lovade alltid en 

massa saker och jag, min jävla idiot, trodde honom. Jag kommer till exempel ihåg när han lovade att vi 

skulle åka iväg på båtsemester till Åland. Farsan hade en polare som ägde båt som vi skulle låna. Det var 

sommaren -93. Jag hade längtat efter detta under hela våren och slutligen var det dags. Tror ni vi kom 

iväg? Nä, istället stack han ner till Kareems pizzeria två kvarter bort med sina ”kompisar” och söp ner sig 

totalt. Morsan muttrade någon gång senare att farsan bara hade ljugit hela tiden, han hade ingen polare 

som hade nån båt. 

 

Ja, det enda som man kan lita på när det gäller farsan är hans supande. Det är ingen idé att jag ljuger för er. 

Min farsa är alkis, det är inget jag berättar för nån, direkt, så håll käft om det! Han har inte alltid varit det, 

men sen han blev sjukpensionär har det blivit värre och värre. När han super förändras han. I vanliga fall 

är han en ganska rolig prick som har en massa historier han brukar dra. Det är klart som fan att man har 

hört alla historier typ en miljon gånger, men det spelar ingen roll. Det är ändå kul. När spriten kommer i 

honom blir han mörk i sinnet. Ja, farsan är en elak jävel när han dricker. Jag kommer ihåg den tiden då 

fortfarande morsan och farsan bodde ihop. Jävlar vad han kunde skrika och svära på henne när han var 

full. Ibland hände det att han slog henne. Ja, han slog henne sönder och samman. Polisen kom några 

gånger och jag har för mig att morsan anmälde honom någon gång men det blev aldrig något av det. 

 

Jag tror att farsan älskade henne på något konstigt, sjukt sätt. Att slå henne blev bara något simpelt sätt för 

honom att säga ”jag älskar dig”. Morsan, tja, hon behövde honom så hon accepterade stillatigande 

misshandeln. I och med att hon inte gick första gången han slog tappade hon nog mycket självrespekt och 

sen tror jag, om jag skall vara ärlig, att hon var livrädd för farsan. Ingen visste vad farsan kunde göra när 

han söp. Jag och min lillebrorsa Peter har fortfarande ärr på kroppen sen han på fyllan bankade skiten ur 

oss. 

 

Ja, så mitt liv i Södertälje var inte mycket att hurra för. Jag var mobbad och ensam. Den enda kompisen 

jag hade var lillbrorsan Peter men det räckte liksom inte. Jag brukade fantisera om att få vara någon annan. 

Någon som folk tyckte om och såg upp till. Inte vara den ynkliga stackare som folk jävlades med. Jag 

drömde ofta om detta och slutligen slog drömmen in. En dag kom farsan hem och berättade att det var 

dags att flytta. Han hade blivit uppsagd från jobbet. Enligt honom berodde det på nedskärningar, men jag 



är säker på att det berodde på hans supande. Det var dags för familjen att flytta till Malmö, där farsans 

bror bodde. De behövde alltid duktigt folk i Malmö. Vi andra blev minst sagt förvånade. Morsan och 

Peter lipade såklart, men jag fattade vilken chans detta var. En chans att komma ifrån det helvete som 

Södertälje var. Tänk vilken känsla att få lämna sina plågoandar i skolan och flytta långt bort, så långt bort 

så att ingen skulle veta vem jag var. Allt det onda skulle försvinna! När vi åkte med det sista flyttlasset så 

blickade jag för sista gången tillbaka på Fornhöjden. Jag lovade mig själv att det var sista gången jag skulle 

se Södertälje. Jag skulle bli en ny Johan, en stark och hård Johan! 

 

Vi flyttade till Rosengård, en stadsdel i Malmö stad. Vår lägenhet låg i ett slitet åttavåningshyreshus med 

flagnande fasad. Det tog ett tag innan man vande sig vid stanken från soporna i trapphuset och alla ljud 

och nya dofter. Farsan var inte helt nöjd med lägenheten, men jag lärde mig snabbt att tycka om den. 

Detta var min nya värld och jag visste att allt skulle lösa sig. 

 

Första dagen i skolan var jag jäkligt nervös. Jag hade så mycket förhoppningar om hur det skulle bli, men 

jag kan villigt erkänna att jag också var skiträdd. Rädd för att allt skulle bli som förr. När jag steg in i 

klassrummet i 8C på Rosengårds-skolan stelnade min kropp till. Jag möttes av 20 ungars blickar som bara 

skrek ut en sak: ”jävla svenne”. Jag var den enda i hela salen med blont hår och jag kände direkt deras 

avståndstagande. Jag var inte en av dem. Min puls ökade, jag svalde och tog ett djupt andetag, jag vägrade 

att åter igen vara annorlunda eller bli ett offer. Jag slog mig ner i en bänk längst ner i salen och väntade på 

rasten. På rasten kom killarna. De skulle visa mig, en jävla svenne, att jag inte skulle komma till deras skola 

och tro att jag var nåt. Det blev ett stort slagsmål och vi hamnade hos rektorn. Jag skvallrade inte på de 

andra och jag kände att de fick respekt för mig. 

 

Nästa rast började jag bjuda dem på cigg som jag snott av farsan och försökte spela cool. Till en början var 

de avvaktande, men jag märkte att de sakta började att acceptera mig. Jag började ljuga om Södertälje och 

alla balla saker jag hade gjort. Jag kände hur lätt det var att ljuga, precis så lätt som det måste ha varit för 

farsan. Mina lögner blev så verkliga att jag allt oftare började tro på dem själv. Jag iklädde mig en roll som 

värstingen Johan och allt mer började den rollen ta över mig. Slutligen var jag sådan. En värsting.  

 

Jag började hänga ihop med ett gäng killar. Jag var den enda som såg ut som en svenne och jag hatade det 

faktum. Jag ville vara som en av dem och jag gjorde allt för att smälta in. Vi skolkade mycket, drog ofta 

ner på stan. Vi kunde driva runt i timmar i innerstan utan att göra ett skit. På kvällarna och helgerna söp vi 

mycket. Sprit och öl var aldrig svårt att få tag på. Det kändes häftigt att halsa sprit och känna hur fyllan tog 

kontroll över kroppen. Jag var alltid den som skulle dricka mest och den som slogs mest. Genom att slåss 

skaffade jag mig respekt och respekt är det viktigaste bland mina polare. Det gick inte en vecka utan att 

mina knogar värkte. Jag blev själv en plågoande och jag älskade det. Äntligen fick jag ge igen för allt de 

hade gjort mot mig. Skolan struntade jag i, va fan kunde jag lära mig där? Mina betyg sjönk ner i botten 

men jag brydde mig inte. Det enda som betydde nåt var polarna och ha kul. När klassföreståndaren hörde 



av sig hem blev morsan orolig och ledsen. Jag tror morsan försökte bry sig ett tag, men hon orkade helt 

enkelt inte. Hon hade för många egna problem. Jag fick gå om åttan, det var trist men samtidigt spelade 

det ingen större roll. 

 

På gymnasiet började jag gå fordonstekniskt program och jag tar faktiskt studenten om några dagar. 

Studenten… om man kan säga att man tar studenten när man har 13 IG i sitt betyg. Skit samma, jag klarar 

mig alltid. 

 

Min gymnasietid har präglats av skolkande, supande och kriminalitet. Jag kände från första början att 

programmet jag gick inte gav mig någonting. Lärarna är dumma i huvudet och de flesta klasskompisar är 

riktiga jävla mesar. Det som gör livet värt är att hänga ihop med boysen, mina polare. Vi brukar festa 

mycket, mest alkohol men ibland röker vi på lite också. Vi slåss fortfarande en hel del, folk vet vilka vi är! 

Det har även börjat bli allt oftare som vi håller på med småbrott. Det rör sig mest om att råna dem man 

slår ner. Det är liksom bara att plocka mobilen och plånboken. De vågar aldrig stoppa oss. Man behöver 

alltid cash och kläder och sånt kostar mycket. Det är coolt att ha mycket pengar, det får en att känna sig 

lite som en gangster. Då är det värt att ha ett gäng orosanmälningar och att snuten och soc vem vem du 

är.  

 

Brudarna gillar oss. Vi är hårda, farliga och lite äldre. Jag har satt på ganska många brudar, kanske inte så 

många som jag har berättat för de andra, men ändå. Det är klart jag gillar brudar, men efter det har gått för 

mig spelar det liksom ingen roll längre. Jag har haft några flickvänner men de brukar bara tjata en massa så 

man tröttnar snabbt. Ibland får man till och med ge dem några örfilar så de fattar att jag verkligen menar 

allvar. Den enda tjej jag nog har tyckt är speciell och fortfarande gör, är Zorans, min kompis,  lillasyster, 

Dana. Hon är skitsnygg, hennes kropp är perfekt och så gillar jag skarpt hennes attityd. Jag har träffat 

henne ute några gånger och någon månad sen, när båda var rejält fulla, så hånglade vi. Enda sedan dess 

har jag tänkt mycket på henne. Samtidigt vet jag att Zoran aldrig skulle gå med på att någon skulle bli 

tillsammans med hans syrra, allra minst någon av hans polare! 

 

Ni kanske undrar hur det är med min familj. För två år sedan lämnade faktiskt morsan farsan. Det kom 

som en chock för oss, allra mest för farsan kan jag tänka mig. Hon har alltid varit väldigt kuvad, men så en 

dag så fick hon nog och bara gick. Farsan tog det nog väldigt hårt fast han inte visade det. Om jag skall 

vara ärlig tror jag nog inte han har kommit över det än. Morsan hade träffat en ny man, som hette Gösta, 

på en komvuxkurs och de flyttade ihop. Jag och Peter flyttade in hos dem, mest för att ha någonstans att 

bo. Gösta försökte göra några tafatta försök att leka farsa, men jag gjorde tydligt klart för honom att jag 

inte ställde upp på sådan skit. Sedan dess har han hållit sig lite undan och egentligen tror jag nog att han 

vill att både jag och Peter skall dra där ifrån. Peter går första året på gymnasiet och jag försöker vara en så 

bra brorsa jag kan för honom. Han får ibland hänga med oss ut och festa ordentligt. Peter har förstått 

vikten av att skaffa sig respekt och han ser upp till mig. Farsan träffar jag inte så mycket. För några 



månader sedan blev han rejält sjuk och har åkt in och ut från sjukhuset. Morsan har försökt hjälpa honom 

litegrann. Jag vet inte om det beror på dåligt samvete för att hon lämnade honom eller något annat. 

Läkarna sagt att det är cancer, men jag bryr mig inte så mycket. Eller det kanske inte är helt sant, det beror 

nog mest på att jag helt enkelt kopplar bort det. 

 

För tre veckor sedan tvingade morsan med mig upp till honom på sjukhuset. Jag hatar sjukhus, de får mig 

att må illa. Farsan låg i en sal med fem andra gamla gubbar. Han såg så liten och ynklig ut. Jag kunde 

knappt se honom i ögonen. Han såg nästan lite skamsen och ångerfull ut när han frågade hur jag hade det. 

Jag försökte snacka med honom, men det liksom bara knöt sig i magen. När jag skulle gå tog han tag i  

min hand och såg på mig och sa ”Johan, du är en fin grabb, det har jag alltid tyckt”. Jag vände bort 

ansiktet och gick snabbt ut därifrån. Jag gick in på en toalett och bara bröt ihop. Tårarna forsade ut och 

jag har aldrig känt mig så liten. Jag har inte gråtit sen Södertäljetiden, men nu kom det som en flodvåg. Det 

gick inte att hejda. Nä, fy fan, jag vill inte snacka mer om det, fattar du? 

 

Vad jag tycker är viktigast här i livet? Utan tvekan att få respekt och känna att man är en i gänget. Respekt 

får jag genom att slåss. Jag älskar att gå fram till en kille och se rädslan i hans ansikte, känna övertaget, 

innan jag klipper till. Jag kan slå och slå, tills mina polare måste dra bort mig. De säger att jag är som ett 

vilddjur , en galen hund och det kan nog stämma. Det finns aldrig någon ånger eller dåligt samvete, det 

gäller att aldrig tänka efter. Det kanske beror mycket på att jag heller aldrig har blivit fälld. Två gånger har 

jag varit uppe i tingsrätten men inte ens då har jag känt att jag har gjort något fel. En gång var det nära att 

jag åkte dit. Jag hade slagit ner en kille, sedan stått och hoppat på honom på tills han svimmade. De hade 

fått operera bort hans mjälte. Som tur var så vågade han inte vittna mot mig, för då hade han varit 

dödsmärkt i Malmö. Jag blev hjälte i gänget i några veckor efter det. De vet att de alltid kan lita på mig och 

jag vet att de alltid kommer att skydda mig. Det är så det funkar liksom, utan polare är man ingenting. Jag 

älskar mina ghetto-polare! 

 

Zoran är min bästa polare. Vi har känt varandra sen åttan. Han är en smart jävel och ingen fixar brudar 

som han. Zoran är ingen ledare, sånt skit behöver vi inte, fast jag lyssnar ofta på vad han har att säga 

eftersom det alltid är vettigt. Jag skulle kunna gå i döden för Zoran och jag vet att han skulle göra samma 

sak för mig. 

 

Charles är en schysst lirare. Han är en asgrym boxare och han har kärt mig några knep. Jag fattar inte 

riktigt varför han inte slåss mer än vad han gör. Om jag skulle vara så bra på att slåss skulle jag jämt gå 

runt och slå ner svennar. Charles är väl den av oss som tycker mest om att röka på och jag tror även att 

han använder lite tyngre grejer ibland, fast det spelar ingen roll, han klarar sig alltid. Han har hoppat av 

skolan för att satsa på boxningen säger han. 

 



Darko är släkt med Zoran.  Darko är några år äldre och en riktig tung gangster. Han har mycket cash, feta 

guldlänkar och en svart BMW. Brudarna köar för att bli påsatt av honom och kunna kalla sig Darkos 

flickvän. Jag önskar att jag snart skall bli som Darko. Det är drömmen! 

 

Marianne Rosenqvist, kurator 

”Johan Niemi är ett riktigt problembarn. Han struntar helt i skolan och har väldigt svårt att anpassa sig i 

skolsystemet. Flera gånger har de sociala myndigheterna varit i kontakt med föräldrarna utan resultat. 

Egentligen borde han placeras någonstans, men vi har inte resurser att lösa det. Jag har pratat med honom 

några få gånger men det är svårt att få honom att öppna upp sig. Jag kan dock tyda att han har trassliga 

hemrelationer, särskilt med sin fader som han inte längre bor hos. Jag uppfattar att bakom den hårda fasad 

Johan försöker uppehålla är han egentligen osäker och väldigt rädd för att bli ensam. Han saknar en social 

trygghet och förmodligen blir det svårt att hjälpa honom. Vi skall dock försöka göra vårt bästa. Precis som 

vi alltid gör. ” 

 

Rheza Hussein, polare 

Johan är en riktig hårding. Han tvekar inte en sekund att spöa upp någon. Om jag får säga min mening 

kanske lite för ofta. Det känns som om han alltid vill bevisa att han ställer upp för gänget och att man kan 

lita på honom. Han gillar inte att snacka om sin familj även om han ibland tar med sig sin lillebrorsa, 

Peter, som är en direkt kopia av Johan och som har sin storebrorsa som sin största idol. Vi retar ibland 

Johan för att han är en svenne och det gillar han inte! Han snackar ofta en massa skit om saker han har 

gjort och liknande, förmodligen ljuger han ibland, men det spelar ingen roll, vi gillar Johan skarpt. 

 

 



Charles 
 

Träningslokalen stank, som så många andra liknande lokaler runt om i Sverige, av svett. Svett från över 30 års 

verksamhet i Rosengårds B oxningssällskap. De hade känt varandra länge nu, klubbens ordförande och 

ungdomstränaren. 

- Knut, vad säger du om grabbens chanser nere i Berlin då? 

- Han kommer slå dem ur ringen, inget snack om saken! Har inte funnits en större talang sedan Ingo vann 

junior-mästerskapen 49! 

- Kul att höra, det var länge sedan klubben hade något löfte att tala om. Styrelsen kommer ställa upp till fullo 

bakom din grabb, räkna med det! 

- Bra, bra. Det är en bra grabb. Tränar hårt som fan, lever nästan för boxningsringen verkar det som! Sköter 

skolan exemplariskt dessutom och tar hand om sin familj också. En riktigt bra grabb helt enkelt! 

- Kul att höra Knut, nu måste jag ner till kansliet. Vi ses i morgon på mötet. Hälsa Charles och gratulera 

honom från mig, det är ju i stort sett redan klart menar jag. 

- Det ska jag göra, lita på det! 

 

Boxning är mitt liv. Det är det enda jag tycker är riktigt kul och det är bara i ringen som jag känner mig 

lugn, koncentrerad och fri. Det är nog en sex år sedan nu, tror det var sommaren mellan sexan och sjuan. 

Som vanligt här i Rosengård så hade man inget att göra så jag hängde på en polare när han skulle ner till 

klubben och träna. Direkt när jag kom innan för dörren kom Knut fram och började snacka. Tyckte mest 

att han var en tjatig gubbe då, gaggig och liten, nästan som en dvärg. Men av någon anledning fick han mig 

att sätta på handskarna och vara med på kvällens träningspass. Jag hade ju inget annat att göra så…Jag 

fastnade direkt! Känsla av att drämma till säcken med full kraft, känna adrenalinet pumpa runt till nån låt 

av Public Enemy var något helt annorlunda än något jag varit med om tidigare. Jag var med på nästan 

varenda träning under hela sommaren, fyra-fem kvällar i veckan var det nog. Knut upptäckte min talang 

och körde extra med mig efter att de andra slutat. Snart var jag bättre än min polare som ändå tränat i 

nästan ett halvt år. De äldre sa jag var en riktig jävla talang.  I början handlade boxningen mest om att bli 

starkare, kunna försvara mig i de slagsmål som jag alltid hamnade i. Under vårterminen i sexan hade det 

nog varit en fight i veckan, minst. Men framåt slutet av sommaren förändrades boxningen, det blev mer en 

grej att boxas i sig själv, inte bara för att kunna slå folk på käften. Att känna dig duktig på något, att du var 

värd något. Knut tjatade om att riktiga boxare inte slåss och långsamt började det sjunka in. Träningen tog 

allt mer tid och fokus.  

 

Jag vet inte varför jag var så våldsam under mellanstadiet och högstadiets första år. Knut har senare sagt 

något om att det var för att pappa inte tog hand om mig ordentligt, att han var frånvarande och att jag 

saknade förebilder. Han säger samma sak som de där kuratorn snackar om, men han säger det låter det ju i 

alla fall lite vettigare, för Knut bryr sig om mig. Vet inte om det e sant, själv tror jag mest att jag slogs för 



att jag var liten och klen, och inte hängde med i skolan. Behövde ett sätt att hävda mig och då var det lätt 

att nita folk som var på en. Det var så man skaffade sig respekt på skolan.  

 

Polarna fattade inte riktigt att jag hade bytt stil, att jag inte är som förr längre. De försökte få mig att hänga 

på när de skulle slåss med gängen från de andra kvarteren, och när jag inte ville hänga på så gav de sig inte 

utan drog med mig ändå. Försökte slippa men va fan, kompisar är kompisar och jag kan ju inte bara 

dumpa dem? De e mina bröder och de enda jag kan lita på, förutom Knut då. Om de håller på och slåss 

och råkar i en massa skit hela tiden så får jag hänga på hjälpa till, det är inte mer med det. Fast det är bättre 

nu, de har lärt sig att jag inte vill hänga på vad som helst nu, men ibland så hamnar jag ju i bråk ändå, fast 

jag inte vill.  

 

Jag är född här i gården, för snart 19 år sedan. Mina föräldrar hade kommit till Sverige året före, från 

Liberia i västra Afrika. Vi bor kvar i samma slitna trea som då. Har svårt att föreställa mig hur det skulle 

vara att bo någon annanstans, fast det e klart, när jag blivit proffs kommer jag ju flytta. Kanske till en stor 

villa nere i Monaco, som Björn Borg. Får ta med morsan och farsan också förstås, om de vill. De är nästan 

mer fast här än jag skulle jag tro.  Fast det e klart, det kommer bli tufft att lämna Rosengård, alla polarna 

bor ju här och det är här jag levt hela mitt liv. Men ska man bli något så får man inte vara feg, det säger 

alltid Knut. 

 

Knut ja, nu för tiden är det nästan som om han tror han e min farsa. Kollar alltid hur det är i plugget, 

tjatar om att jag ska plugga och ta mina betyg. Maler på om att en boxare är en gentleman som inte sysslar 

med droger eller annan skit som han brukar säga. Måste nog erkänna att jag gillar det, även om jag brukar 

be honom lägga av när det blir för mycket. Känns skönt att han bryr sig. Till skillnad från farsan där 

hemma, han kollar mest på tv och jobbar. Problemet är bara att jag liksom röker, rätt mycket också. Alltså 

gräs. Och ett par gånger har det varit lite tyngre grejer med. Jag vet liksom inte varför, men jag började 

redan i femman och det är liksom en grej jag inte kan sluta med även om jag försökt säkert tusen gånger. 

Det här är den sista, det har jag sagt en miljon gånger nu tror jag…Än har inte Knut märkt nåt, hoppas 

fan att han inte gör det heller. Skulle göra vad som helst för att slippa möta hans blick när han fått 

veta…Men jag kan inte sluta, varje helg när vi ska ut med polarna och festa eller bara hänga runt så tar jag 

mig några bloss. Och ibland när jag träffar Micke eller nån annan som har grejer så tar jag mig nåt mer, nåt 

tyngre. Än gräs menar jag. Men jag dricker knappt nåt, kanske en folköl eller två. Fattar inte hur de andra 

kan hälla i sig en massa skit! Gräs gör ju en inte svagare, förstör inte ens kropp så det är ju inte lika farligt 

som öl och sprit och så. 

 

En annan grej som jag skulle göra vad som helst för att Knut inte skulle få reda på, eller vem som helst 

förresten, är vad som hände förra veckan. Jag nitade en snubbe, en svenne. Slog sönder honom helt och 

hållet. Det var nere på Möllan, skulle hämta en påse gräs när han kom fram och var tyken som fan. 

Plötsligt kände jag bara hur jag förlorade kontrollen, och slog honom säkert tio gånger i ansiktet med 



knytnävarna. Sedan sprang jag därifrån, med blodiga nävar och lämnade honom medvetslös på marken. 

Vet fan inte varför jag gjorde det, ska ju fan inte slåss utanför ringen, det vet jag ju. Särskilt inte nu när jag 

ska till junior-EM i Berlin om några veckor. Det värsta av allt var nog inte att jag slogs utan att jag faktiskt 

njöt av att slå hans bleka, finniga ansikte sönder och samman. Inte som i ringen, när det är kamp. Det här 

var slakt. Och jag njöt…Hoppas fan jag aldrig er kommer behöva slåss utanför ringen igen, blir ju fan 

rädd för mig själv! 

 

När jag fick beskedet höll jag på att smälla av. Jag trodde inte att det var sant. Förbundskaptenen ringde 

direkt hem till mig och sa att jag var välkommen att komma upp till Stockholm och träna med 

ungdomslandslaget! Träna med de sex bästa ungdomsboxarna i Sverige! Och så frågade han om jag ville 

komma! Det var sex månader sedan jag var där och snart kommer jag få reda på om jag får åka till Berlin 

och boxas för Sverige i junior-EM. Det gick jävligt bra på lägret så jag borde komma med, om tränarna 

fattar nåt om boxning överhuvudtaget! Knut har berättat att han hört från en annan gubbe uppe på 

förbundet att det redan är klart, att jag ska bli uttagen, så det ser ju ut som om de fattar nåt… Det kommer 

att bli den bästa dagen i mitt liv när jag får beskedet att jag kan åka. Då kan jag skita i alla jävla IG i betyget 

och alla jävla tjatande lärare kommer få reda på att de har fel när de kallat honom nolla….Nu gäller det 

bara att undvika skador de närmaste veckorna, så jag kan åka ner och spö de där spanjorerna, tyskarna och 

allt va det e är. Jag kommer att vara bäst! 

 

Vi är ett gäng som håller ihop rätt mycket. Det e jag, Zoran och Dejan som e kusiner och kommer från 

Balkan och så är det Johan och Rheza också. Dejan e cool! Jobbar med Darko, en av maffiakillarna i stan 

och har köpt en ny snygg merca och glider alltid runt i svindyra kostymer och imponerar på brudarna. 

Han är kusin till Zoran, tror han är tre år äldre än mig. Om jag hänger med honom kommer jag nog fixa 

mig en tjej i sommar…Sen kan han nog garanterat fixa lite billigt röka och ladd.  

 

Zoran är Dejans kusin, också från Serbien så klart. En jävligt skärpt snubbe och är lite ledaren i gänget. 

Han har snackat om att kanske plugga på universitet efter studenten, men han e helt ok ändå. Zoran 

brukar kunna hitta på en del kul saker och alla gillar honom! Hans farsa är lite jobbig ibland, och tjatar och 

så men annars verkar han inte ha några problem. En bra snubbe! Hoppas bara inte han tar alla brudarna 

som han brukar, fast nu är han ju den där svennebruden så då borde jag ju kunna få några tjejer i alla 

fall…  

 

Johan är finlandssvensk och är inte född i Rosengård. Tror han kom på mellanstadiet. Minns inte riktigt. 

Han snackar en massa om saker han gjort och du vet inte alltid om allt är sant, men han e helt ok ändå. 

Lite väl hetsig bara, vill alltid ha med mig på en massa slagsmål och bråk och så. Men han e djävligt bra att 

festa med, kan dricka mest av alla på hela skolan! Hoppas bara han inte drar kniv ikväll igen, ikväll vill jag 

ju bara festa… 

 



Marianne Rosenqvist, kurator 

”Jag tror idrotten är det som håller ordning på Charles. Han har så mycket uppbyggda aggressioner inom 

sig, och hade han inte haft boxningen så vet jag inte hur det hade gått för honom. Det har varit en hel del 

strul med honom genom åren, men även om jag förstås själv inte tilltalas av boxning måste jag erkänna att 

det i detta fallet har det faktiskt gjort nytta. Charles är ju en sådan charmig ung grabb, hoppas verkligen det 

går bra för honom nere i Berlin, hörde att han skulle dit med landslaget och tävla snart. Vi är stolta över 

honom. ”  

 

Rheza Hussein, polare 

”Charles är en stenhård kille. Sveriges bästa boxare är han och så fort man råkar i bråk är det bara att 

hämta honom så drar de andra nubbarna hur fort som helst. Ja menar, vem vill slåss när man vet att man 

kommer få stryk av Sveriges bästa boxare? Om Challe bara kunde använda sina nävar till att skaffa sig 

ännu lite mer respekt hade det varit perfekt för osss andra, men han verkar vara lite rädd att nita folk så 

mycket som han borde. Hur skönt som helst att ha en sådan polare! Synd bara att han ballar ur ibland, när 

han rökt på lite för mycket. Men han e som sagt en skön grabb, ställer alltid upp för sin polare. Nu ska vi 

bara fixa en brud till honom också, Challe har nämligen aldrig haft en flickvän, aldrig ens hånglat med en 

brud. Det är han värd att vi fixar honom, landslagsman å allt…” 

 



Dejan 
 

Jägersro var nästan tomt, det var ännu ett par timmar kvar till kvällens lopp och publiken hade ännu inte börjat 

anlända. De två männen stod lutade mot den vita Mercedesen som stod parkerad närmast den stora entrén. 

 

- Hur var den nye grabben då? 

- Som de brukar vara, nervös som fan! Tror nästan han höll på att pissa på sig när en bil dök upp precis när 

vi bar över ciggen till hans gamla merca. Trodde väl att det var en snut…försökte låssas som om inget hänt 

sen, när han såg att det var en vanlig jävla taxi… 

- Precis som vanligt alltså. Hur många var det denna gången då? 

- 3000 paket, ingen stor sändning men det var ju mest för att testa den nya killen. Han får göra sin tid av 

skitjobb, så får vi se om det kan bli nåt av honom. 

 

Tja, antar att ni hört talas om mig, det e jag som är Dejan. Det var jag som gjorde den där grejen nere på 

Möllan i förra veckan. Ni vet, snubben som var skyldig Darko en massa stålar. Jag åkte ner, parkerade 

BMWn utanför och gled in i butiken. Gick bara rakt fram till honom, där han stod bakom disken. Det är 

dags att betala sa jag. Då drog gubben fram en stor jävla revolver från disken men jag var snabbare och 

golvade honom med en fet höger. Sen var det bara att kolla runt inne i kontoret. Gubben hade över 50 

papp där, i en gammal skolåda ovanför micron. Jag tog dem och lämnade honom liggande på golvet. Tog 

mindre än fem minuter alltihop. Där ser ni hur det går om man står i vägen för mig och Darko! Det enda 

jobbiga var att gubben blödde på min nya, vita linnekostym, jävla skit. Kostade 500 spänn att få bort det, 

men kostymen kostade ju 15 papp så det var ju värt det.  

 

Så är det nu, men det har inte alltid varit så här fett. Jobbat mig upp från botten, det har jag. Har bott här i 

Rosengård i snart sju år nu. Kommer fortfarande ihåg hur det var när vi kom till Sverige, farsan, brorsan 

och jag. Lillasyster, och mamma hade åkt före medan jag, brorsan och farsan hade stannat för att försöka 

rädda vårt hus utanför Banja Luka. Men fienden drev oss därifrån och brände huset så vi hade inte mycket 

annat att gör än att dra. Jag menar, va skulle vi leva av? Fabriken var ju stängd och pappa arbetslösa, alla 

vår släktingar var bort, huset hade brunnit upp…Det var rätt tufft då, inga stålar, inga kompisar och en 

massa drägg som var på en i skolan och i kvarteret och så 

 

Morsan hade fått uppehållstillstånd så vi fick det med, inga problem egentligen, och flyttade in i en trång 

liten etta på Rosengård. Jag och syrran gick på någon förberedelseskola ett tag men sen flyttades vi över till 

Rosengårdsskolan. Kunde knappt ett ord svenska så jag fattade knappt nåt av vad de snackade om, 

lärarna. Hängde runt med Rheza Hussein, Zoran och Charles  istället, de var några år yngre än jag och 

kom också från Rosengård. Vi skolkade och snodde mopeder och hängde runt istället. Trots att jag inte 

fattade nåt i skolan och att farsan bråkade med morsan hela jävla tiden så var det en rätt skön tid. Fick en 

massa cred och respekt av de andra när man var kaxig mot lärarna och nitade svennar. Det var då snuten 



första gången fick tag i mig, ett år eller nåt sånt efter att vi kommit till Sverige. Nu har jag väl varit inne på 

grishuset 5-6 gånger skulle jag tro och vet hur man tar hand om snutar men då var lite inte lika lätt. Jag 

och Miroslav var på väg ner mot Värnhem på en lätt mc, som vi plockat upp en timme tidigare ute bland 

snobbarna på Limhamn. En polisbil körde upp bredvid oss och vinkade in mot kanten. Min polare han 

bara gasade och svängde in på en sidogata. 15 minuter senare var han död, huvudet krossat mot asfalten 

efter att ha jagats av polisen…själv klarade jag mig med en bruten fot och en jävla massa skrubbsår efter 

att ha hoppar av och försökt springa ifrån snutdjävlarna. De tog mig förstås, inte så lätt att springa med en 

bruten fot fattar du väl? De gav mig rejält med spö innan de körde upp mig till akuten. Sedan dess hatar 

jag polisen mer än något annat!  

 

Snutar fattar du, de är jävla as och parasiter, det är folk som fick stryk när de var ungar och nu vill ge igen 

och tror att de e nåt. Jävla as, de e var de är. Så fort jag ser en snut tänker jag på hur de jagade oss på 

mopeden och det enda jag vill är att slå in deras feta ansikten med ett jävla baseballträ! 

 

Farsan tjatade om att man skulle skaffa sig en utbildning så jag hoppade på industriprogrammet efter nian, 

fast jag inte var sugen. Skulle bli svetsare som han. Första året gick väl rätt bra, lärarna var ok och hela 

alltet var rätt schysst, åtminstone att knega nere i skolverkstaden. Svenskan och all annan skit vi skulle lära 

oss upp i skolsalarna gick ju åt helvete med men vem bryr sig? För att svetsa behöver man inte kunna läsa 

nån gammal död snubbes böcker eller nån annan skit. Men det tyckte rektorn så efter en massa jävla tjat 

gav jag upp och bestämde mig för att fixa det. Fast inte genom att läsa skitböckerna! Nä, fan, jag e 

smartare än så. Hade en polare som hade gjort en del inbrott, så jag gav honom en del stålar för att bryta 

sig in i lärarrummet och sno en kopia av proven. Så lätt var det att fixa de betygen…polarna blev givetvis 

helt till sig och jag tjänade en hel del stålar på att fixa fram prov till dem med. Det kändes skönt att veta att 

de var beroende av en. Se hur de smörade och hängde runt en för att man skulle hjälpa dem klara sina 

prov. Då var jag kung på skolan! 

 

Det var då det sket sig med brorsan. Han var trött som fan på Sverige och alla svennarna som bara var på 

honom hela tiden. Han hade inget jobb heller och bestämde sig för att åka tillbaka. Han hade träffat nån 

snubbe som kommit upp för att värva folk, till en av miliserna där nere. Snubben tjatade om fosterland, 

om plikten och om äran och brorsan köpte hela skiten. Försökte få med mig med, men vem fan vill åka 

ner och slåss i ett farligt jävla krig? Jag menar, jag känner ju ingen där längre, antingen har de flytt till 

Sverige eller Tyskland eller så e de döda. Och det finns ju inget att återvända till, huset är ju förstört och 

det finns inga pengar i hela landet! Dessutom hade jag börjat få lite respekt bland polarna på sista tiden, de 

hade lärt sig att jag var nån att räkna med. Brorsan, han var ju ingen, kanske var det därför han åkte ner, 

för att bli nån? I vilket fall så blev han, brorsan alltså, helt galen på mig och sa att nu får det fan va, vi var 

inte släkt mer och att ens folk är det viktigare än nåt annat och en massa annat skitsnack och så drog han. 

Har inte sett honom sedan dess. Det var fler år sedan nu…Saknar honom ibland och morsan brukar 

berätta lite om honom ibland. Hon säger inget om det men jag tror inte att hon heller ville att han skulle 



åka. Men samtidigt så vet jag att en del tittar snett på mig, tycker att jag också borde åkt ner och gjort min 

förbannade ”plikt”. Jag ska nog visa dem att jag klarar mig utan dem och nåt jävla folk. Ska bli nåt själv, då 

ska de fan få se… 

 

Jag började jobba på nåt företag som tillverkade rör till husbyggen efter gymnasiet. Gick ju ut med rätt 

skapliga betyg, hade ju inte varit några problem med proven direkt… Det var en polare till farsan som 

ägde företaget och givetvis var det svartjobb. Vem fan vill betala en massa stålar i skatt? Efter ett år eller så 

gick fiman i konkurs och jag fick flytta hem till morsan igen, hade ju fan inte råd att bo ensam när man 

gick på socialen…hängde mest nere på klubben, drack öl, rökte och pratade om kriget. Nu när jag inte var 

kvar i skolan så hade jag inte lika bra koll på läget och kunde inte fixa några mer prov. Jag hängde ändå 

kvar en hel del nere på skolan eftersom polarna gick ju fortfarande kvar där. Men det var inte samma sak 

nu, när man inte längre var kungen, som kunde rädda folks betyg hur lätt som helst. Farsan hade precis 

blivit arbetslös, fått sparken när företaget var tvungna att spara pengar. Så klart fick invandrarna gå och 

svennarna stanna. Han var riktigt nere, och det var inte så kul att komma hem och hälsa på längre. Han 

drack mest billig smuggelsprit och rökte med de andra gubbarna ner på föreningen. Morsan hade det inte 

heller så lätt, sitta hemma och ta all skiten från farsan hela dagen. 

 

Rätt snart efter att brorsan stuckit iväg träffade jag en av männen från Jugoslavien, en av dem som fått 

brorsan att dra ner och slåss. Han gled runt i en vit merca, svindyr kostym och rökte lika svindyra cigarrer. 

En polare berättade att han var en av dem som tjänade stora pengar på att ta in sprit och cigg till Sverige. 

Han brukade hänga en del i Rosengård, hade nån brud där och varje gång han var där tog han ett extra 

varv för att visa upp sig. Alla älskade honom och han var mer kung än jag varit någonsin varit på 

skolgården! Efter att jag tjatat i säkert två månader så lät han mig köra ett last cigg över bron. För att se 

”om jag höll måttet”. Jag hämtade lådorna i ett industriområde utanför Köpenhamn, lastade över dem och 

körde bara över bron. Hur lugnt som helst. Inga problem, inga snutar och jag var hur cool som helst. 

Efter det litade de på mig, jag var en av dem. Fick börja göra en del andra grejer åt dem. Köra runt i stan 

och leverera varor till butikerna, hämta en del sändningar till och även vara med en gång när de skulle 

hämta pengar från en butikssnubbe som inte betalat i tid. Inga stora grejer men jag var på gång. Nu är jag 

en av dem, har tjänat rätt fett med stålar det senaste året. Feta bilar, schysta kostymer och fetare smycken, 

inget är för dyrt nu längre. Jag vet att folk har respekt för mig nu, även de som tyckte jag var en nolla förr 

kommer fram och frågar hur det går och undrar om de kan hjälpa mig med nåt. Fast i deras ögon ser jag 

att en del fortfarande föraktar mig, för att jag inte åkte med brorsan…Jävla as, kan de aldrig sluta anklaga 

mig! Men det känns bättre nu, när man börjar komma upp sig. Särskilt när folk kommer och svansar runt 

en. En del frågar om hjälp själva, de är skyldiga nån pengar och ber mig låna några spänn till dem eller 

kanske behöver nån svenne spöas upp. Självklart ställer jag upp, jag är ju en av dem. Nu när jag kommit 

upp mig en del så får man ju ställa upp för dem som e kvar i skiten! 

 



Jag hänger fortfarande mest med polarna från Rosengård. Det är Zoran, som är min kusin, Johan, Rheza 

och Charles. Zoran är en jävligt skärpt snubbe som snackat en del om att plugga på universitet. Trots det 

gillar jag honom för han har inget emot mig bara för att jag inte åkt ner och slogs med brorsan. Hans 

föräldrar är lite jobbiga, men om de låter honom vara så kan han nog bli helt ok. Hans lillasyster, min 

lillkusin, är riktigt snygg så henne behöver vi hålla koll på så inget händer.…En trist sak med Zoran är den 

där bruden han hänger ihop med, en svennebrud. Att han inte fattar att det aldrig kommer funka!  

 

Sen är det Johan. Fast att han ser ut som en svenne e han helt ok. Dricker som en jugoslav och om man 

hamnar i bråk är han snabb att hjälpa en. Snackar en massa skit om saker han gjort förr, i nån annan stad. 

Vet inte om jag tror honom alltid men han e helt ok. Man kan lita på honom. Hans pappa stack sägs det, 

han vill inte snacka om det men jag tror det är rätt allvarligt för honom…Johan är lite väl hetsig ibland 

bara, han borde ibland ta det lite lugnt. Annars kommer han få problem. Skitsamma, han är schysst.  

 

Charles är cool han med. Han borde tuffa till sig bara, det borde han. En kille som kan slåss som han 

borde använda det mer för att få respekt. Boxare i landslaget är helt ok, men inte förrän han nitat ett par 

hårdingar ordentligt e han nåt att räkna med. Rökar på en del också, vore bättre om han höll sig till 

spriten. Men han e en helt ok snubbe, kanske kan ta med honom på en runda i min bil, det skulle han 

behöva för att ragga upp nån, han har ju inte haft nån brud än. Men så är han ju ett år yngre än de andra, 

ett år kvar i skolan, så det kanske kan lösa sig, 

 

Malek, äldre bror: 

”Förr var han helt ok, Dejan. Han är ju min bror men nu är han mera svensk än serb. Ingen känsla alls för all skit 

som vårt folk tagit de senaste åren. Va fan är man om man inte har sitt folk, jag bara frågar? Hörde att han börjat 

hänga med maffiasnubbarna. Kommer gå åt helvete för honom, det lovar jag. Har han ingen stolthet? Han e inte 

stark nog för att klara sig där, även om han tror det. Han är svag, kommer få mycket stryk och då kommer han 

springa till farsan efter hjälp som den vekling han e. Han är inget annat än yta, springer runt och spänner sig med 

guldsmycken och feta sedelbuntar för att bevisa att han e man. Hoppas han växer upp innan det e försent.” 

 

Rheza Hussein, polare: 

”Dejan är cool! Han har börjat komma upp sig här i världen, det är helt klart en kille man skall hålla sig väl 

med, respektera! Han känner nästan alla här och har en massa stålar. De mesta bränner han ju på kläder 

och sånt…Vet inte riktigt vad han sysslar med men det snackas ju om att han jobbar med Darko, 

maffiabossen. Själv säger han aldrig nåt. Bara ler och säger nåt om att han inte pratar om jobbet, det gör 

man inte i familjen. Nåja, han e en schysst kille i alla fall, lite väl bred i käften ibland bara…”. 

 



  


