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Ett snöpligt besked  

 

 

 

 

 

”Du är inte längre svensk,” förkunnade byråkraten bakom skrivbordet 

när han ögnat igenom min passansökan. Han sa det på engelska, 

karlsloken, för han begrep inte ett ord svenska. 

”Va?” Var han inte riktigt klok? 

”Jag sa att…” 

Jo tack, jag hörde nog fan vad han kläckte ur sig, karlsloken, det var 

inte det. Det var den förolämpande tonen i hans lättvindiga påstående 

som fick mig att tappa andan till den milda grad att jag efter mitt 

inledande ”Va?” blev mållös. Stum. Jag såg säkerligen svagsint ut där 

jag satt med hakan slött hängande nere i knät. 

Denna tragedi i en akt utspelade sig i mars, onådens år 2000. I 

Kanada. Mitt på den platta kanadensiska prärien som fortfarande låg 

frusen och ogästvänlig.  

Av alla satans ställen i världen. 

”Du är inte längre svensk,” upprepade byråkraten som såg ut som om 

han just insett att tanten på andra sidan skrivbordet var helt bakom flötet. 

Han gjorde inte minsta försök att dölja sin irritation. Kanhända var han 

omedveten om det faktum att tålamod är en dygd. ”Därför är du inte 

längre tillåten att ha svenskt pass,” förtydligade han. Han uttalade varje 

ord högt och tydligt och tillräcklig sakta att tanten — simpel som hon 

var — skulle hänga med i svängarna. 
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Att mumla ”Va?” kan inte tolkas som att bjäbba emot. Ändå var det 

just det jag ville. Jag ville bjäbba som en galen byracka med fradgande 

mun, ville yla min protest till den milda grad att byråkraten skulle bli 

tvungen att sätta händerna för öronen och gråtande be om ursäkt. Ville 

luta mig hotfullt över skrivbordet och dra den stöddige skitstöveln i 

slipsen där han satt och var styv i korken, för så säger man bara inte till 

en tant som är född och uppvuxen på Backarna i Malmö.  

För då blir tanten putt. 

Tyvärr var hans skrivbord (billigt ”mahogny” faner som inte lurade 

någon) stort som ett pingpongbord, så jag hade aldrig nått fram till 

slipsen ifråga. Jag kunde ha kallat honom en snutig kanadensisk fubbick 

eller en radda andra välvalda skällsord, men karln begrep som sagt inte 

ett ord svenska — än mindre skånska — så det hade inte varit mödan 

värt. Och det sa sig själv att han ej heller hade hört talas om de ökända 

Backarna i Malmö och därför inte hade förstånd att darra av skräck inför 

en äkta backabuse.  

Även tanter kan vara backabusar i detta jämställdhetens tidevarv.  

Vilket alls icke hindrade Herr Konsuln från att glatt förklara mig 

icke-svensk.  

Inte bara icke-svensk medborgare, men icke svensk alls. 

Oturligt nog var hans språkkunskaper ovidkommande, enär denne 

vilt främmande kanadensiske advokat hade bevärdigats titeln ”Sveriges 

Konsul” i Regina, Saskatchewan, Kanada, och därför var i sin fulla rätt 

att vräka ur sig — på utrikiska, och utan att blinka — detta snorkiga 

påstående: ”Du är inte längre svensk.” 

Frågan var då: om jag plötsligt inte var svensk längre, vad var jag då?  

Lusten att strypa Herr Konsuln med hans slips var överväldigande, 

men den sortens våld hade föga hjälpt min nyfunna prekära ställning som 

icke-svensk pappskalle i detta fjärran land, mitt andra hemland där jag 
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faktiskt — och visst var det alldeles ofattbart — tillbringat fler år än jag 

gjort i mitt eget hemland.  

Tiden hade gått alldeles förbannat fort, det var det som var felet. 

Under den tiden hade det aldrig fallit mig in att kalla mid 

kanadensare. 

Jag är född och uppväxt i Sverige. Jag pratar flytande svenska. Det 

är mitt modersmål. Mitt kulturarv är svenskt, mitt genetiska arv likaså. 

Urskånskt, om man ska vara petig, och det ska man vara när man känner 

för det. Ändå betydde dessa fakta hux flux inte ett dyft, för enligt Herr 

Konsuln var jag inte längre svensk, så var det inte mer med den saken. 

Således fick man förmoda att jag icke längre var skånsk heller. 

Var jag i så fall landsförvisad? Utkastad som en spetälsk att vandra 

vilsen i öknen tills törsten gjorde mig spröd och torr som ett höstlöv och 

jag förvandlades till ingenting?  

Eller rättare sagt, irra skamsen på den väldiga prärien? Klädd i 

säckväv, piskande min usla lekamen som en annan flagellant? 

Upproriska tankar stormade inombords medan jag satt spak och 

menlös och inte sa halv sju.  

Vore det till min fördel om jag kastade mig på golvet i ödmjuk 

vördnad? Kravlade runt skrivbordet, ynkligt gnällande, och klamrade 

mig fast vid ett av Herr Konsulns kostymklädda ben för att böna om nåd?  

Snälla goa herrn! 

Vad lite intuition jag var utrustad med sa mig att det var bäst att avstå 

från falsk patetik. 

Men det allra värsta, mest oacceptabla i denna nya verklighet, för att 

vara sanningsenlig (hur genant det än är), var att denne icke 

svensktalande Herr Konsul, Sveriges laglige, om ej vidare charmerande, 

representant, hade rätt.  

Jo, han hade faktiskt det. 
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Sanningen var att jag, den korkade (nu före-detta) svenska tanten 

hade slarvat å det oförlåtligt grövsta. 

Ack ja, tyvärr var det så, och det är oerhört pinsamt att behöva 

erkänna att, jajamensan, allting var mitt fel, mitt och ingen annans. Som 

vanligt hade jag slarvat utan att skänka en tanke på hur klantigt det kan 

gå när man inte är försiktig.  

Jag har alltid haft en ful vana att aldrig riktigt tänka mig för.  

Saken var nämligen den, att sedan jag sist förnyat mitt pass, hade jag 

gått och blivit kanadensisk medborgare. Aja baja, tanten! En obetänksam 

handling, som det nu visade sig, eftersom jag såsom svensk medborgare 

icke fick lov att ha dubbel medborgarskap, ett faktum som var lätt som 

en dans att kolla.  

Om man inte var en oförlåtligt försumlig idiot, det vill säga, den 

sortens blådåre som blundar för att undvika vad som inte behagar ögat. 

Likväl var jag villig att svära på en trave biblar att det inte stått ett ord 

omnämnt om dubbel medborgarskap i den passansökan jag fyllt i. Inte 

ett ord, åtminstone inte vad jag mindes. 

Hade jag slarvat som vanligt? Jag som läst igenom passansökan så 

noga? 

Eller förhöll det sig möjligen så att jag helt enkelt inte hade velat 

veta?  

Eller — mest sannolikt — hade jag tagit för givet att jag kunde ha 

dubbel medborgarskap liksom alla andra nationaliteter i Kanada tycktes 

ha?  

Anledningen till mitt misstag var förstås helt ovidkommande vid det 

laget.  I herr Konsulns ögon var jag numera kanadensare, varken mer 

eller mindre, vilket i hans åsikt sannerligen inte var nåt att förfasa sig 

över. Tvärtom. Att sitta och gnälla om att tvingas vara kanadensare ansåg 

Sveriges kanadensiska Herr Konsul minst sagt kränkande. 
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Men det var ju inte så jag menade! Jag svär! 

På sätt och vis hade han ju rätt. Kanada var det land jag numera var 

bosatt i, det land där jag fött mina kanadensiska barn och bott i mitt 

kanadensiska hus och arbetat och tjänat kanadensiska pengar och betalat 

kanadensisk skatt och njutit av kanadensiska förmåner. Jag var en 

anständig, pliktskyldig medlem av det kanadensiska samhälle jag just då 

satt och tjurade i. An upstanding citizen som man säger på utrikiska. Jag 

varken stal, bedrog eller ströp stöddiga byråkrater med slipsen. 

I åratal hade jag varit utan kanadensiskt pass trots att jag varit bosatt 

i Kanada större delen av mitt snabbt försvinnande liv. Anledningen till 

att jag behållit mitt svenska pass var just därför att jag alltid varit svensk. 

Född svensk, svensk i själ och hjärta. Det är inget val, det är nåt som inte 

går att rucka på hur mycket man än försöker. Själen och hjärtat är vad de 

är, följaktligen föredrog de att identifiera sig med ett svenskt pass.    

Och det är just det där med själen och hjärtat som är kruxet för oss 

omplacerade människor på detta röriga klot. Själen och hjärtat har inget 

sinne för vare sig logik eller byråkrati.  

Vid det laget hade jag bott i Kanada sedan 1970. Trettio år jämnt. En 

tidslängd så otrolig att det skrämde mig att ens tänka på det. Jag hade 

hamnat i detta väldiga land av slumpmässiga skäl, och därför att jag alltid 

reagerat impulsivt och — som sagt — haft för vana att aldrig besinna 

mina handlingar innan jag störtat iväg.  

Det är inte nåt jag ångrar; ett välplanerat liv är säkert utomordentlig 

städat och bra på alla sätt och vis, men säkerligen inte lika roligt i 

längden. 

 

Så hur hamnade jag i den delen av världen som heter Kanada, ett land 

som aldrig intresserat mig ett dugg? Jag vaknade ju inte bara upp här en 

morgon och undrade hur tusan det hade gått till. 
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Nej, som det råkade sig, var det ren tillfällighet, och — det bör 

tilläggas — en högst oväntad sådan: jag råkade träffa en kanadensare på 

Harrys Bar i Torremolinos en kväll på senhösten 1969. Blev upp över 

öronen förälskad innan jag ens visste vem han var, eller var han kom 

ifrån. Jag bara glodde hypnotiserat på den mörklockige främlingen klädd 

i mockajacka med fransar där han satt med två kompisar i ett hörn med 

en flaska San Miguel i näven. Bligade hypnotiserat på honom och 

bestämde mig på fläcken att den killen ska jag gifta mig med antingen 

han vill eller ej, så kvittar det vem han är och var han härstammar ifrån. 

Han kunde ha varit en kallblodig massmördare, eller en lungsiktig poet 

med tre veckor kvar att leva, eller världens störste tråkmåns, det spelade 

ingen roll.  

Jag hade bestämt mig. 

Det skulle visa sig att han var från det där landet norr om Amerika, 

det som heter Kanada, landet man sällan hörde talas om. Det skulle även 

visa sig att han var en typisk kanadensare, dvs. av blandras, siciliansk på 

faderns sida, polsk jude på moderns, född och uppväxt i Hamilton, 

Ontario. Jag hade aldrig träffat en livs levande kanadensare. Jag visste 

förstås att det fanns sådana varelser, men förmodade att de aldrig 

lämnade sin fjärran hemort, ett land där ingenting av vikt tycktes hända, 

och som därför inte var ett dugg intressant. Landet Kanada var bara en 

enorm landmassa begravd i snö, det visste alla. Det enda folk gjorde där 

var spela ishockey och äta lönnsirap.  När de inte plumsade frostbitna 

runt på snöskor i en bitande kall vind, det vill säga. 

Så det förvånade mig i högsta grad att det plötsligt satt ett livs levande 

exemplar på Harrys Bar och halsade öl som en helt vanlig människa.  

 

 

 


