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PROLOG

Min far, Ernst Jakob Silberstein från Negreni, Trans-
sylvanien och min mor, Ili Channe Silberstein, född 
Grunzweig, från Satu Mare, också i Transsylvanien, 
var ett förälskat par före kriget. De skulle ha gift sig, 
ett traditionellt religiöst judiskt bröllop, under en 
chupa, en baldakin, symbolen för det första egna hem-
met. Mamma skulle ha varit klädd i en vit, långärmad 
klänning, hon skulle ha haft en brud bukett i sin hand, 
men inte burit några smycken. Enligt judendomen, 
vars regler mor och far höll sig strikt till, ska alla vara 
lika inför Gud, därför framhäver man inte eventuell 
rikedom vid ett sådant tillfälle. En rabbin skulle ha 
välsignat dem över en bägare vin, min far skulle ha 
krossat ett glas med sin fot. Och alla runtomkring, 
systrar och bröder, mostrar och fastrar, farbröder och 
morbröder, mormor och farmor och farfar och alla 
kusiner och alla vänner, skulle ha utbrustit i ett Mazel 
Tov! Lycka till!

Men så blev det inte. Ett folkmord kom emellan. Det 
förälskade paret tvingades isär. När de långt senare 
återförenades var det i ett annat kosmos, ensamma i 



världen, bara de två, vinddrivna, rotlösa, trasiga, utan 
sammanhang men med en tärande förtvivlan i själen.

Jag, deras dotter, som skulle ha varit en rumänsk 
flicka, och min bror Willy en rumänsk pojke, ett sys-
konpar i det mytomspunna Transsylvanien, blev istäl-
let svenskar, Norrköpingsbor. För våra föräldrar blev 
vi själva livsnerven, livlinan till en sorts normalitet 
och mening. Man vill såklart vara betydelsefull för 
sin mor och far, men kanske inte allt, det är ouppnåe-
ligt. Detta blir en insikt som kan vara svår att bära.

I arbetet med den här boken tog jag fram kartongen 
med den stora högen brev som min far frenetiskt 
skrev till min mor under de år de var skilda åt efter 
kriget, efter Auschwitz, efter fångenskap i Sibirien, 
efter allt. Breven visade sig vara en skatt, en väg in till 
min pappas inre, som under alla år han levde, var för-
dolt för mig. De handlar om pappas mångåriga kamp 
för att få återse min mor. Framför allt är de ett uttryck 
för kärlek, saknad, ångest – kommer vi någonsin att 
ses igen? De är ett förtvivlat rop, ingen av de min far 
älskade fanns kvar i livet, de hade mördats.

Jag kan inte förklara det för mig själv varför vi inte 
lät översätta pappas många brev till svenska tidigare. 
Nu är de väven jag spinner i en bok, som jag inte haft 
modet och styrkan att skriva förrän nu.
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KÄRLEK OCH LÄNGTAN

Som duvan längtar efter frön och sin kära 
duvmaka, längtar jag efter dig, min älskade.

Pappa! Vem var du? Jag förstår nu att jag växte upp 
med en far jag inte kände. Min ordkarga, tystlåtna 
pappa hade en eld inom sig och han var förmögen att 
sätta ord på känslorna. Jag visste inte det. Bilden av 
min far transformeras när jag läser hans brev, flera 
hundra, till min mamma och som vi alltså först efter 
oförklarligt många år lät översätta från ungerska till 
svenska. Min mor och far kom från Transsylvanien, 
som under 1900-talet skiftade mellan att tillhöra 
Ungern eller Rumänien. Det språk mina föräldrar 
talade var ungerska, även om pappa till skillnad från 
mamma pratade hjälplig rumänska. Breven är skriv-
na mellan 1946 och 1948, när mamma och pappa var 
åtskilda och de har legat i en låda som jag och min 
bror växelvis tagit hand om genom livet.

Mamma och pappa var alltså förlovade sedan före 
kriget och mamma beskrev, lite blygt, breven som 
kärleksbrev till en fästmö som befann sig alltför långt 
borta. Tätt, tätt skrivna rader, prydliga pyttebok-



12

stäver på skört papper. Förundrad läser jag nu breven 
och det känns som att jag får en ny pappa. Inte den 
förtegne, återhållsamme, som fanns vid min sida i 
mitt liv ända tills han gick bort 1988. I breven tonar 
istället en passionerad allt annat än behärskad man 
fram, en människa som håller på att gå sönder av 
oro och längtan – och det som framför allt gör mig 
omtumlad – han har förmågan att uttrycka varje 
skiftande sinnestillstånd. Det är hjärtskärande att 
läsa hans lycka över att mamma lever och att hon 
blir allt han inte längre har.

Min älskling, min mor, min syster, mitt allt. Du 
finns, det har gett mig livslusten tillbaka, du kan 
göra mig glad igen efter alla smärtor, nu skattar 
jag livet högre än någonsin.

På hur många sätt kan man formulera kärlek och 
längtan, två kommunicerande kärl? Kanske var alla 
ord en sorts terapi – ett sätt att klara sig från att bli 
galen, att lösgöra varenda tanke och känsla. Pränta 
ner dem, posta dem och låta dem flyga iväg till mam-
ma. På så sätt höll han också kvar mammas förtrös-
tan och hopp under de år de var ifrån varandra. Sista 
gången de sågs, när livet fortfarande var ett liv, en till-
varo med familj, trygghet och kärlek, var 1944, strax 
innan min mor deporterades till Auschwitz medan 
pappa skickades till fronten i Ukraina.

Min pappa fick veta att min mor, hans älskade Ili, var 
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i livet först två år senare när han återvände till Rumä-
nien efter fångenskapen i Sibirien. Mamma fanns då i 
Norrköping, hon hade kommit dit 1945 med de vita 
bussarna efter befrielsen från Bergen -Belsen. Breven 
han skriver till mamma skriker ut smärta, den är på 
samma gång en längtan efter henne, en rädsla för att 
hon inte ska vänta på honom och en bråddjup saknad 
efter alla de kära som inte längre finns.

Kvällarna passerar fulla av minnen. Jag läser 
dina brev om och om igen och ser på bilden av 
dig. Det är bättre att tänka på de som lever. Jag 
försöker att inte titta på fotot av lillasyster Irma. 
Det gör så ont. Vi ska försöka att glömma det 
som gör ont och bara tänka på varandra.

Varför skriver du så lite, så korta brev? Har du 
inget mer att säga? Du skriver så fint och jag ser 
ju att dina rader kommer från hjärtat, men säger 
ditt hjärta bara så lite?

När vi ses, kommer du då att hålla om mig 
med lika mycket kärlek som för länge sedan? 
Kommer du att kyssa mig lika sött som förut?

Rumänska judar fick inte göra militärtjänst eller bära 
vapen, de sattes istället i slavarbete under militär 
övervakning. Så när pappa var vid fronten i det som 
idag är Ukraina, men som då tillhörde Sovjetunio-
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nen, skickades han och hans arbetskompani fram i 
frontlinjen för att leta minor, gräva diken och skytte-
gravar, när Rumänien och Tyskland, liksom Ungern, 
stred mot Sovjetunionen. I oktober 1944 blev pappa 
tillfångatagen i Ukraina.

”Det var en svår tid, jag fick fläcktyfus. Jag mådde 
mycket dåligt, vägde bara 45 kilo”, skriver han på ett 
märkligt summariskt vis. Fast kanske inte så märkligt 
ändå, det är ju så fåordig jag minns honom.

Det vore vanvördigt att säga att pappa hade tur som 
överlevde i Ukraina. Hade upp till 1,6 miljoner andra 
judar, vars döda kroppar slängdes ner i Ukrainas jord, 
otur? Det var en förintelse utan gaskamrar och krema-
torier, en utplåning där människor massarkebuserades. 
De samlades ihop och föstes iväg till närmaste skog 
i utkanten av byarna och städerna där de bodde. De 
tvingades att klä av sig och sköts ihjäl i stora mass-
gravar. Den mest kända avrättningen ägde rum i Babij 
Jar, utanför Kiev – 33 771 människor mördades.

Efter fångenskapen i Ukraina deporterades min far 
av ryssarna till Sibirien.

Först jobbade jag på ett bageri, efter ett tag 
tyckte både ryssarna och mina medfångar att jag 
var duktig. Då blev jag chef för ett annat bageri 
med åtta ugnar. Jag hade det bättre där än i 
Ukraina, men jag hade så svårt att återhämta 
mig, jag var för ledsen och nere hela tiden.
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I övrigt skriver han inte mycket mer om tiden i Sibi-
rien, som han lyckades lämna bakom sig 1946. Då, 
efter kriget, var tusen och åter tusen människor på 
drift för att hitta någonstans där de kunde slå sig 
ner. De flesta judiska flyktingar åkte inte tillbaka 
till platserna där de kom ifrån i Polen, Rumänien, 
Jugoslavien, Ungern, länder som nu behärskades av 
Sovjetunionen. Men pappa tog sig på något sätt till 
Rumänien, han visste inte vart han annars skulle ta 
vägen. Där väntade ingen på honom, hans värld var 
utplånad, alla han älskat var borta. Förintade från 
jordens yta. Pappa upplevde att förföljelsen av judar 
fortfarande existerade.

Folk är galna, vilda, som om de vill hämnas på 
Gud. Antisemitismen är värre än någonsin i 
Rumänien, det finns ingen framtid för oss judar 
här.

Så var fanns framtiden? Pappa hade sin trolovade i 
ett avlägset land i en stad han tidigare inte ens hört 
talas om. Mamma blev allt för honom, de blev allt 
för varandra, två spillror, som överlevt i en värld av 
fasor, som ingen kan sätta ord på. De klamrade sig 
fast vid det enda de hade kvar och sög i sig all näring 
de kunde få.

Efter min stora sorg, när jag trodde att jag aldrig 
mer skulle kunna vara glad, har jag fått ny kraft 
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av dig och jag kan känna mig glad. Jag hoppas 
att du känner likadant. Gör du det? Blir du 
glad? Mycket glad? Varför svarar du inte? Säg 
JA!

Tillvaron i Rumänien, det gamla hemlandet, är som 
ett limbo. Pappa har inga pengar, ingenstans att bo, 
han hittar bara provisoriska ställen där han kan över-
natta. Han hankar sig fram, får för en tid jobb hos en 
hattmakare. Han drar in lite pengar och får råd att 
inrätta sig på tåg. Han köper ett abonnemang, som 
gör att han kan vistas ombord nästan så mycket han 
vill. När ekonomin tillåter planerar han att köpa en 
sovvagnsbiljett.

Jag är pank, alla människor är nervösa, det är en 
konstig övergångstid, ingen vet vad de ska göra.

Pappa skriver och skriver, tonen i breven pendlar mel-
lan hopp och förtvivlan och den ständigt återkom-
mande fruktan för att hans älskade inte ska vänta 
på honom.

Jag träffade en man, vars trolovade också 
befinner sig i Sverige. Mannens fästmö skrev 
till honom att han gärna får komma till Sverige, 
men att hon har förlovat sig med en annan. Hur 
kan något sådant hända? Visst är du den Ili som 
du alltid varit och som fortfarande älskar mig?
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Hur länge ska vi stå ut med den här smärtan? 
Hur länge orkar du? Världen förstår inte vår 
kärlek. Varför måste vi lida, vi har väl lika 
mycket rätt till kärlek som alla andra?

Vilken ängel du är, som väntar på din brudgum, 
trots att han knappt hunnit ge dig någon glädje.

Jag längtar efter att få vila mitt huvud mot din 
barm, jag vill ha din kropp från topp till tå. Vi 
ska kramas, älska, lära känna varandra.

Jag lever med en ständig förhoppning om att 
kunna resa till dig. Alla de som är döda och som 
nu är i himlen ska beskydda mig under resans 
gång.

Min älskade, du sover nu, jag undrar om du 
drömmer om mig eller någon annan, nu när 
jag inte kan ge din kärlek näring. Jag vill så 
innerligt gärna trösta dig, såsom en stark man 
borde göra. Du känner mig, jag ÄR stark, men 
riktigt stark blir jag först med dig vid min sida. 
Du kommer att ge mig min livslust och kraft 
tillbaka – den jag hade för länge sedan innan alla 
svåra tankar kom.

Mitt allt, ta hand om dig, oroa dig inte för mig, 
men kom ihåg att tänka på mig ofta. Jag har 
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mycket mer att skriva, men mitt ljus brinner 
snart ut. Jag skickar med ett gammalt foto, fast 
jag tror inte att jag ser ut som på bilden längre. 
Jag har blivit gammal och gråhårig.

Min käresta, röker du? Det gör du säkert efter-
som du är så nervös, du röker säkert mycket. 
Jag vill inte att du ska göra det, jag är rädd om 
dig, jag tror inte att det är bra för dig. Jag tänker 
också på att ju rundare du blir desto nöjdare blir 
jag. Du skrattar säkert åt mig när jag skriver om 
sådana här saker, men jag bryr mig ju om dig 
och vill att du tar hand om dig.

I ett brev beskriver pappa hur han tar några bloss 
på en cigarett, som han sedan stoppar ned i kuver-
tet. Han vill att mamma röker på cigaretten och 
skickar tillbaka den med avtryck från sitt läppstift. 
En kyss.

Du oroar dig för att du inte kan laga riktigt god 
mat. Det ska jag lära dig!

Det framgår inte av breven hur länge pappa var an-
ställd hos hattmakaren. Men han lyckades i alla fall 
att bli färdigutbildad i konsten att tillverka hattar. 
Fast det han verkar ha haft störst framgång med un-
der sina ett och ett halvt år i Rumänien var att driva 
ett pensionat i staden Bratca i Transsylvanien, inte 
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långt från pappas födelseby. Pappa ansvarade för 
matlagningen på pensionatet och han skriver stolt att 
han trots matbristen lyckats skaffa fram både mjölk 
och ägg i Bratca. Gåsfett och kött var han däremot 
tvungen att åka runt för att hitta.

Alla är förvånade över att jag kan få tag i mat 
till 40 gäster i denna tid när det är så ont om 
livsmedel. Jag pratar med gästerna och lyssnar 
till deras nonsenssnack, jag tillbringar all min tid 
här på pensionatet för att göra alla nöjda. Mitt 
i all denna stress tänker jag på dig, min älskade. 
Kockarna som vet om det säger: Tänk om Ili 
varit här. Då ler jag och känner att stressen 
lättar. Gästerna vill inte att jag ska åka till 
Sverige, de säger att jag ska stanna här och att 
min vackra fru ska komma hit istället.

Förutom kärlek, sorg, förtvivlan, förtröstan och 
längtan innehåller breven detaljerade beskrivning-
ar av pappas strävan att ordna med alla dokument 
som behövs för att han ska kunna lämna Rumänien 
och hur han gör det ena besöket efter det andra 
hos myndigheterna. Att lämna Rumänien var inte 
lätt i och med att landet blivit en del av den sovje-
tiska intressesfären. Pappa försöker lista ut vilken 
väg han skulle kunna ta för att slippa ryska gräns-
posteringar.



20

Resan till Sverige är farlig. Man måste korsa 
flera gränser, om jag blir anhållen kommer jag 
att deporteras tillbaka till Rumänien.

Trots att pappa sagt ifrån skickar mamma emellanåt 
pengar till honom, pengar han i och för sig verkligen 
behöver för att kunna hantera byråkratin och alla 
resor till Bukarest han tvingas göra. Svårigheterna 
för pappa att förenas med sin fästmö gällde först 
och främst i en riktning, utresan. Mammas nya hem-
land visade sig vara berett att ta emot honom. Så var 
det efter att Sverige ett par år tidigare hade gjort en 
helomvändning i flyktingpolitiken. Mellankrigstiden 
kännetecknades av antisemitism, nationalism och 
rasbiologiska strömningar. På 30-talet förvägrades 
judiska flyktingar med få undantag att komma till 
Sverige. Hösten 1938 framfördes från svenskt håll 
önskemål om att tyska judar skulle ha särskilda pass, 
en anmodan som mottogs väl av Tysklands nazistiska 
regering som började stämpla ett rött J i judarnas 
pass. Den svenska gränspolisen fick därefter befo-
genhet att avvisa personer i vars pass bokstaven J 
lyste rött. När andra världskriget bröt ut i september 
1939 och förföljelsen av judar stegrade i brutalitet 
var gränsen till Sverige i stort sett helt stängd. Kurs-
ändringen kom mot slutet av 1942, i nära anslutning 
till att 770 norska judar deporterats till Auschwitz 
från det av Tyskland ockuperade Norge. Deporta-
tionen väckte starka protester i Sverige. Den svenska 
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flyktingpolitiken genomgick då en omvandling, po-
litiken blev generösare och över 7 000 danska judar 
räddades i en aktion över Öresund.

På hösten 1944 sändes Raoul Wallenberg till Buda-
pest, hans insatser för att rädda ungerska judar födde 
en hjälte. Så när pappa ville komma till Sverige ett par 
år senare var han välkommen, inte minst för att eko-
nomin expanderade snabbt efter kriget och framväx-
ten av det svenska folkhemmet krävde arbetskraft. 
Men för att vara på den säkra sidan drog mamma 
och pappa till med en lögn, som jag definierar som 
vit, när de i sin ansökan till myndigheterna skrev att 
de redan var gifta.

Från och med någon gång i slutet av 1947 är breven 
från far till mor i Norrköping daterade i Salzburg i 
Österrike. För säkerhets skull har han eldat upp mam-
mas alla brev innan han lämnat Rumänien. I Salzburg 
hamnar han i ett läger för hemlösa flyktingar, så kallade 
”displaced persons”. Statslösa och utan pengar blev 
tiotusentals personer placerade i sådana läger i hopp 
om att komma vidare till ett land som ville ta emot 
dem. I medierna beskrevs de som flyktingproblemet. 
En del tvingades bo i läger i flera år, innan de lyckades 
ta sig därifrån och få visum till länder i Västeuropa 
eller USA, Kanada, Australien, Sydafrika.

Skriv inte brev till mig här i Salzburg. Alla brev 
öppnas och går igenom censuren. Skicka inte 
heller kläder, tandkräm, sötsaker eller skokräm. 



Inte mat, inte varma vinterkläder. Men många 
kyssar i ett paket – det skulle värma mer än 
något annat.

Det är en ständig oro att vi kommer att sakna 
pengar. Men vi behöver inte så många saker och 
inte så mycket kläder heller. På bröllopsnatten 
kan vi vara utan kläder, kanske bara några enkla 
vita underkläder. Och jag behöver ingen annan 
säng än den du sover i. Inget täcke heller.

Jag har tillbringat de senaste dagarna här i lägret 
med att laga mat. Lever, köttsoppa och senast 
en sådan fin deg. Jag lät degen vila på min säng 
medan jag gick till badet. När jag kom tillbaka 
stod en hel skara åskådare vid sängen och 
berömde den vackraste deg de nånsin sett.

Idag upplevde jag den största glädjen, att allt var 
klart, att du betalat in mina resekostnader till 
Sverige. Vilken ringstorlek har du?

I mars 1948 kommer det ett telegram till mamma 
från pappa: ”Jag är på väg till dig.”


