krönikan
O, ni som vet
Hon heter Irena och har just fylllt 90 år.
Hennes ögon är underligt fängslande.
Sorgsna och viljestarka på en och samma
gång. Rösten är mild, mjuk. Jag har rest
lång väg för detta möte. Hjärtat slår hårt.
Hon skulle kunna vara min farmor, som
också bar på samma berättelse.
Samma slaviska brytning, ett liknande
sätt att berätta en historia. Och så den
där öppenheten från första sekunden. Det
finns något alldeles säreget äkta i blicken,
som bara den har som vågar visa sin allra
djupaste skörhet.
Det slår mig att jag inte kan förbereda
mig för känslorna som nu kommer.
Hon heter Irena och har just firat sin
nittionde födelsedag. Vid hennes sida
sitter mannen som hon kallar sin största
räddare, maken Jan Forslind; även han, en
vardaghjälte.
Då, inne på koncentrationslägret
Ravensbrück, en plats av blod och tårar,
var hon övertygad om att hon inte skulle
bli äldre än 17 år.
Det var då de vita bussarna kom och
befriade henne.
Hennes berättelse rör sig över en
tidsperiod på fem år. Platsen hon tar oss
tillbaka till, Ravensbrück, är ett nazistiskt
koncentrationsläger särskilt avsett för
kvinnor. Där tvingades hon leva under
fasansfulla förhållanden i närmare fem år
innan hon befriades och kom till Sverige.
Irena Forslind var bara 12 år när hon
några dagar innan julafton arresterades av
nazisterna. Efter åtta månader i fängelse i
Lodtz i Polen fördes hon till Ravensbrück
norr om Berlin.
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Hennes far avrättades så småningom,
modern överlevde Auschwitz men blev
aldrig mer densamma. Själv hamnade
hon i Sverige, i Östergötland och blev den
enda överlevande i sin familj.
Alltsedan dess har hon åkt runt och
föreläst på skolor i Sverige och spridit
kunskap men framför allt kärleksbudskap
till alla de ungdomar som hon har mött.
”Jag insåg att jag måste förlåta, och
det är också det jag vill förmedla till
ungdomarna idag, att man inte ska hata
och att alla människor är lika mycket
värda”.
Att Irena över huvud taget överlevde är
ett under. Hennes livsuppgift blev att ge
det fruktansvärda som hände henne en
mening genom att berätta om det.
Många är de som fått en kram av Irena
Forslind.
Och lika många är de ungdomar som hon
har besökt genom åren för att berätta,
med civilkurage och det största personligt
mod jag har fått möjligheten att komma
nära.
Och hon ger av sin kärlek, villkorslöst,
år ut, och år in. Reser land och rike runt,
och ibland också tvärs över jordklotet för
att föra historien vidare. Detta gör hon
helt utan ersättning. Ser till att hennes steg
ekar in i framtiden.
I Polen finns barnhem som drivs i Irenas
namn och likaså ett hem för sköra, unga
vuxna män som hon vill ge en dräglig
omstart i livet. Hon hjälper oss att
förändra framtiden för utsatta människor.
Det är också i Polen hennes hjärta vilar,
landet hon inte fick växa upp i, ett land
hon aldrig kommer att glömma.

foto: flickr.com/ho visto nina volare
Osjälviskt ger Irena. Och för mig är
hon kärlek i dess renaste form, liksom
så många av hennes medsystrar. Såsom
den franska poeten, Charlotte Delbo,
som överlevde både Auschwitz och
Ravensbrücks fasor, räddades till Sverige,
liksom Irena i april 1945, även hon
genom Röda korsets räddnings¬aktion.
Att återvända till livet efter nedstigningen
i helvetet var liksom för alla de andra
en lång och mödosam process. Under
konvalescens¬tiden strax efter kriget skrev
hon den första delen i Auschwitz-trilogin,
”Aucun de nous ne reviendra” (Ingen av
oss ska återvända).
Genom hennes ord sätter jag punkt denna
gång.

Emelie Hill Dittmer

O, ni som vet
visste ni att hunger får ögon att glittra
att törst får dem att fördunklas
O, ni som vet
visste ni att man kan se sin moder död
utan att gråta
O, ni som vet
visste ni att på morgonen längtar man efter döden
och på kvällen är man rädd för den
O, ni som vet
visste ni att en dag är längre än ett år
en minut är längre än ett liv
O, ni som vet
visste ni att ben är ömtåligare än ögon
att nerver är starkare än ben
att hjärtat är hårdare än stål
...
Visste ni att lidandet är oändligt
att det fasansfulla är gränslöst
Visste ni det
Ni som vet.
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