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”Så starkt att det nästan
inte går att värja sig”

Systrarna Hazaar och Areej (i beige hijab) återförenas efter åtta år. Foto: Privat

Återförening, saknad, längtan, känslostorm. Konstnären
Henrik Teleman har samlat in filmade möten till en
utställning om hur det gått för flyktingar han träffade
2016. ”Vi har hela skalan, från katastrof till framgång.”
Viktoria Myrén
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På mobilfilmen ser man en pappa vänta i en bil utanför en
flygplatsterminal i skymningen. Plötsligt får han syn på en person han
känner igen och får bråttom att ta sig ur bilen.
Mannen som kommer emot honom med utsträckta armar och ett stort
leende är hans son. De två har inte setts på över tio år, men nu möts de igen
och det går inte att ta miste på kärleken i deras ansikten. Skratt och tårar
blandas om vartannat medan pappan kysser sonen på kinderna.
Filmen är en av ett flertal ”återföreningsfilmer” som ingår i konstnären
Henrik Telemans projekt ”Drömmar på månen – vad hände sen?”
Under åren 2016–2017 besökte han flera flyktingförläggningar där han
intervjuade ett 90-tal flyktingar och samlade in bilder från deras mobiltelefoner. Detta mynnade ut i utställningen ”I telefonen finns hela
människan” samt en bok med samma namn. Nu har Henrik Teleman gjort
nya intervjuer med hälften av flyktingarna för att se vad som har hänt sedan
dess.
– Vi har hela skalan från katastrof till framgång.
Projektet rymmer en rad filmer från människor som har återförenats med
sina saknade familjemedlemmar. Henrik Teleman beskriver filmerna som ett
slags koncentrat av känslor – som nästan ”skär hål i verkligheten”.
– Människorna uttrycker saknad, längtan och samhörighet, och de gör det så
otroligt starkt att det nästan inte går att värja sig.
Men de har inte bara längtat efter sina nära och
kära, utan också haft dåligt samvete.
– De känner att de har övergivit och svikit sin
familj, att de lämnat människor i en farlig situation
och bara tänkt på sig själva.

Henrik Teleman. Foto: Bertil
Hertzberg

Filmerna är ett vittnesmål om vår tid och vad som
är viktigt i livet, enligt Henrik Teleman. Att möta
främlingsfientlighet och visa på människors
likheter har varit en avgörande del i hans konst.
Drivkraften är hans egen nyfikenhet. Vilka är de
här människorna och hur har deras liv påverkats?

Krig, våld, rädsla, flykt och återföreningar kom på köpet.
Men inte alla har lyckats träffa sina nära och kära igen.
För hårfrisörskan Maryam är situationen komplicerad. Bara 17 år gammal
gifte hon sig i Syrien och äktenskapet var inte lyckligt. Efter skilsmässan fick
mannen vårdnaden om barnen och Maryam flydde så småningom till
Sverige tillsammans med sin far och bror, berättar hon i Henrik Telemans
bok ”I telefonen finns hela människan”. Hon längtade efter att jobba som
frisör i Sverige.
När Teleman möter henne igen – fem år senare – har hon flyttat till
Göteborg och jobbar som kock.
”Mina barn bor i Syrien och de kommer inte och de vill inte heller. Det är
väldigt svårt att vara ensam men jag klarar mig utan kärlek. Jag tror att jag är
en stark kvinna”, säger Maryam i den kommande boken ”Drömmar på
månen – vad hände sen?”.
I dag har hon fast jobb och ett förstahandskontrakt på en lägenhet. Likt
många av de flyktingar Henrik Teleman intervjuat hoppas hon på permanent
uppehållstillstånd och slits mellan längtan efter kärlek och behovet av att
vara självständig. Maryam berättar att hon i Syrien varken kunde jobba eller
studera.
”Min man hade tagit barnen. Jag hade alltid problem. Nu har jag kontrollen
i mitt liv. Men det var inte bara när jag kommit till Sverige jag mådde dåligt.
Alla de första tjugofyra åren mådde jag dåligt. Jag räknar mitt liv bara från
den tiden jag flyttade till Göteborg.”
Hur det blir i framtiden vet hon inte. På det sättet är Maryams historia typisk
för konstprojektet, den rymmer såväl framtidstro som osäkerhet.
”När kommer jag åka till Syrien för att träffa mina barn? Jag tänker på
framtiden och hur jag ska göra. Det finns inget jag längtar efter i Syrien utom
mina barn”, säger Maryam.
Henrik Teleman betonar att de flesta han intervjuat har stuvat undan
längtan efter sin familj – det är för smärtsamt. Men när de återförenas med
sina anhöriga får längtan och saknaden fritt spelrum. Det syns på filmerna
som han samlat in.
– Det är en fruktansvärd känslostorm och jag upplever att stormen är större i
återvändarna än i släktingarna de lämnat kvar. Jag tror det är på grund av
det dåliga samvetet – över att de har lämnat. Men det betyder ju inte att de
gjort något fel, säger han.



Hazar (i svart) anklagades för att samarbeta med rebellerna i Syrien och fängslades och torterades
men lyckades fly till Saudiarabien. Areej tog en annan väg. Areej bor nu i Tyskland, och kunde efter
åtta år besöka Saudiarabien för att träffa sin syster. Foto: Privat
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