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I dag utkommer Göran Rosenbergs
bok om uppväxten, fadern och
familjetragedin.

GÖRAN ROSENBERG
Ett kort uppehåll på vägen från
Auschwitz

Albert Bonniers förlag

Ren magi
Göran Rosenberg fogar samma fragment av ett liv – faderns. Gunilla
Kindstrand läser en sons besvärjelse.

Minnesskärvor. Han tar dem försiktigt i sina
händer, prövar deras tyngd och hållbarhet.

Göran Rosenbergs bok om sin far, ”Ett kort
uppehåll på vägen från Auschwitz”, är ett
märkvärdigt arbete. Det tar inte många sidor
innan man inser att det mesta Göran
Rosenberg skrivit i sina dagar (och det är
mycket) har drivit honom fram till just den
här boken.

Till det yttre gör han som han brukar. Han
granskar mötet mellan livsvärldar och
systemvärldar och granskar noga vad som
händer när de samspelar. Men den här gången
är det den egna familjen och uppväxten som
står i fokus. Koncentrationsläger,
handelsförbindelser, folkhemsbygge länkat
till en kvinna och en man som försöker få
sina ofattbara erfarenheter att rymmas i ett
lägenhetsliv i Södertälje.

I centrum står fadern, Dawid, en gång en
livsbejakande, rastlös yngling. Det är hans liv
som ligger där i skärvor, och som sonen nu
varsamt fogar samman. Fadern var en
överlevande som aldrig hittade tillbaka till
det riktiga livet. Hans självmord skuggar
orden redan från början. Nu manar sonen
fram honom igen. Han ställer de frågor han
aldrig fick tid att formulera. Han lyssnar,
ömmar och försäkrar att han inte vill döma.

Det för ibland tankarna till Kalevalaeposets
urbild, där Lemminkäinens ömma moder ben
för ben fogar samman sin döde son för att
göra honom levande igen. Ett berättande på
den här nivån är heller inte alldeles olikt ren
magi.

Arbetet leder Göran Rosenberg från
kontinentens fasor till svenska
uppsamlingsläger, tidningsredaktioner,
läkarrum, kyrkogårdar. Centrum är den lilla
staden med den stora lastbilsfabriken,
Södertälje. För sonen är det en plats där alla horisonter är öppna. För fadern blev
det just ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz.

Visst händer det att tonfallet blir känslomässigt enahanda, men det glömmer man

Rekommendera Bli den första bland dina vänner att rekommendera detta.

Mest lästa
1. Spikar du igen nu, Svedberg?
2. Stolt hockeymorsa
3. En bön - nej, ett stridsrop
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Gunilla Kindstrand
gunilla.kindstrand@gd.se

Twingly bloggsök

när författaren plötsligt byter tempo för att ratscha revor i vedertagna bilder, till
exempel de svenska formuleringar – om flyktingarna, det judiska, det andra – som
mötte hans far och mor. För den som sysslar med att via ord beskriva världen är
boken en moraliskt uppfordrande läsning. Bakom våra formuleringar finns idéer
och förutsättningar som är svåra att urskilja i nuet, men som framstår desto
tydligare på avstånd. Bara efter lång tid kan fragment av förnimmelser bli till
berättelser, som Göran Rosenberg påpekar.

Litteratur året 2012 har kallats fädernas år, men egentligen är det förstås sönernas.

”Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz”, är så nära en stor roman man kan
komma, utan att den för ett ögonblick lämnar verkligheten.

Blogga om den här artikeln
Om du kommenterar och länkar den här artikeln i din blogg, så kommer det inlägget att
länkas till härifrån.

Pinga din blogg hos Twingly för att vi skall kunna hitta den.

»
Var den första att kommentera »

BOKEN

Åtråns
oemotståndliga sug

Kan man komma närmare ett äktenskap än så
här? Lina Erkelius läser Trude Marsteins

roman om otro, samvete och svek.

BOKEN

Jonstad visar på ny
väg

David Jonstad visar vägen in i en dramatisk,
men mera hållbar framtid. Christer Forsberg

har läst en uppskakande bok av en av Sveriges
främsta skribenter om klimat och miljö. Ikväll,
torsdagen den 19 april, gästar David Jonstad Lättings i
Gävle.
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BOKEN

Vardagens skuggvarelse
Vardagen rör sig framåt på ett smått obegripligt sätt som gör den svårfångad
om uppmärksamheten brister bara för ett ögonblick.

BOKEN

Rowling avslöjar titel på ny bok
Den brittiska författaren JK Rowling har valt titeln "Casual Vacancy" på sin
första vuxenbok

BOKEN

007 på nya bokäventyr
James Bond återvänder till 60-talet i en ny roman om agent 007, uppger BBC.
Författaren William Boyd har tagit sig an att skriva den nya Bond-boken som är

planerad att ges ut under 2013.
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BOKEN

Ren magi
Göran Rosenberg fogar samma fragment av ett liv - faderns. Gunilla
Kindstrand läser en sons besvärjelse.

BOKEN

Järnets längtan 
att bli rost

Allt är dömt till upplösning: material, -
byggnader, minnen, liv. Lars Gustafssons nya

diktsamling gör poesin till en del av livet, menar Crister
Enander.

BOKEN

Omtumlande och
fascinerande

Det finns en före ställning om att dikten skall kunna
avtolkas och placeras i ett sammanhang som gör den

inte bara begriplig utan också genomlyst av kunskap, som vore
dikten en särskild sorts behållare som det gick att transportera
genom tid och minne.

BOKEN

Det svåra livet efter
Auschwitz

Varje väg från Auschwitz är ett individuellt
mirakel, konstaterar Göran Rosenberg.

Barndomsskildringen "Ett kort uppehåll" är hans
föräldrars historia, och boken han burit på hela sitt liv.
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BOKEN

"Cooking with Poo" knasigaste
titeln

Litteratursajten The Booksellers tävling "Odd titleprizes" är avgjord: Saiyuud
"Poo" Diwongs bok "Cooking with Poo" är 2011 års vinnare, skriver Svenska

Dagbladet. 

KULTUR
Grym påsk !

Anders Wennberg, GD:s deckarrecensent
sedan mer än 25 år, har recenserat årets

"påske-krim".

BOKEN

Ingen lär
bli
besviken

När John
Cardinal

kommer tillbaka är det
som att möta en gammal
kompis igen. 

BOKEN

Angeläget
ämne,
men...

Jag skulle
väldigt gärna

vilja skriva att det här är
en jättebra roman, för ämnet är
angeläget:

BOKEN

Fantastiskt
bra

Jag undar om
jag inte har

Tove Alsterdals debut
"Kvinnorna på stranden"
någonstans i de olästa
högarna därhemma.

BOKEN

En debut
med
mersmak

Sveriges
ambassadör i

Östkongo försvinner
och det blir viss oro på
Utrikesdepartementet. 

BOKEN

Våra bristande
kunskaper om
SSSR och
Ryssland

Den utmärkta översättningen av Masha Gessens bok flyter berömvärt och
smidigt, vilket alltid är det viktigaste.

Läs också
Putin – en man av makt och mörker
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BOKEN

I Bukowskis värld
Det är något klurigt med Charles Bukowski
som poet. Man vet aldrig riktigt var man har

honom. Rent fysiskt befinner sig berättaren på
kapplöpningsbanor, i sämre barer, i skitiga motellrum.

BOKEN

Förbjudet att beträda
Staden gnistrar och stinker. Ständigt växlar den skepnad. Henning Berger
skrev sin roman "Drömlandet" för över hundra år sedan.

BOKEN

En underbar debut
"Guds moder Maria for till himmelen med
kropp och själ. Det bestyrker påvens dogm.

Och hon är på månen. Det går Gud personligen i
borgen för genom uppenbarelsen han uppenbarade för
aposteln Johannes. Den avgörande frågan är nu, vad
gör bolsjevikerna när de hittar madonnan?"
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BOKEN

Här flyter sorgen
fram

Fält utan slut. Evighetslånga floder,
mangrovesnår, bananbuskar och sumpmark.

BOKEN

Skugga över stor
poet
Curt Bladh om en poet i otakt med
tiden

Under ett halvt sekel befann sig Bertil
Malmberg på den litterära scenen. Han var

inte alltid i takt med tidens mode men i sin
mångskiftande gestaltning en avläsare av mycket av
det som rörde sig i världen, också utanför litteraturen.

BOKEN

Pek(boks)vänlig
Billgren

Man är lite konstskadad när man får en bok
som heter "Min första bok om Ernst Billgren"

och självklart tror det är konstnären själv som skrivit om
sig själv.

BOKEN

Bagatell som är
betagande

Örjan Abrahamsson följer med Haruki
Murakami in i den solkiga, men förtrollande

Tokyo-natten.
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NYHETER
Blev sittande i soffan
Vill inte utöka personlig assistans
Återvinningen ska byggas ut
Polisens jobb att tysta musiken
"Lägg ner Konstcentrum"
Stolt hockeymorsa
Skräpet på Rullsand räknat
Symfoniorkestern kan flyttas
Mindre asfaltering och städning
Brynäs varnar för Blocketbiljetter
Motorbrand i buss
Inbrottsvåg i kolonistugorna
Husvagn fattade eld
Lång väntan på återbesök
Cancersjuka hämtar kraft i
naturen
Kräver besked om jordmassorna
Redo att ta över efter Söderman
Fick rätten på sin sida

SPORT
TV: "Det blir tufft"
Max siktar både högt och långt
Finalhälsning
Pontus hårdsatsar mot VM
En bön - nej, ett stridsrop
Matchguiden: Brynäs-Skellefteå
Emma: "Jag är riktigt besviken"
Spikar du igen nu, Svedberg?
Hur vore det med en favorit i
repris, Emil?
Yes, vi lyckades fixa finalbiljetter!
Tommy om pressen: "Finns inga
tendenser till rädsla"

KULTUR & NÖJE
Finntroll på Getaway Rock
En musikalsoppa som smakade
gott
Svårt att dra en tydlig gräns i
musikens värld
PopCult vill se flera besökare
Slagverk i fokus på Drottningen
Susanne påminner om Drake
Åtråns oemotståndliga sug
Ett försvarstal för en dynamitard
Jonstad visar på ny väg
Gökungen puttas ur boet
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Restips på spa

Yoga & Detox på Malta
Tänk dig att sitta i en jacuzzi på en
liten ö i mi...
InShape Travel

Algarve - paradis för
skaldjursälskare och go
Algarve är känt för sina många fina
sandstränder o...
GetAway Travel

Spapaket i Åre
Skäm bort dig själv - riktigt
ordentligt. Koppla a...
Copperhill Mountain Lodge

Cityweekend med spa 6390:-
Island är vida känt för sina varma
källor och vatt...
ISLANDIA resor

Yogaresa till Egypten
En underbar yogasemester i det
idylliska Dahab på ...
InShape Travel

BOKEN

Vallgren drunknar i överdrifter
Det börjar så lovande. Sedan dränks "Havsmannen" av författarens överdrifter.
Curt Bladh sörjer den roman Carl-Johan Vallgren aldrig fullföljde.
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Lyxigt spahotell i Åre från 499
kr
I sommar kan du bo till kanonpris hos
oss. I logip...
Copperhill Mountain Lodge

Medicinsk Yoga i Bodrum
Följ med Ullis Karlsson till Bodrum
där du under e...
InShape Travel

Nyhet - Taiqi & hälsoresa till
Peking
Behöver du komma bort en vecka för
att slappna av ...
Svensk-Kinesiska Resebyrån

Ayurveda i Indien
Upplev Ayurveda i Kerala. Vi vet var
du ska åka fö...
GetAway Travel

Gran Canaria Zumba dig i
form.1v 12/5 10950:-
I Priset ingår flyg, flygskatter,
transfers, del i...
Gran Canaria Experten© Copyright Gefle Dagblad | E-post redaktion: gefle.dagblad@gd.se
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PÅ BIO I GÄVLE Köp eller reservera dina biobiljetter här

Bioprogrammet

BILJETT
TRAILER

American Pie: Reunion
Torsdag   kväll
Battleship
Torsdag   kväll
En gång i Phuket
Torsdag   kväll
Hotell Marigold
Torsdag   kväll

Revolt
Torsdag   kväll
The Deep Blue Sea
Torsdag   kväll
The Hunger Games
Torsdag   kväll
Titanic
Torsdag   kväll
Wrath of the Titans
Torsdag   kväll
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