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Jubileum

ETT LIV SOM POET
Ett krig tvingade honom att fly sitt hemland. Men inget kan tvinga honom att sluta skriva. Poeten Meho
Baraković från Bosnien bor sedan sju år tillbaka i Sverige och Bollnäs. Hans första bok gavs ut i Sara-
jevo för 30 år sedan. I år hoppas han kunna ge ut två diktsamlingar - där mycket handlar om Bollnäs.

Text och foto: Kristian WESTIN
BollnäsNytt, 19 augusti
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Jag vill skriva något som kan ge Bollnäs avtryck i historien.

Bollnäs kan sägas vara kärnan i Mehos
skrivande sedan han kom till staden. Ti-

digare har han gett ut diktsamlingarna Boll-
näs - platsen för min sorg och I Bollnäs fal-
ler snö.

– Bollnäs är väldigt intressant. En gång be-
sökte jag en vän i Stockholm som inte visste
vad Bollnäs var. Då bestämde jag mig för att ha
Bollnäs i titeln på mina böcker så ofta jag kan.
Jag vill att alla ska få veta var Bollnäs ligger
och vad Bollnäs är. Jag vill lära andra invand-
rare och flyktingar att det finns mer i Sverige än
bara Stockholm. Jag vill skriva något som kan
ge Bollnäs ett avtryck i historien. Jag ser det
som mitt uppdrag att låta staden leva genom
mina dikter. Jag har blivit väl omhändertagen i
Bollnäs och vill ge något tillbaka.

Året är 1972. 27-årige bosniern
Meho Baraković är en stolt man.
Han har just givit ut sin första bok.

Bokens titel, Asyl, förebådar på ett nästan
kusligt sätt hur Mehos liv senare ska ge-
stalta sig. Men om det vet han inget, inte än.

Trettio år senare lever Meho Baraković i ett
nytt land och en ny stad. För sju år sedan,
sommaren 1995, tvingade kriget honom att fly
sitt hemland. Från Trebinje i Bosnien-Herce-
govina kom han till Sverige och Bollnäs.

Om titeln på sin debutbok säger han idag:
– Jag hade redan då en känsla av att något

skulle hända, att jag på något sätt skulle bli
förflyttad. Det var nästan omedvetet och jag
visste inte exakt hur det skulle ske, det var
bara något min intuition sade mig.

Meho har funnit sig tillrätta i Bollnäs med sin
familj och trivs mycket bra. Men ändå känner
han - förstås - en djup sorg över anledningen
till att han hamnat här. En sorg som genomsy-
rar hans skrivande. För skriver, det gör han fort-
farande - och kommer troligen alltid att så göra.
Tre böcker på svenska och en på bosniska har
det blivit under tiden i Bollnäs.

Innan flykten från Bosnien hann Meho ge
ut tolv böcker på sitt hemspråk och en på
italienska. I år när han firar trettioårsjubi-
leum som författare, är hans önskan att kun-
na ge ut två böcker - diktsamlingar betitlade
Varför Bollnäs och Föreställ dig i Bollnäs.
Allt hänger på om han kan hitta sponsorer
för tryckkostnaden.

– Jag tänker inte på någon vinst, det enda
jag vill är att få böckerna i tryck, att få komma
ut med dem, säger Meho.

Meho Baraković skriver uteslutande poe-
si. Hans dikter är oftast djupsinniga och präg-
lade av en nästan smärtsam svärta. En svärta
som blivit mer och mer tydlig ju äldre han bli-
vit. Kriget och flykten har såklart satt djupa
spår, men även åldern är en orsak.

– Jag ser andra saker nu när jag blivit äldre.
Saker som jag inte märkte när jag var ung. Jag
har ändrat åsikt om många saker med åren.
När jag var ung såg jag allt fint i livet, men allt
är inte blommigt och vackert - det finns många
skuggsidor också.

Namn: Meho Baraković.
Född: 1945 i Banja Luka, Bosnien-Her-
cegovina.
Bor: Framnäs, Bollnäs.
Familj: Fru Hajrija, sönerna Sergej, 25,
och Adis, 23.
Äter: Sallader. Vill gå ner i vikt…
Dricker: Saft. Väldigt sparsamt med al-
kohol.
Kör: Går och åker buss. Har inget körkort.
Förebild: Fjodor Dostojevskij. Ett geni.
Den största författaren genom tiderna.
Älskar: Musik och litteratur.
Lyssnar på: Klasisk musik. Beethoven
och Mozart är favoriterna.
Tre ord om sig själv: Tänkare, ledsen,
missnöjd.

Om Mehos dikter är dystra och eftertänk-
samma, så ger han i det levande livet ett

betydligt gladare intryck. Flera gånger under
vårt möte fyrar han av ett lika varmt som brett
leende. Han ger intryck av att vara en person

Gladare än sina dikter

Bollnäs kärnan


