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Maximiliam Gernandt

det var en solig lördag i april för två år sedan. Jag hade shorts
och solglasögon och klev långsamt ut på gården med den sista väskan.
Mina småsyskon kramade mig hejdå säkert tjugo gånger innan jag satte
mig i bilen och åkte från Karlstad. Det var dagen jag packade ner mina
kläder i sopsäckar, mina böcker i banankartonger och tryckte in det i
mammas röda bil. Det var dagen jag flyttade till Stockholm.
jag växte upp i Värmland. Gick på samma högstadieskola som
Mia Skäringer en gång gick på, och samma gymnasium som Hanna
Hellqvist och Adam Alsing. Alla starka och framgångsrika personer
och nu hade turen fallit på mig. Småstadstjejen skulle bli storstadstjej
och pressen borde gjort mig rädd, men jag blir inte rädd längre.
så länge jag kan minnas har jag skrivit. Dagböcker, noveller, filmmanus, låttexter och alldeles för långa skolarbeten. Men när jag fått
frågan vad jag vill bli har jag alltid svarat ”inte journalist i alla fall”. Min
mamma var journalist under min uppväxt och jag minns tydligt de
grå stentrapporna upp till hennes ännu gråare kontor. Tråkigare än så
kunde det ju inte bli, tänkte jag.
ju äldre jag blev desto svårare blev det att försvara mitt agg mot
journalistiken. Jag fick höra ”men du som skriver så mycket” och till
slut stod jag försvarslös och vek mig totalt för den framtid som stod utstakad. Så när jag flyttade till Stockholm, den där soliga lördagen i april
för två år sedan, var min plan klar - att en dag studera journalistik.
och nu står jag här. Har snart studerat mitt första år på jmk, och
jag kan inte tänka mig att vara någon annanstans. På rätt plats, vid rätt
tillfälle, i mitt ess. Idag, kanske mer än någonsin förut, beundrar jag
min mamma och hennes yrkesval, och hoppas att en dag, bli lika bra
som hon. Det är min dröm.
i det här numret av Femte Statsmakten diskuterar vi Den svenska
drömmen – svenska traditioner, språk, musikunder, rasism och mycket,
mycket mer. Häng med!
Trevlig läsning,
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Madeleine Dahlström, Sara Fröhling
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