
Our Life – en ovanlig turné  
Kajsa i Globträdet tänker tillbaka på en tid som flytt. 
 
Tanken var att gruppen skulle bestå av totalt 6 personer – förutom killarna Jackson, Vincent och 
Gacigi var planen att tre flickor Lucy, Linda och Trizia också skulle vara med på turnén. Flickorna fick 
inte sina pass i tid. Visumhandlingar för Jackson, Vincent och Gacigi hade lämnats in. Två dagar innan 
avresa finns inga visumhandlingar på den Svenska ambassaden. Borta. Ingen registrering. 
OFATTBART - HAR ALDRIG HÄNT! Dagen innan avresa hittas dokumenten och killarna reser till 
Sverige.  
Vi hör på nyheterna: Ett vulkanutbrott på Island stoppar flyget i Sverige. – Kan inte vara sant! Det är 
sant. Klockan 18.00 ska Arlanda stängas. Klockan 19.00 skulle killarna landa på Arlanda. – Vad 
händer nu? Dom fastnar på Schiphol i Amsterdam. Försöker ringa flygplatsen. Går inte. Försöker ringa 
KLM. Kommer inte fram.  
Vi tar snabbt beslut. Peroy ska köra till Amsterdam och hämta killarna.  
Var kan dom vara? Dom ringer nog. Kör!  
Det finns inga hyrbilar i Stockholm. Kollar utanför Stockholm och hittar en på Statoil i Gnesta. Men den 
får inte köras utomlands. Kontaktar Barbara i Malmö, som lånar ut sin bil och tar hyrbilen i utbyte.  
Peroy kör vidare mot Amsterdam. Han kör och kör och kör. Jag fortsätter ringa KLM och flygplatsen 
hela natten. Får svar på flygplatsen efter midnatt. Dom gör ett utrop. Ingen reaktion. Det är kaos. 
Totalt kaos. Peroy kör och kör.  
Vi tar beslut att han stannar i Essen hos sin mamma tills killarna hör av sig från flygplatsen. I Tyskland 
kommer samtalet. Kort.  
- We are here. What shall we do? 
- Hitta en mötesplats. Ring igen klockan 12. Då meddelar ni var Peroy kan hitta er. Låna en telefon 
från någon om ni inte har mera kort att ringa för. Samtalet bryts.  
Peroy kör mot flygplatsen. Klockan blir 12. Inget samtal.  
Kollar mailen innan jag går till Torstens begravning klockan 13.00. Mailen säger 
 - Tell Peroy to meet us outside the Shiphol hotel on the side where the busses are.  
Samtal och sms till Peroy. Mailsvar till Vincent och stört iväg till kyrkan.  
Vid minnesstunden försöker jag formulera vad Vincent skulle ha sagt. Hans tack till Torsten Föllinger 
för det stöd han fått till sin utbildning.  
Hem. Packa klart till Eslöv som är första plats för turnén.  
Emilia kommer. Taxi med allt bagage till Swebus. Genom natten till Malmö.  
Håller kontakt med Peroy. Han kom fram klockan 19.00 till flygplatsen. Dom hittade varandra. Killarna 
får inte ut sina väskor. Väskorna ska vidare till Arlanda. Vincent har en T-shirt på sig. Har frossa. 
Skakar. Malaria. Dom sätter sig i bilen. Hungriga. Har inte fått någon mat på hela dagen. Dom fick en 
matkupong när dom landade. Det var allt. Dom blev kollade och kollade och checkade och checkade 
när dom anlände. Alla andra fick passera. Inte dom. Misstänkta ungdomar. Efter många timmar 
vågade dom testa matkupongen. Den fungerade. Hamburgare på McDonalds och en räddningsbrits 
att sova på. De flesta tog sig ut från flygplatsen och checkade in på hotell - dom resvana med 
kreditkort. Killarna vaknar och väntar hela dagen. Ingen mat. Inga kuponger. Peroy köper mat och kör 
och kör – mot Eslöv. 
Emilia och jag tar taxi från bussen till stationen i Malmö med allt bagage. Jisses! 3 stora trummor. 
Resväska och bagar. Vi kånkar och bär. Äntligen hemma hos Emilias föräldrar i Eslöv! Allt är förberett. 
Sängarna bäddade. Handdukar ligger framme. Hej och adjö till mamma och pappa. Håller kontakt 
med Peroy. Fel på bilens belysning. Det finns inget halvljus. Bara helljus. Dom måste stanna och sova 
på en p-plats så dom inte bländar med helljuset. Väcks av vägvakt. Misstänkta människor som sover i 
en bil. Dom får tillåtelse att sova vidare. Peroy fryser. Har lånat ut sina kläder till Vincent som har feber 
och skakar. Peroy värmer bilen lite då och då under natten. Fortsätter köra i gryningen. Anländer till 
Eslöv på eftermiddagen.  
Vi kollar läget. Allt saknas. Vi måste repetera föreställningen som är planerad för 3 tjejer och 3 killar – 
få fram en föreställning för 3 killar. Emilias mamma har ringt Erikshjälpen. Vincent förklarar hur man 
gör malariamedicin: Ingefära och vitlök i varmt vatten. Dricker och säger att han blir bättre. Han ligger 
under 10 filtar och säger att han är ok. Han deltar i planeringen liggande i soffan. Erikshjälpen öppnar 
extra för oss på lördag eftermiddag. Vi får kläder och skor och jacka och underkläder - allt som fanns i 
väskorna som ska till Arlanda. Vi hittar material till scenografi, rekvisita och scenkläder. Fortsätter 
repetera. Det är mycket kvar att göra. Vincent skakar. Ringer till läkare vi känner för att få tag på 
malariatabletter. Vi vill inte gå till sjukhuset för då läggs han in. Det har vi inte tid med. Slår i Eniro och 
hittar telefonnummer till en läkare vi känner med erfarenheter från Afrika. Han är hemma!!! Han talar 
om vad vi ska göra och Peroy åker till apotek i Malmö. Får ut tabletterna innan dom stänger klockan 



22.00. Tack Gode Gud för den hjälpen!!! Vincent har hög feber men jobbar vidare liggande i soffan. 
Det är krut i streetkids. Tabletterna är bra. Febern går ner direkt och behandlingen skall fortsätta i tre 
dagar. Vi jobbar vidare.  
Vi jobbar vidare. Vincent mer eller mindre ok. Det är tisdag. Premiär! Arrangören ringer tidigt. Han är 
på BB. Hans fru föder barn – för tidigt. Vi fixar och trixar. Fullsatt salong med 400 barn. Det är knäpp 
tyst. Knäpp tyst. Det blir en fantastisk respons från barnen. Underbart!!!  
Emilia får akut värk. Inflammation i en tand. Penicillin. Värken outhärdlig. Morfin hjälper. 
Kvällsföreställning. Emilia inleder suveränt. Fantastisk föreställning och samtal efteråt. Vi är nöjda. 
Dödströtta. Kan inte sova. Dagen därpå samtal på skolor. Jag har samtal med kommunledningen om 
Partnerskap med en kommun i Uganda. Lägger upp planer.  
Efter lunch till Stockholm och vidare till Kalix. Sam i Stockholm har koll på flyg och eventuellt tåg till 
Kalix. Vi vet inte om det går flyg. In i bilen med matsäck. Peroy, Emilia och killarna till Stockholm. Jag 
tar tåget. Direkt vidare till Arlanda. Flyger till Luleå! Underbart - Flyget fungerar! Anländer sent. 
Geväret som vi fått låna av Kulturskolan kom inte fram. Efterlysning och anmälan. Anländer Kalix vid 
midnatt. Vi somnar direkt! 
Upp tidigt och föreställning. Efter lunch en till och sen ser vi en musikal. Vi är i publiken i en stor ishall. 
Den stora händelsen i föreställningen är direkt kontakt med Kampala, Uganda via satellit! Dom 
samtalar med varandra – Kalix och Kampala! Deras partnerskap är fantastiskt! Success!  
Ensamkommande killar från Somalia tar med våra killar ut på kvällen. Vi har fått två mobiltelefoner i 
Eslöv så vi kan hålla kontakt. Två föreställningar för låg och mellanstadiet dagen därpå. Barnen ställer 
mängder med frågor efter föreställningarna. En skog av armar i luften. Så kloka och bra frågor. Vi 
skulle behöva 2 timmar. En timmes föreställning och en timme för att svara på frågor.  
Konflikt mellan Vincent och dom andra killarna stegras tills Peroy och jag enas om att vi skickar hem 
allihop. Jag har ett samtal med Vincent på flygplatsen i Luleå. Han får ultimatum. Han fattar att han är 
åt helsike fel håll. Nickar och skärper sig. Gacege är i bottenläge. Vi flyger hem och samlas hos mig. 
Gacege äter för sig själv. Jag kallar på honom och ber honom tala om vad som är problemet. Jag vet 
redan att han påverkats av Vincent och har hans åsikter. Gacege får prata om det som tynger som är 
totalt förvirrande men som jag tar på blodigt allvar och så kommer leendet tillbaka.  
Besvarar mail.  
Vi förbereder kvällsprogram i Farsta. En välgörenhetskonsert för Our Life. Jag presenterar Our Life 
och killarna improviserar - är helt underbart galna. Sanna 17 år har tagit ett stort steg i sitt liv. Hon får 
beröm när hon överlämnar alla donationer som är 1.600 kronor. Hon vill göra något som är viktigt i 
livet och hon tog det första steget denna kväll. Klockan är 21.30. Ungdomarna ska på disco. Peroy 
och jag tar hem allt bagage. Vi går åt varsitt håll. Njuter tystnaden och friden. Klockan 04.00 ringer det 
på dörren. Vincent och Gacigi är tillbaka. Jag andas ut. Somnar om. Det är söndag morgon.  
Fortsättningen är utan dramatik. Alldeles vanlig, normal turné. Några dagar innan hemresan varnas för 
nya askmoln. Flygplatser stängs på Irland men i övriga Europa och på Arlanda är allt öppet för flyg 
den 6 maj! Killarna lämnar Sverige för den här gången och anländer hem till Nairobi utan problem. 


