Som 17-åring förälskade hon
sig handlöst i en man i Pakistan
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ranciska är född 1955 och
uppvuxen på Lidingö med
föräldrar som gav sina barn
stor frihet. Reglerna var få och
hon berättar att hon bara var 5 år
när hon åkte spårvagn själv förs
ta gången.
Bristen på struktur och grän
ser gjorde henne till en tuff och
hårdhudad ung kvinna, men in
nerst inne var hon otrygg och ha
de ett stort behov av bekräftelse.
– Jag var en sökare som i allt
kaos försökte finna meningen
med livet, säger hon.
Som 17-åring bestämde hon
sig för att lifta till Indien med
vännen Göran, en kille som hon
hade träffat i ett hippiekollektiv
några månader tidigare. De res
te genom Danmark, Tyskland,
Österrike, Jugoslavien, Bulgari
en, Turkiet, Iran och Afghanist
an.
De bodde på billiga hotell med
stengolv och madrasser på
golvet. När de kommit
Franciska
halvvägs tog reskassan
von Koch liftade
slut, men på ett mi
rakulöst sätt lycka
till Indien som 17-åring.
des de charma till
Under resan träffar hon
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– Att komma
med allt vad det
till Afghanistan
och sedan Pakistan
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var som att kliva rakt
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in i medeltiden. Jag såg
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riktig fattigdom och börja
de förakta vårt materialistiska
samhälle i väst, säger hon.

Franciska gifte sig
in i hederskultur

Djupt förälskade

De hade bestämt träff med
Sean, en kille de träffat i
Istanbul. De skulle bo hos en
kompis till honom och befann
sig i en liten by i norra Pakistan.
De frågade runt i byn och hit
tade sedan fram till ett stort och
pampigt hus med en lång allé.
En man kom ut och välkomnade
dem. Han hade kolsvart hår, en
svart välansad mustasch och
olivfärgad hy. På huvudet bar
han en rund yllekalott. Franciska
tyckte att han, Shahid, var den
snyggaste man hon någonsin ha
de sett.
Franciska och Göran togs
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emot med öppna armar och de
fick bo i ett av familjens gästhus.
– Det var som ett magnetfält
mellan mig och Shahid. Vi kunde inte stå emot varandra, säger
hon.
Efter någon vecka tyckte
Göran att det var dags att åka vidare. Han försökte övertala
Franciska att följa med, men hon
stannade ytterligare några veckor innan hon återvände till
Sverige.
Vid det här laget var Franciska
och Shahid ett par och djupt förälskade. Shahid följde med sin
nya flickvän till Sverige och paret gifte sig i Rådhuset.
Men livet i Sverige blev
svårt. Shahid tillhörde folkgruppen pashtuner och kulturkrockarna gjorde dem isolerade. De beslöt sig därför för att
återvända till Pakistan och bosätta sig där.

Shahid bar vapen

När de kom till Pakistan flyttade
de in hos Shahids familj, i huset
bodde Shahids mamma, pappa
Baba, Shahids alla syskon och
Babas ytterligare tre fruar.
Franciska och Shahid var upp
över öronen förälskade, men det
fanns ett stort problem. Shahid
var förlovad med Gulab, en
kvinna från grannbyn som han
hade känt sedan barndomen.
– Enligt hederskulturen hade
Shahid vanhedrat Gulab genom
att förlova sig med henne och
sedan gifta sig med Franciska.
Det ryktades att Gulabs storebror skulle hämnas så fort han
kom ut ur fängelset. Shahid var
ständigt på sin vakt och bar vapen i ett försök att skydda oss,
säger hon.
Dagarna kom och gick.
Männen arbetade ute i samhället
och kvinnorna städade, tvättade
och lagade mat i ett kök som var
minst sagt spartanskt med stampat jordgolv. Längs ena väggen
fanns en eldstad där kastrullerna
puttrade över öppen eld.
Alla måltider intogs sittandes
på golvet och åt gjorde man med
händerna. Innanför husets väggar hade kvinnorna en tunn sjal på
huvudet. När de gick ut hade de
på sig ett heltäckande tyg för att
dölja allt utom ansiktet.
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”Det var som ett magnetfält
mellan mig och Shahid”

Namn: Franciska von
Koch.
Ålder: 61 år.
Bor: Stockholm.
Familj: I ett förhållande.
Gör: Temacoach/curator,
psykoterapeut, uttryckande
konstterapeut och
mindfulnesslärare. Har
skrivit om sin tid i
Pakstan i boken Omvänt
uppror. Arbetar med sin
andra bok som handlar
om hennes mammas
minnen av andra
världskriget. Läs mer
om Franciska på
franciskavonkoch.com.

– Han var väldigt kontrollerande och ville veta allt. Hur
jag hade levt, vilka jag hade
träffat innan honom och vilka
jag hade haft sex med. När jag
berättade att jag hade haft sex
med en 55-årig indisk guru blev
han helt vansinnig, säger hon.
Franciska och Shahid levde
ständigt med hotet från Gulabs
familj. De bestämde sig återigen
för att flytta till Sverige. Det var
helt enkelt för farligt att bo kvar.
I Sverige hade Shahid svårt
att finna sig till rätta och det
uppstod ofta konflikter.
– Han var väldigt kluven eftersom han fascinerades av vårt
sätt att leva samtidigt som han
tyckte att vi levde ett ytligt och
syndigt liv. Han hade svårt att
acceptera att kvinnor kunde vara androgyna och han störde sig
på att kvinnor var lättklädda på
somrarna, säger hon.

De bråkade ofta

månader gick skilsmässan igenom.
Shahid åkte tillbaka till
Pakistan och gifte sig med Gulab
som han fick tre barn tillsammans med.
Franciska började studera
konst, musik och teater. Hon
fick en huvudroll i filmen
Mackan där hon spelade en
mobbad flicka som hamnade på
mentalsjukhus.
– Att gå in i rollen var terapi
för mig. Jag tror att jag var ganska
bra på att spela offer efter allt jag
hade varit med om, säger hon.
Efter en tid besökte Shahid
Stockholm och de sågs över en
fika. Sedan dess har de inte hörts
av, 40 år har passerat och hon vet
i dag inget om Shahids liv. Det
händer att hon tänker tillbaka
och undrar hur familjen har det.
– Kvinnorna lever ett väldigt
speciellt liv där. I dag har jag
svårt att förstå att jag själv var
en del av det, att jag accepterade
att leva i en hederskultur. Jag
tycker inte att en religion ska
styra hur vi lever våra liv och jag
tror inte på förbud som ger
skam och skuldkänslor. Jag tror
att människan behöver psykologisk kunskap, meditation och
avslappning för att må bra, säger hon.
Franciska har skrivit om sina
upplevelser i boken Omvänt
uppror.
■

– En gång blev han arg för att jag
mötte en annan mans blick på
tunnelbanan. Det blev så tydligt
att vi hade olika synsätt, säger
Män och kvinnor umgicks hon.
inte och kvinnorna gick sällan
Konflikterna fortsatte. Efter
utanför dörren om de inte var i ett jättegräl rymde Franciska och
sällskap av en man.
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Franciska ägnade sig åt
det gått tre år sedan deras
att läsa, måla, sy tygallra förs
ta möte.
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och efter några
återges de brev som
hon skickade till sin
pashto. Som nymamma. Breven har ett
gift förväntades
gammalmodigt
språk och
hon inte arbeta.
innehöll ofta bibeltexter.
– Jag föll in i
I breven framgår det hur
Vinn boken!
det där livet och
mycket hon älskade
tyckte att det var
Shahid.
Vi lottar ut 5 ex av Franciska
ett naturligt sätt att
von Kochs bok Omvänt uppror.
leva, trots att jag var
För att vinna boken, svara på
praktiskt taget instängd,
frågan: Vad heter huvudstaden
säger hon.
i Pakistan?
I relationen med Shahid var
det tydligt vem som bestämde.
Se vidare på sidan 117 hur du
De hände att de rök ihop ortävlar. Ange koden ÅR1 samt det
dentligt.
rätta svaret.
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