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Hon ﬂydde ett hårt liv i Sovjet
Johanna Engdahl har skrivit en bok om förtrycket och fattigdomen.
Hon har gått igenom
både svält och hemlöshet.
– Man var tvungen att
vara tuff för att klara sig
i Sovjet.
Nu berättar Johanna
Engdahl om sina erfarenheter.
Tillsammans med sin son, två papegojor, tre katter och resväskor
med rökskadade kläder anlände
Johanna Engdahl till Åland 1992.
Mitt under perestrojkan, Gorbatjovs ekonomiska revolution, lämnade hon sitt land och hoppades
på ett liv på Åland.
Så blev det också. Hon blev
kvar i 17 år. Sedan träffade hon en
svensk man och hamnade i Täby.
– Men den
historien
kommer jag
att
berätta
om i nästa
bok. I den här
boken vill jag
skildra hur livet kan vara
för en invandrare och jag tror
att alla kvinnor i den situationen
kan känna igen sig.
Johanna Engdahl och hennes väninna på en bild från hamnen i Odessa 1969. Johanna studerade och arbetade fem år i den ukrainska staden.
FOTO: PRIVAT
Hon föddes 1949 i Sverdlovsk, i
Ural och ﬂyttade som 18-åring till
Odessa i Ukraina.
beta för att sedan kunna studera
nom dem kunde hon till slut komDär studerade hon till civilin- igen.
ma dit.
◗
62-årig
Viggbyholmsbo
från
Ural
genjör inom livsmedelsindustrin
Efter fem år kom Johanna Englovsk (nuvarande Jekaterinburg),
◗ Namn:
och arbetade samtidigt som post- dahl till Moskva där hon blev kvar
För tre år sedan ﬁck hon kontakt
Ural, Sovjetunionen.
Johanna Engutdelare, laborant,
i 25 år.
med sin blivande man Göran via
maskinskrivare,
– Jag kände hela
internet.
◗ Aktuell: Har skrivit boken
dahl.
ﬂygvärdinna
och
tiden att jag var in– Med honom känner jag sam”Förändring via invandring och
◗ Ålder: 62 år.
matutdelare för att
vandrare,
kände
hörighet och jag känner att jag dutro”, som kommer ut 8 decem◗ Bor: Viggklara sin försörjmig motarbetad.
ger som jag är.
ber. Det är den första delen av
byholm och
ning.
Trots att hon
Men även tron betyder och har
två i hennes självbiograﬁ.
Åland.
– Jag var så enhade ett välbetalt
betytt mycket för Johanna.
◗ Gör: Pensionerad livsmedels◗ Familj: Maken Göran, son på
sam och oerfaren
arbete som vice
– Jag började be när jag var
inspektör, utbildar sig i journaÅland och fem bonusbarn.
och gick igenom
rektor blev det
8 år och det har räddat mig genom
listik.
◗ Född och uppväxt: I Sverdmånga svårigheter.
svårt under perehela livet. Jag har skrivit ner mina
JOHANNA ENGDAHL strojkan i början av
Egentligen ville
böner och det är det som ligger till
hon bli översättare.
1990-talet.
grund för min bok.
– Det var komplicerat under
– Ingenting fungerade, det exempel skor som jag bytte mot hanna drömde om att ﬂytta utom● Eva Cloarec
Sovjettiden, man ﬁck inte bestäm- fanns ingen mat att köpa. Jag gjor- mat.
lands.
ma var man skulle bo. Man ﬁck de som många andra och skaffade
Efter en brand i lägenheten blev
På en kattutställning träffade eva.cloarec@mitti.se
studera ett år i taget och sedan ar- mig lager av andra varor som till hon och sonen hemlösa och Jo- hon en grupp från Åland och ge- tel 550 550 74

”Jag kände hela
tiden att jag var
en invandrare,
kände mig motarbetat.”
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pågår!

Marbodal Danderyd

Marbodal Nacka

Enebybergsvägen 8, tel 08-544 965 90
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 15
www.marbodal.se/danderyd

Winborgs väg 15, tel 08-716 22 00
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 15
www.marbodal.se/nacka

Marbodal Kungens Kurva

Marbodal Stockholm

Geometrivägen 1 B, tel 08-556 460 20
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 16
www.marbodal.se/kungenskurva

Birger Jarlsgatan 60, Tel 08- 611 50 50
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 15
www.marbodal.se/stockholm

Välkommen till din
Marbodal Köksbutik!

