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Klockan nirmar sig halvelvapi kviillen
och vi har rest under ganskaminga timmar.Bil och flyg. Och nu minibussmeden
ung chauff<irsom inte har riktigt full koll.
Kor fel ibland, svettasoch svdroch sneglar
nervijst urskuldande pi oss.Vdgen sling
rar ldngs den flikiga kusten och utsikten
ir sanslcis.Fastf<irsomligablir det en ldttnad nir mcirkret sinker sig och dtiljer
branterna si att de slipper reflektera river
varfcir det hdr och ddr saknasvdgrdcken.
De som trots allt finns dr, som nigon sa,
frireddmligt liga och klena.
Nir den lilla bussen slutligen stannar,
fastkilad i en tring grdnd,tumlar vi ut pi
skilvande ben och andas in den r,arma
nattens dofter. En ling blond kille kommer stolpande,rdcker fram handen med
ett brett leende.
- Hej! Antligen dr ni hiir. Vltkomna till
Gradac.Om ni orkar gi nigra meter till sA
bjuder jag pAnigot att dricka.
Dialekten gir inte att ta miste pi. Blekingska.
Det visar sig att "vdrdparet" ir Stefan
frAn Karlshamn. Eller Stipe Milisic - fiir
denna z7-iring har trots allt sina rcitter i
Kroatien. I alla fall en ror.
Mamma iir tyska, pappakroat. Bida kom
till SverigepA r96o-talet,trdffadesoch gifte sig.Stefanfriddesi Karlskrona men vdxte upp i Karlshamn..

PA PRoMENAD MoT FRAMTIDEN.GradacHren liten fiskeby som hiller pi att u

- Dir iippnade pappa Sveriges forsta
adriatiska restaurang. Sjiilv trivdes jag
fint. fag dr blond och blArigd och ingen
kunde sdgasvartskalletill mig. Men nir
jag blev toniring vdxte en kinsla fram.
Det ir viil naturligt att drabbasav nigon
form av identitetskris i den ildern, och jag
kom fram till att jag egentligen aldrig
kiintmig riktigt svensk.
Sommarloven tillbringade Stefan hos
farmor och farfar i Gradac.ett fiskesamhiille pi drygt r ooo invAnaremellan Split
och Dubrovnik. Han ikte dit dven under

krigsiren. Gradacvar inte direl<tdrabbat,
men strider pigick inte lingt dirifrin. Pi
andrasidanbergenskdt jugoslaviskafederala arm6n sonderbosniska Mostar och
tio mil soderutdemoleradesvdrldsarvsstadenDubrovnik.
- Pi kviillama nir vi lagt ossoch allt gatuliv tystnat kunde vi hora skottsalvor
och hur bomber briserade.Men mest
mirkte vi av kriget genom flyktingarna
och alla soldater.kroatiska och de frAn Natostyrkorna, som kom hit pi permission,
fcir att fi en andningspaus.
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fingrama. Sedan kikar han upp och ett
ljust leendespridersig.
- Men si kom den fiirsta kirleken och
allt blev mycket roligare. fag ldrde mig
spriket vdldigt snabbt- bista sattetar nog
att barabli inslingd i en klass.
Eftersom slHkten alltid varit involverad i
hotellbranschen valde Stefan ett hotelloch turistgymnasium.
- Men jag kinde att jag hade hiigre ambitioner och ville specialiseramig, si jag
fortsatte pi ett amerikanskt universitet i
Dubrovnik och tog en bachelorof science.
Sedan praktiserade jag itta minader pi
Disneyworld i Florida med inriktning pi
hotellmanagement.|ag ir vdl ingen sttirre
beundrare av USA, men amerikanerna
kan det hdr med service. |ag liirde mig
enormt mycket. Fastallra mest har jag lirt
mig av min pappa Nicolo och min vitala
farfar Pepo.
Fiirsta etappen av hotellet Marco Polo
byggdesr998.
- Bara tio rum. Sedanbyggde vi ut till
tjugo och i fjol kom ytterligare tio rum,
och ett g1'rn.Men nu ir det stopp. Jagvill
att vi ska kunna behAlla den familiira
stimningen.

till turistparadis.StefanMilisic frin Karlshamnsatsarpi sitt hotell.
: ERICAELMBERC

hejdadesskjutandet i en brdckligva
vila och hemma i Karlshamn brot"
des r4-irige Stefan med sin identitets"
ris. Och bestdmdesig frir ett ge Kroatien
n chans. Han flyttade sjilv, fdriildrarna
nnadei Sverige.
- fag visste bara hur det var i Gradacpi
ommaren, och som minga andra som
illbringar lovet pi en idyllisk plats trodde
rs att det skulle vara ]ikadant hela iret.
det var det iu inte. Och skolan hdr rar
ufi.
Visserligen

hade kommunistregimen

knuffats bort, men minga mdnniskor var
fast i det gamla tinkandet. Ldrareh<jr till
den grupp som ofta handplockas av auktoritara hirskare fcir att barn och ungdomar ska indoktrineras till "godasamhillsmedborgare".
- De var misstdnksamma mot mig. De
tyckte inte om barn till sidana som flytt
frin kommunismen och skaffat sig andra
tankar och idder. fag fick det ganskajobbigt. |ag kunde inte enstala kroatiska speciellt bra.
Stefanstirrar ner i bordet och fliitar ihop

Stefan bestiimde sig redanfrin brirjan att
hilla hotellet dppet dvenvintertid.
- Ett hus mir inte bra av att sta tomt.
Dessutomiir jag rddd om min personal.
Det r,anligastehir ir sdsongsjobb- jag har
r 5 .personeranstillda och vi ir ett bra team. Men visst, december,ianuari och februari dr hirda minader.
Over julen overgerdock Stefan hotellet
och iker hem till Karlshamn dir familjen
alltid samlasfrir att fira.
Di och di lyckas Stefanstjiila lite tid for
sig sjdlv.Han dlskar att rijra sig i den dramatiska naturen, ta en tur pi sin mountainbike, ika snowboardpi vintern.
- Min stora passion ir att vindsurfa. Si
fort det bliser rett vindar leggerjag allt annat et sidan och brddan finns alltid med i
bilen. Man miste ha en ventil nir man
jobbarmycket.
Och kirleken? |o, det finns en flickvin.
- Men hon bor i Dubrovnik, dn si linge.
Hon jobbar ocksi i hotellbranschen.Det
dr nog niidvdndigt, om man ska fcirsti och
sti ut.
EricaElmberg
erica.elmberg@hd.se
lel o4z-489
9365

