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Textsammanfattning från Det är mycket i huvudet med Elias Zazi 

Lars 

Välkomna till podden ”Det är mycket i huvudet”. Dagens gäst är Elias Zazi, som är 

Kulturredaktör på Länstidningen (LT), Södertäljes egna lokaltidning. 

Elias, har ett stort engagemang även i Mezzopotelge, komponerat musik, kulturreporter i 

många år på LT, laboratorieingenjör, skrivit om skalor som finns i orientalisk musik, vunnit 

en DJ-tävling i Stockholm under 80-talet och varit elevassistent. En person jag ringer till för 

att få lite kulturtips och framför allt idéer när Kultur 365 inte gör så många mångkulturella 

aktiviteter för våra äldre i Södertälje. 

Jag själv heter Lars Ahlin, kulturmäklare och är en gammal sötäljebo som jobbar med Kultur 

365 inom Södertälje kommun. Välkomna. 

Hur länge har du bott i Södertälje? 

Elias 

Vi kom hit 1976 från Libanon och bodde här några månader sen flyttades vi runt i sverige 

och sedan kom vi tillbaks till Södertälje sommaren 1979. Jag var 11 år när vi kom till sverige, 

Då bodde vi i Ronna. Sen gifte jag mig och flyttade till Blombacka,  Jag älskar verkligen 

Södertälje.  

Lars 

Så hur var du som elvaåring då komma till Södertälje?  

Elias 

Jag har med åren upptäckt att jag är en väldigt känslig person, och när vi när vi lämnar det 

Libanon så var jag typ den enda i sällskapet som grät öppet, för jag ville inte lämna min 

hemstad. Men så kom vi hit, och här lärde jag mig språket och så växer man upp och man 

får nya vänner och livet fortsätter, och nu bor jag här. Nu älskar jag det här, så det här är 

mitt hem. Du pratar lite om det här med språket. Vad är förutsättningen för att man ska 

lyckas med att lära sig språk? Man måste själv vara intresserad. Det är det viktigaste. Själv 

var jag väldigt försiktig. Det kanske tog ett ett och ett halvt år innan jag vågade prata öppet, 

men sen, när jag pratade så blev det bra, för jag hade ju samlat så mycket på mig, men jag 

var mycket intresserad av språk och läste väldigt mycket serietidningar som kalle anka och 

Fantomen. Det är där jag har lärt mig svenska. Egentligen när jag var liten 11-12 år så läste 

jag otroligt mycket Fantomen. 

Lars 

Vilket var ditt första jobb i Södertälje? 

Elias 
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på tal om Nilsson och lutman och jag var det nian, hette prao och jobbade där. En eller två 

veckor efteråt blev inkallad, chefen till rummet, och han öppnade kassaskåpet och gav mig 

250 kronor.  

Lars 

Berätta om Mezzoptelge? 

Elias 

Ja, det var under sommaren 2015 som jag och några vänner satt och funderade mycket på 

hur vi skulle göra mer för orientalisk musik och egentligen inte bara musik. Vi ville, vi hade 

bra planer på konst och kör verksamhet. Det var några grejer vi funderade på, så vi startade 

en förening augusti 2015 och det var de här två vännerna som tillsammans gjorde vi grund. 

Arbetet startar förening och så vidare. Sedan har det tyvärr blivit mest bara musik. Tyvärr, 

för vi hade gärna velat göra annat, men det har inte funnits tid och vi behöver en egen lokal. 

Vi har blivit erbjudna lokaler tillsammans med andra, men det funkar inte. Det måste vårt 

eget, om du vill göra något hållbart och något som är riktat till Södertälje.  

Lars 

Jag vet att ni har jobbat väldigt mycket tillsammans med livet bitch de här tjejerna som finns 

i Södertälje som jobbar där för att få att tjejerna ska få en bättre plats i kulturlivet.  

Elias 

livet bitch kom till oss för ungefär fyra år sedan. Då tog dem kontakt med oss och ville ha 

musik till en föreställning, och vi tyckte det var en jättebra idé. Så vi ställde upp och sedan 

visade det sig att de jobbade bara med tjejer på scen och med vår närvaro där så blev det 

extra för publiken. För vi märkte att unga killar ofta med utländsk bakgrund hade mindre 

respekt för när det bara var tjejer på scen, så vår närvaro gav mer tyngd åt det hela och 

föreställningen i sig var väldigt bra och hade ett viktigt budskap. Så tillsammans blev det 

något.  

Lars 

Vad har du för ställe i Södertälje som du tycker extra om? 

Jag har faktiskt inget sånt ställe. Jag gillar. Jag mår bra när jag åker tillbaks till Ronna. Det 

känns som utlandet, det finns så många fördomar, men på något sätt gillar jag hela 

området. Det är ett ställe där det bor nästan bara folk med utländskt ursprung och i de här 

stora sammanställningar.  I sverige som är värst drabbade av brottslighet och annat. Så finns 

Ronna ofta med, och det är jag har gått ut och frågat folk där, och då säger alla att vi känner 

inte igen den bilden och jag själv känner inte igen den bilden. Jag bor inte där nu, men för de 

är det ju konstigt.  

Det finns många andra platser i Södertälje som jag också älskar och bara centrum, vattnet, 

allt vatten. Det är inte alla städer. Jag åkte ju runt i nästan hela sverige, 2008 och skrev en 

massa artiklar för en sån här resa. Varje gång jag åkte hem så kände jag att det ändå är bäst i 

Södertälje.   
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Lars 

Vad är det du saknar i kulturlivet i Södertälje?  

Jag vet att det är svårt att säga vad man saknar för egentligen. Om jag tänker på sin konst så 

har vi väldigt fina föreställningar på estrad och kulturhus i ytterjärna.  

Lars 

Tycker du att Södertälje är en delad stad kring kulturen?  

Ja, jag fick fria biljetter som jag gav bort till assyrier syrianer bara för att de ska gå på en 

föreställningen. Så valde de ändå inte att gå.  

Lars 

Vad är hindret som nu ska jag säga att jag inte varit i assyriska kulturhuset.  

Elias 

Det är liksom det är fel i båda, det är väldigt svårt att få infödda svenskar att gå på assyriska 

syrianska saker och tvärtom. Jag vet faktiskt inte. Det kanske krävs att man är en grupp.  

Lars 

Du var DJ och vann en tävling 

Elias 

Då gick jag ned till Ronna fritidsgård på den tiden då de hade en disco anläggning så lekte 

där, och jag var inte var väldigt mycket pop på den tiden. Boney M och så jag spelade lite, 

och sen var det någon DJ tävling i Stockholm. Studion var ett inneställe i början av 80. Jag 

vann hela grejen och fick en ny mixer som ju fortfarande var hemma.  

Lars 

Om vi inte skulle ha varit här i stadshuset, vad skulle du vilja ha varit då? Elias 

Jag skulle säkert ha valt något annat ställe i Södertälje, men just den här gången skulle jag 

nog säga Beirut. Jag blev inlagd till en grupp i sociala medier nyligen för bara tre veckor 

sedan i en grupp med alla som är födda där och för mig är det väldigt stort. jag känner igen 

många av namnen och familjer, men jag har mycket vagt minne av personerna. Jag ringde 

honom och pratade och han bor i USA. Men vi pratade i en timme och tog upp gamla 

minnen och många saker. Det är som gör mig mycket rörd och blir berörd av sådant, och 

hade vi kunnat så kunde vi jättegärna ha haft det här samtalet någonstans i dag.  

Vad är det som gör att du får känslor kring just den här platsen?  

Elias 

Att alla människor, omedvetet vill ju gå tillbaks till det gamla? Om alla kunde vrida tillbaka 

klockan så vill de gå till sin barndom. Barndomen är ofta. Tyvärr finns det många som växer 

upp i misär tyvärr, men de flesta har fina minnen från barndomen och det är något man vill 
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gärna uppleva. Mer och barndomen fanns inga måsten. Det är ju det som gör den. Också så 

skön så kunde vi.  

Lars 

Vad hade du för ungdomsdrömmar?  

Elias 

Jag har alltid varit en mjuk och snäll person tror och hoppas jag, men jag har alltid drömt om 

att vara i något litet. Jag tänkte alltid drömt om någon bensinmack i någon liten by där man 

står, står och säljer olja i burkar och bensin och bara tar det lugnt och leva livet. Inga stora 

grejer.  

Lars 

Du är ju nu kulturredaktör på länstidningen i Södertälje och ska skildra kulturlivet i 

Södertälje, men framför allt har en lokaltidning för betydelse för en stad? 

Elias 

Jag har upptäckt att det har en mycket stor betydelse.– jag vill bara göra en jämförelse i 

mellanöstern – finns inga lokala tidningar. Jag har pratat med journalister från Syrien och 

Jordanien bland annat, och de har inte förstått. De frågar mig varför och jag förklarar att du, 

när du hör en ambulans eller en brandbil, då springer man ju till fönstret och tittar med en 

lokaltidning. Då får du svaret efter bara två timmar eller dagen efter och bara det är viktigt. I 

sverige finns traditionen redan att folk läser sin lokala tidning. Det finns inte i mellanöstern, 

och då har jag försökt förklara hur viktigt det är. En lokal tidning når alla i en liten stad, och 

där har du politiker. Folket kan inte kontrollera helt politiker att de gör rätt, och man utgår 

från att de gör rätt, men då har man har vad folket anlitat, en tidning som gör granskningen 

åt dem. 

Lars 

Nu har vi kommit till frågor att du ska få välja ett av de här korten. På andra sidan finns en 

fråga som du får läsa. 

Elias 

Tror du att platsen i syskonskaran påverkar en människas personlighet? Ja, det tror jag. Vi 

hade ett samtal om det här för bara några dagar sedan, och då var vi alla överens om att 

mittenbarnen får alltid offras. Äldsta Barnet får alltid många fördelar, och yngsta barnet får 

också fördelar för det. Det äldsta barnet är ändå familjens första. Jag tror att barnen i mitten 

blir på något sätt lite starkare då man klarar sig. Det här är väldigt generellt. 

Lars 

hur många syskon är ni? Vi är sju. Jag är precis i mitten av alla sju och i mitten finns det tre 

bröder som vi umgicks väldigt mycket och de tre i mitten är jag i mitten. då har jag fått mest 

stryk för att jag är i mitten. Man kan slå den yngsta och slå den äldsta och så vidare, så, men 

jag har vant mig. Det är bara så att jag har accepterat det.  
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Vi avslutar dagens podd som vanligt med att lyssna på en dikt som boende på något 

äldreboende eller gäst på en dagverksamhet skrivit. Vi samlade ihop dessa dikter och kan 

lyssna på dessa dikter och även titta i ett dikthäfte på vår hemsida www.sodertalje.se 

snestreck k365.  

Denna dikt har skrivits av Ilse på Lillängens äldreboende och läses av Margareta Lithén 
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