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Musiken är Tusses trygghet

○○ I Tousin Chizas pass står det att 
han heter just så och är född den 1 
januari 2002. Men precis som för 
många andra flyktingar är det lite 
oklart om det verkligen är hans rik-
tiga födelsedag.

–○Nej, förmodligen inte. Men inte 
ens mina släktingar är helt säkra. 
Jag har förlikat mig med den 1 ja-
nuari och har firat många födelse-
dagar med pizza tillsammans med 
sega kompisar i tv-soffan framför 
Ivanhoe, säger Tusse och skrattar.

Enligt en av flera släktlegender 
är Tusse, eller Toussaint som han 
egentligen är döpt till, född under 
ett vulkanutbrott som skedde i Kon-
go-Kinshasa 2002.

–○Men min egen teori är att det 
var någon gång i november under 
allhelgonahögtiden – toussaint på 
franska. Men nu är det Tousin eller 
Tusse som gäller.

Just att gilla läget,  göra det bästa av 
situationen och hitta det positiva i 
tillvaron tycks vara en av hans allra 
mest framträdande karaktärsdrag. 
Musiken är det som han hämtar 
kraft och styrka ifrån.

–○Den betyder allt. Men jag är 
ganska trygg och glad i mig själv 
bara. Jag har alltid försökt vända 
svåra erfarenheter till något posi-
tivt och tänka ”jag klarade det”. Jag 
är inget offer även om jag har varit 
med om en del jobbiga saker.

Tusse flydde som femåring från 
Kongo-Kinshasa på grund av krig. 
Under den kaotiska flykten till 
grannlandet Uganda tappade han 
bort sina föräldrar. Han kom till 

Sverige som åttaåring och bodde 
sina första år i Nora och Västerås 
tillsammans med släktingar. Men 
2015, när han var omkring 13 år, 
rymde han hemifrån och hamnade 
till sist hos familjen Psilander, i en 
by utanför Tällberg i Dalarna.

–○De betyder jättemycket för mig. 
De tycker om mig oavsett vad jag 
gör och jag känner mig trygg och 
hemma där, säger Tusse.

Under många år  hade han ingen 
kontakt med sina biologiska föräld-
rar och han trodde länge att de var 
döda. Men det visade sig att hans 
pappa fortfarande är i livet och i 
dag har de kontakt med varandra 
igen.

År 2019 vann  Tusse tv-talangtäv-
lingen ”Idol” i TV4 och blev där-
med unik på flera sätt. Dels var han 
den yngsta manliga deltagaren att 
vinna tävlingen. Dels var han den 
första svarta deltagaren att vinna i 
Sverige.

–○Jag är stolt över det. Det är vikti-
gare än vad man kan tro med repre-
sentation. Jag saknade förebilder 
som liknade mig när jag växte upp 
och drömde om att bli artist.

2021 kammade han hem vinsten 
i Melodifestivalen med sin låt ”Voi-

ces”. Sedan dess är inget sig likt. 
Trots att pandemin har stoppat 
många livekonserter har hans var-
dag varit hektisk med allt flera tv-
framträdanden, ett eget ”Sommar 
i P1”, spelningar i Avicii arena och 
julshow på Hamburger Börs.

–○Det har varit galet. Jag tror inte 
att det kommer att lugna sig förrän 
nästa vinnare i Melodifestivalen tar 
över stafettpinnen.

Mitt i alltsammans har han flyttat 
från Dalarna till Stockholm.

–○Jag delar en lägenhet söder om 
stan tillsammans med en kompis. 
Det är skönt att vara två och han ser 
till att jag håller ordning, jag är gan-
ska slarvig annars.

Tusse ryser när födelsedagen 
kommer på tal och utbrister med 
ett skratt:

–○Det känns hemskt! Jag har alltid 
varit minstingen i familjen och jag 
vill absolut inte lämna tonåren och 
bli vuxen på riktigt.

Men framtiden fyller  honom också 
med nyfikenhet. Det finns så myck-
et han vill göra och utforska. Han 
vill resa och se världen, testa på att 
vara programledare eller skådespe-
la. Och framför allt vill han utveck-
las musikaliskt. Just nu handlar det 
om att våga visa upp den musik han 
har skrivit själv.

–○Det känns läskigt eftersom det 
verkligen är saker som jag förmed-
lar från hjärtat.

Att stå på scenen fyller honom 
alltid med total eufori.

–○Det är magiskt. När jag kliver ut 
framför publiken uppstår en kon-
takt – som ett osynligt band – och 
det känns som om vi gör något till-
sammans. Jag känner mig helt fri, 
säger Tusse Chiza.

Lisa Wallström/TT 

Är det någon som förkroppsligar uttrycket ”sin egen lyckas 
smed” så är det Melodifestivalvinnaren Tousin ”Tusse” 
Chiza. Trots krig, flykt och separationer har han kämpat på. 

_
Jag är inget offer 
även om jag har 
varit med om en 
del jobbiga saker.
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Tousin ”Tusse” 
Chiza
Gratuleras till:  Fyller 
20 år den 1 januari.
Gör:  Artist.
Bor:  Nyinflyttad i 
Stockholm.
Familj:  Pappa, bonus-
pappa, bonusmamma 
och tolv bonussyskon.
Om att fylla 20: 
 ”Hemskt men spän-
nande.”
Så firar han:  ”Jag 
uppträder på Skansen 
på nyårsafton så jag får 
väl fira lite efter tolv-
slaget. Men sedan blir 
det nog bara häng med 
kompisar och pizza 
hemma i soffan.”
Utmärkelser:  Vann 
”Idol” 2019 och Melo-
difestivalen 2021. Ut-
sågs nyligen till årets 
unga förebild 2021, en 
utmärkelse till minne 
av Fryshusets grundare 
Anders Carlberg.
Idoler:  ”Jag har hit-
tat inspiration hos 
Adele, Bruno Mars och 
Loreen.”

DN gratulerar.

Nästa steg i kar-
riären för Tousin 
”Tusse” Chiza 
blir att våga 
sjunga sina egna 
låtar. ”Det känns 
läskigt eftersom 
det verkligen är 
saker som jag 
förmedlar från 
hjärtat.”  
Foto: Jonas Ekströmer/TT 

Till minne.

Kerstin 
Eriksson

Kerstin Eriksson, Nacka, har avlidit 
96 år gammal. Anhöriga är sonen 
Gunnar med makan Eva och dottern 
Karin med barnen Jessika och Max.

○○Kerstin föddes i värmländska 
Brattfors. Föräldrarna var Arvid 
Westerlund och Ada Hellberg. 
Arvid var skogvaktare i Uddeholms 
Brattforsrevir och modern Ada var 
kyrkopianist och uppfostrade de nio 
barnen. Kerstin var aktiv i kyrko-
kören, ledde simskola, och deltog i 
orienteringar. Kerstin berättade att 
hon hjälpte pappa Arvid att fånga 
kräftor, som sedan levererades från 
reviret till slottet i Stockholm.

Kerstin blev tandsköterska och 
fick jobb på en tandläkarpraktik 
i Filipstad, där hon trivdes. På en 
orientering träffade hon Magnus 

Eriksson från Molkom, som tjänst-
gjorde på Värmlands regemente. 
De gifte sig julen 1952 och flyttade 
till Karlstad. Resor gjordes med 
deras lilla Fiat till Paris och med tält 
till Nordkap. Sonen Gunnar föddes 
1955.

Nu startade flytten till sju olika 
regementsorter. Först Karlsborg 
sedan Kiruna 1957. Därifrån 
mindes hon en stormig båtfärd till 
Nikkaluokta, och familjen lärde 
känna same släkten Sarri. Därefter 
Karlsborg, då sonen Sverker föddes 
men gick bort kort därefter. Dottern 
Karin föddes 1960. Sedan blev det 
Karlstad följt av Boden 1964.

År 1966 åter Karlsborg. Här 
ordnad Kerstin uppskattade repre-
sentationsluncher i anknytning till 
makens jobb på Fallskärmsjägar-
skolan. Hennes stora förmåga att 
få vänner visade sig i bridge- och 
konstträffar, och hon var aktiv i 
Inner Wheel. Barnens uppfostran 
präglades av ”frihet under eget an-
svar” och av att ”vara hel och ren.”

Sista stora flytten gick 1972 till 
Orminge. Nu gav sig Kerstin ut i 
arbetslivet som fotvårdare på Sö-
dermalm och Gärdet, och extrajobb 
på konstgalleriet Cupido. Konserter 
och operan besöktes ofta. Det blev 
flera kulturresor bland annat till 
Italien, Kina och S:t Petersburg, 
samt en rundtur i USA.

År 2007 flyttade Kerstin till 
55-plusboende, samtidigt som 
maken Magnus avled. För att klara 
vardagen flyttade hon 2020 till ett 
seniorboende. Kerstin avled den 
29 november 2021. Därmed är den 
sista av syskonen Westerlund borta. 
Begravningen var i Boo kyrka.
Gunnar Eriksson, Karin Nilsson 

_
Kerstin hjälpte sin 
pappa att fånga 
kräftor som sedan 
levererades till slottet.


