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Malmö 2015. Någon har ritat en davidsstjärna på
en ytterdörr. Någon har svarat med en handskriven
lapp bredvid. Andreas Lovén rapporterar
från en stad i förändring.
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BILDEN
Surinam

Ovanpå kullarna syns Jodensavanne, som
också kallades Jerusalem vid Floden.
De märkliga husen på träpålar utgör alltså
en liten judisk stad, byggd av invandrare
från Portugal, i slutet av 1600-talet.
Nästan alla män i samhället har förvandlats
från handelsmän till framgångsrika
sydamerikanska plantageägare.
Nedanför kullarna till vänster på bilden
visas hur arbetare och slavar bodde, och
floden i förgrunden flöt ner till kusten och
huvudstaden Paramaribo, två dagsresor
bort. Därifrån skeppades sockret
sedan vidare med båt. Men när
sockerhandeln krisade på 1770-talet sålde
judarna sina plantager och flyttade till
Paramaribo, en synnerligen mångkulturell
och kreolsk stad, med indianer, slavar,
frigivna slavar, européer inklusive
aschkenasiska judar, och en plats där
mulatter var i majoritet under en stor
del av 1800-talet.
Läs mer på sidan 57

BILDEN: JOODS HISTORISCH MUSEUM, AMSTERDAM

LEDARE
Ricki Neuman

Vi bevittnar en sorts reträtt
– både från Surinam och Malmö.

J

ag fattade tre beslut, när det hade blivit klart att jag
skulle ersätta Anneli Rådestad under hennes mammaledighet.
Det första var att försöka göra ett nummer av Krönikan
utan att ta upp Israel eller Förintelsen, trotsigt, lite grand
som att säga: vi klarar oss utan er två, vi har faktiskt ett eget
liv, en egen kärna, och en egen historia, som är större och
äldre än Israel och Förintelsen.
Men. Det klarade jag inte, strategin kändes för onaturlig.
Min andra ambition var att göra något stort om Malmö,
och det gick bra, och längre in i tidningen finns Andreas
Lovéns initierade rapport, om läget och framtiden för Sveriges tredje största församling.
Man kan fundera över den ökande utflyttningen av judar
från Malmö, och fråga sig hur mycket den muslimska
invandringen egentligen betyder, och Ilmar Reepalus
20-åriga styre.
Mycket talar för att muslimerna och Reepalu endast har
påskyndat en pågående process, en utveckling som äger
rum både i Europa och på andra kontinenter.
Vårt stora bildreportage handlar om judarna i landet Surinam. De har en historia som rymmer öppenhet och tolerans, mellan judar och andra, som innehåller kreolskt
inkluderande, korsbefruktning, mångkultur
– och i den berättelsen ingår den rike
sefardiske juden Isaac Daniel Fernandes. Han gifter sig med en svart kvinna vars far en gång hade varit slav,
och i deras gemensamma
hemstad, Paramaribo, är
detta varken ovanligt
eller problematiskt.
Men där finns
även mörkare
sidor.

En handlar om att tiden snart rinner ut för denna församling, snart finns där inte tillräckligt med judar kvar, trots
att man till och med har slagit ihop den sefardiska synagogan med den aschkenasiska.
Därmed kan denna karibiska församling ses som förbunden med den i Malmö; bägge ingår i en större rörelse:
De små och medelstora församlingarnas uppgång och fall.
Vi är med och bevittnar det sista kapitlet, verkar det
som, en sort reträtt, och till slut har Norden endast två
levande judiska församlingar, i Köpenhamn och Stockholm, och till slut finns bara judiska församlingar i två
länder i hela Mellanöstern, i Israel och Turkiet, och till
slut finns där inga alls kvar i Nordafrika, där det judiska

»MYCKET TALAR FÖR ATT MUSLIMERNA
OCH REEPALU ENDAST HAR PÅSKYNDAT
EN PÅGÅENDE PROCESS, EN UTVECKLING
SOM ÄGER RUM BÅDE I EUROPA OCH PÅ
ANDRA KONTINENTER.«

folket har en mycket gammal historia.
Så sent som 1948 bodde det 250 000 judar i Marocko,
idag är siffran 2 500.
Samma år bodde det 80 000 judar i Kairo. Idag är det
endast åtta kvar, varav en intervjuades i förra numret av
Krönikan.
År 1979 bodde det 110 000 judar i Iran. Idag lever där
knappt 10 000, varav en intervjuas längre fram i detta
nummer. Sätter punkt där.
Det tredje beslutet var att
inte skriva långa ledare.
Välkommen in!
Ricki Neuman

BILDEN: Anneli Rådestad är på föräldraledighet, under tiden
är Ricki Neuman t.f. chefredaktör. Foto: Karl Gabor
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