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EN BERÄTTELSE 
OM LIV OCH ÖVERLEVNAD, 
KREATIVITET OCH KONTINUITET
av Jackie Jakubowski





”Att vara 
tolerant är 
inte att dela 
någon annans 
tro eller 
övertygelse. 
Det är att 
erkänna 
någon 
annans rätt 
att tro och 
lyda sitt 
eget 
samvete.”

Viktor Frankl
(1905-1997)
Judisk-österrikisk 
psykolog och 
författare 
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Detta är det sista numret av Judisk Krönika med mig 
som tidningens chefredaktör och ansvarig utgiva-

re. Jag överlämnar med stor tillförsikt mina titlar och 
ansvaret till Anneli Rådestad. 

Att ta sig an uppdraget att leda arbetet med Skan-
dinaviens största judiska kulturtidskrift är nog ett 
av de viktigaste beslut som tidningens nya chef-
redaktör kommer att fatta i sitt yrkesliv. Ett sådant 
åtagande är närmast att uppfatta som ett livslångt 
familjeförhållande. 

Så har det varit för min del. Krönikans föräldrar var 
bröderna Daniel och Simon Brick. Den förre dog 1987, 
och hade varit Krönikans chefredaktör i 47 år. Den 

senare gick bort 1998, 
han blev 97 år gammal 

och var in i det sista 
ledamot i tidskriftens 

styrelse. Judisk 
Krönika var från början 

ett riktigt underbarn: 
klokt och välformulerat. 

Uppkäftigt, men alltid 
elegant. Upproriskt 

ibland, men alltid 
värdigt och respekt-
givande. Daniel och 

Simon var stolta över 
vad de hade åstadkom-
mit. Men de blev äldre 

och äldre och orkade 
till slut inte ta 

hand om 

sin skapelse. Så den överlämnades till Judiska Försam-
lingen i Stockholm. Men där hade man redan många 
barn att ta hand om. Man började därför åter söka efter 
en ny förmyndare för Krönikan. 

När jag våren 1980 blev tillfrågad om jag ville ta 
hand om tidningen var Judisk Krönika inte längre 
något älskat barn. Det ville ha mycket uppmärksamhet 
men bjöd inte själv på så mycket. Här krävdes en stark 
hand och jag var knappast mogen uppgiften. Men den 
insikten hade varken församlingens ledare som anställ-
de mig eller jag som tackade ja till erbjudandet (som 
ende kandidat till posten). 

Med tiden blev tidningen, liksom dess redaktör, både 
äldre och mognare, och allt mer självständig. Och till slut 
– någon gång i mitten av 1990-talet – ville barnet flytta 
hemifrån. Det kändes för trångt inom församlingens allt-
för omfamnande armar. Det var inget lätt beslut – det 
ledde till konflikter om arvet, pengarna och makten. 

Judisk Krönika lämnade församlingen, hyrde ett 
rum i andra hand på Nybrogatan 19, fick egen ekonomi 
och en ny styrelse.

Idag, 35 år efter mitt tillträde, har tidningen hunnit 
med flera ansiktslyftningar. Den ser, trots sin höga 
ålder, yngre ut än sin adoptivpappa. Den är mer själv-
ständig än någonsin; uppskattad, citerad och behövd.

Jag är stolt över mitt skötebarn.

Det är ett rikt arv att förvalta för tidningens nya chef-
redaktör. Judisk Krönika har kommit ut oavbrutet 

sedan 1932 och tillhör därmed en av de äldsta och fort-
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farande verksamma kulturtidskrifterna i Sverige. 
Under de senaste decennierna har Judisk Krönika 

utvecklats från att vara ett församlingsblad till en 
uppskattad och prisad kulturtidskrift. Dess målsätt-
ning har sedan grundandet varit att utgöra en respek-
terad judisk röst i det svenska samhället. Tidningen 
har genom åren förmedlat kunskap om judisk kultur, 
tradition, historia och religion. En viktig uppgift för 
Judisk Krönika har varit att uppmärksamma och 
bekämpa antisemitismen i alla dess former – även när 
hatet är förklätt i en israelkritisk täckmantel. En annan 
uppgift har varit att fördjupa Mellanösterndebatten 
och nyansera bilden av Israel.

Judisk Krönikas ledord har i mer än åttio år varit 
tolerans och pluralism med ett liberalt förhåll-
ningssätt till frågor som berör religionens ställning 
i samhället och minoriteternas mångkultur. 

Judisk Krönika, liksom majoriteten av Sveriges 
judar, likställer inte integration med assimilation. 
Vi bejakar vår kulturella särart, men utan att ställa 
oss utanför majoritetssamhället. Vi vistas gärna i 
gränslandet mellan den egna kulturen och omgiv-
ningens; där finns en grogrund för kreativt, nytän-
kande och fruktbart skapande, där kulturkrockar 
ger upphov till nya kulturuttryck. 

Att leva i gränslandet mellan den egna kulturen och 
omgivningens är idag en realitet för allt fler svenskar 
med invandrarbakgrund. Men i stället för gränslandets 
pluralism och kreativitet har det skapats etniska enkla-
ver och segregerade förorter, där ungdomar födda i 
Sverige inte behärskar svenska språket; där utanför-
skap leder till religiös extremism och avståndstagande 
från det svenska samhällets värderingar. Av den judis-
ka erfarenheten hade de kunnat lära att en minoritets 
styrka ligger i dess vilja att både bejaka sitt kulturarv 
och samtidigt hämta näring från majoritetssamhället. 

Allt detta har genom åren behandlats i Judisk 
Krönikas spalter.

Dagens Judisk Krönika är resultatet av många decen-
niers utveckling. Den har mognat – liksom under-

tecknad – och samtidigt behållit sin lust att överraska, 
att ställa frågor, att ifrågasätta, att inte nöja sig med det 
våra läsare redan vet och kanske vill få bekräftat. Tid-
ningen erbjuder nya tankar, infallsvinklar och ställ-
ningstaganden som vidgar läsarnas vyer. 

Att arbeta med Krönikan har för mig varit lika beri-
kande som lustbetonat. Det har varit en stor glädje – 
ja, en lycka – att få göra en kvalitativ judisk kulturtid-
skrift – trots dålig ekonomi och enstaka påhopp av 
mindre toleranta läsare. 

Förutsättningen för Judisk Krönikas utveckling de 
senaste två decennierna har varit den frihet som jag 
fått som tidningens chefredaktör och som är inskri-
ven i stiftelsens stadgar. Jag tackar alla medverkande 
och medlemmar i redaktionsrådet genom åren, 
liksom de många styrelseordföranden och ledamöter 
som förtjänar att bli avtackade.

Författaren Lars Andersson skrev i jubileumsskrif-
ten när tidningen fyllde 75 år: ”Det judiska är så vitt 
jag kan förstå en krönika.” 

Denna krönika – en berättelse om liv och överlev-
nad, kreativitet och kontinuitet – fortsätter. 

Anneli Rådestad leder resan från och med den 
första juli 2015.
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