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BILDEN
Elisabeth Ohlson Wallin

”Blicken i ett porträtt är det allra viktigaste. Att få ögonen att
se in i kameran på ett sådant sätt att du som betraktare vill
stanna kvar. Det vi ser i ögonen säger mer än vad vi kan förklara. Kanske känner vi en förnimmelse av vad en människa har
upplevt?
Vi säger att ett fotografi är att föreviga ett ögonblick, en människa.
Jag har aldrig känt så starkt att det var just att föreviga de överlevande som jag ville göra när jag tog dessa porträtt. En stark
vilja att de som upplevde Förintelsen aldrig ska försvinna från
oss. Vi kommer att känna oss ensamma utan er.
Ett försök att hålla er kvar är att föreviga er.”
Elisabeth Ohlson Wallin, februari 2018
Ur utställningen ”ATT FÖREVIGA EN ANNAN MÄNNISKA”
Bajit, Stockholm

Elisabeth Ohlson Wallin har arbetat som fotograf sedan 1980. Hennes genombrott
blev den omdiskuterade fotoutställningen Ecce Homo 1998. Elisabeth Ohlson
Wallin är representerad vid bland annat Nationalmuseum i Stockholm.

TEXT OCH FOTO ELISABETH OHLSON WALLIN

Tamara Nussbaum befriades från Bergen–Belsen den 15 april 1945. Hon kom till Sverige i oktober samma
år. I Stockholm fanns hennes mammas kusin. Hon kunde ha bosatt sig i Frankrike eller Israel där det också
fanns släkt men Sverige verkade vara ett lugnare land. I handen håller hon ett fotografi av sin mamma.

LEDARE
Anneli Rådestad

Vi kapitulerar inte
för mörkret!

M

örkret hade hunnit lägga sig när jag för några
veckor sedan cyklade hem efter en underbar helg
av judiskt lärande i Limmud Stockholms regi. Ny
och fördjupad kunskap och känslan av att tillhöra
en vidsynt och mångfacetterad gemenskap fyllde mig med ener
gi trots att närmare en fjärdedel av programpunkterna faktiskt
handlade om hat och hot mot judar.
Vår samtid är onekligen mörk.
För ett år sedan attackerade ett gäng maskerade unga män
Göteborgs synagoga med brandbomber. Som tur var kom ingen
till skada och nyligen dömdes några av uppviglarna till fängelse
för hatbrott men samtidigt hävdes en av de dömdas utvisnings
dom med hänvisning till att hans säkerhet inte kan garanteras
eftersom domstolen antar att en svensk synagoga är en israelisk
angelägenhet. Ett beslut präglat av antisemitiska förtecken och
en mycket oroande signal till svenska judar: att attackera er kan
mycket väl ”belönas” med uppehållstillstånd.
I början av sommaren lades Judiska föreningen i Umeå ner på
grund av hot och hat från de lokala nazisterna. Ett tydligt neder
lag för svensk demokrati och rättsväsende.
Under Almedalsveckan fick Nordiska motståndsrörelsen relativt
fritt gå runt och hota vilket ledde till att seminarier avbröts och att
oliktänkande tystades eller valde att resa hem istället för att föra
fram sitt budskap. Ett illavarslande hot mot yttrandefriheten.
I oktober brändes ett judiskt hem ner i Lund och nyligen avslö
jades det att en antisemitisk chef på Karolinska Universitets
sjukhuset i flera år trakasserat och förfördelat sina judiska läkar
kollegor, med ledningens goda minne.
Men vänta! Är det inte när judar trakas
seras av kollegor och judiska hem sätts i
brand som man packar sin väska och åker?
Men vart?
Var i världen idag är det egentligen så
mycket bättre än här?
Hat mot judar, romer, mörkhyade,
muslimer, flyktingar, oliktänkande,
homosexuella, nyinvandrade – den
klassiska uppdelningen mellan ett
”vi” och ett ”dem” tycks ha spri
dit sig åt alla håll.
Lyckligtvis har vi en 5000årig idétradition att falla till
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baka på. I den har sekler och cykler av bättre och sämre tider mejs
lat fram det entydiga budskapet: vi kapitulerar inte för mörkret!
CHANUKA ÄR EN CENTRAL del av det budskapet. Högtiden
rymmer flera förklaringar. En del mer komplexa än andra. Den
kanske mest kända förklaringen är den om hur en liten grupp
judar besegrar de mäktiga grekerna och återtar templet i Jeru
salem. När de ska återinviga templet upptäcker de att oljan som
håller det eviga ljuset (G!d) vid liv bara räcker ytterligare en dag.
Att hämta mer olja tar minst sju dagar och mirakulöst nog räcker
oljan i hela åtta dagar istället för en.
Hillel och Shammai, två av den judiska idétraditionens mest kän
da rabbiner, diskuterar hur vi idag ska tända vår chanukaljusstake.
Shammai, som anses vara mer strikt och realistisk, menar att
man ska tända alla chanukaljusen redan den första kvällen och
sedan minska ljusen ett efter ett – precis som oljan, dag för dag,
blev mindre.
Hillel, å andra sidan, menar att det inte är oljan som ska stå i cen
trum utan miraklet – att oljan trots allt räckte i åtta dagar. Därför
ska ljusen i chanukian öka för var dag, i takt med att undret växer.
Den judiska traditionen väljer Hillels tolkning i frågan – ljuset
och hoppet betonas framför den dystra verkligheten.
Den amerikansk-israeliska rabbinen David Hartman z’’l sätter
fokus på en annan mäktig lärdom när han frågar varför vi firar
chanuka i åtta dagar?
Om det fanns tillräckligt med olja för att hålla ljuset levande en
dag borde den dagen inte räknas som en del av miraklet, menar
han, och chanuka borde firas i sju dagar. Men vi firar ändå åtta.
Det måste alltså gömma sig ett annat mirakel här, som handlar
om den första dagen, säger Hartman, och lär oss att miraklet inte
alls hade med oljan att göra. Miraklet var att våra förfäder över
huvudtaget tände ljuset den första dagen.
De tog risken att tända ljuset utan någon vetskap om hur länge
oljan skulle räcka.
Att finna modet att ta risker för en bättre framtid när världen
tycks mörk och oförutsägbar – det är chanukamiraklet.
När som helst nu välkomnar min familj en ny liten människa och
Ricki Neuman kommer vikariera som chefredaktör under min
föräldraledighet. Hör gärna av er till honom med tips och idéer.
På återseende under hösten 2019!
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Erik & Tony Mankowitz

Vi är ett familjeägt företag sedan 1976 som ger bästa service till såväl
yrkesfolk som konsumenter. Vi har ett brett sortiment av garderobslösningar, tapeter,
tyger och mattor från väletablerade tillverkare. Självklart har vi även färg i båda butikerna.
Varmt välkommen in för inspiration och personlig konsultation!
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