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BILDEN

Leonard Cohen lever

Den kanadensiske poeten, författaren och artisten Leonard Cohen 
gick bort i november 2016, 82 år gammal, och kort därpå inleddes en 
omfattande minnesproduktion, som fortfarande pågår, med hjälp av 
böcker, cd-skivor, tv-dokumentärer, konserter och utställningar.
Under 2018 återutgav det kanadensiska förlaget McClelland &  Stewart 
sex av Cohens diktsamlingar, och samma år publicerade manusförfat-
taren Eric  Lerner sin bok om artisten. De träffades första gången på 
ett buddistiskt retreat för över fyrtio år sedan, blev nära vänner och 
följdes sedan åt. ”Matters of Vital Interest” porträtterar Cohen – och 
deras delvis gemensamma andliga resa, som bägge avbröt.

Och i april i år inviger Judiska museet i New York en multimedial ut-
ställning tillägnad Cohen, med hans musik, med porträtt på honom 
och med ett tiotal verk av olika konstnärer, bilder som har inspirerats 
av Cohens person och av hans dikter och sånger.
Museet kallar honom ”en poet som sjöng om brister och begränsning-
ar i den mänskliga tillvaron”, och om vad det innebär att vara ”öppen 
för komplexiteten och lusten, i både kropp och själ”.
Fotografiet på höger sida har hämtats från utställningen – och i okto-
ber i år kommer ”Leonard Cohen – A Crack in Everything” till Dan-
mark, till Kunstforeningen GL Strand i Köpenhamn,  där den visas 
fram till februari 2020.

Ricki Neuman
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Det går att se det som att det judiska i vårt 
land blommar som aldrig tidigare i histori-
en, och berikar Sverige.

I detta nummer görs hela tolv nedslag 
i det svensk-judiska. Merparten av rap-
porterna är positiva, och det går att se en  

expansion.
Ett stort statligt museum arrangerar för första gången en 

utställning om Förintelsen. Den judiska skolan i Bajit i Stock-
holm växer år från år. Föreningen Progressiv Judendom ger 
ut sin egen bönbok, på svenska och hebreiska. Föreningen 
Judisk Kulturs arrangemang lockar allt fler stockholmare.

Samtidigt har jag bekanta i USA och Israel som envist 
frågar om det finns några judar kvar i Malmö, och om det 
verkligen går att leva som jude i Sverige, med tanke på all 
antisemitism.

Kanske skulle de tolv artiklarna i detta nummer få dem att 
sluta ställa denna typ av frågor.

Eller så skulle de svara med att komplettera min bild; den 
judiska situationen i Sverige är förstås mer komplex, och 
avsevärt mörkare.

Mycket talar för att vi är på väg in i en förändrad 
tid.

För rasister och främlingshatare är det 
högre i tak än på länge. Nazister demonstre-
rar på våra gator och stör allmänna möten i 
Almedalen. En judisk lokalpolitiker i Skåne 

får sin villa nedbrunnen.
År 2017 försökte tolv män 

med palestinska och syriska 
rötter att bränna ner syna-
gogan i Göteborg. Hade de 
lyckats hade över 20 judiska 
ungdomar bränts inne – och 
Sverige hade drabbats av en 
katastrof värre än den i syna-
gogan i Pittsburgh, där 11 

besökare sköts ihjäl förra året.
Detta är inget svenskt feno-

men; ett liknande skifte äger rum i USA och nere på konti-
nenten. I Frankrike ökade de antisemitiska attackerna med 
74 procent mellan 2017 och 2018. 

I ett aktuellt nummer av Axess berättar Alain Finkielkraut 
om den stora interna migration som pågår i Frankrike; mäng-
der av judar flyttar till andra områden. Flyr.

Vi tycks vara på väg in i en ny tid, och hur man som jude 
förhåller sig till det är en öppen fråga.

Ska man lyssna på dem som menar att det som händer 
påminner om 30-talet? 

Då var många judar blinda för tecknen omkring dem. Låt 
oss inte göra samma misstag igen.

Eller ska man lyssna på dem som tycker att det är en hal-
tande jämförelse, och som hävdar att den judiska minoriteten 
har starkare stöd än någonsin, från de flesta politiska partier 
och från samhället i stort.

Hur ska man förhålla sig? Det är en återkommande fråga. 
År 1933 ägde ett möte rum mellan judiska ledare och kul-

turpersonligheter, den dåvarande eliten, bland andra Eli 
Heckscher, Moses Pergament, Martin Lamm och Gunnar 
Josephson. Karl Otto Bonnier bjöd in dem till Manilla ute 
på Djurgården. 

Där försökte sonen, Gert Bonnier, besvara denna fråga, och 
hans föredrag hade ett tydligt budskap till dem som satt runt 
bordet:

Vi måste assimilera oss, vi måste släppa taget, vi måste 
uppgå i det stora. Det är endast så antisemitismen försvin-
ner.

Många i rummet sympatiserade med detta, något som i 
efterhand är svårt att förstå. Den enda som tydligt och upp-
rört opponerade sig var Isaac Grünewald, som tidigt slogs 
mot svenska antisemiter.

Hur ska man förhålla sig?
Fortsätta precis som vanligt, sa en av dem som överlevde 

dödsskjutningarna i synagogan i Pittsburgh. Vi får inte låta 
detta inskränka våra liv. Fortsätta som tidigare. Allt annat 
vore att ge fienden en seger.

4 Judisk Krönika  Nr  1/2019

LEDARE
Ricki Neuman

Hur ska vi förhålla oss?
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8 BORDE VI ha en staty av Adolf 
Hitler på torget, med en plakett 
under? Svante Weyler funderar.

16 ELDSJÄLEN ANJA BRANS. 
Erik Sidenbladh träffar henne på 
Judiska hemmet.

22 ROBIN LAPIDUS om HIAS, en 
judisk doldis som främst hjälper 
muslimska flyktingar.

24 ETT LADDAT möte mellan en 
svensk kvinna och en israelisk man 
– i Vera Näsströms nya novell.

28 GIDEON LEVY hyllar ett israe-
liskt drömlandslag i fotboll. Majori-
teten araber.

32 FINNS SATAN i den judiska tra-
ditionen? Natalie Lanz reder ut 
begreppen.

34 EN ANNORLUNDA diaspora. 
David Stavrou berättar om israeler i 
Stockholm.

40 VART ÄR Österrike på väg?  
Richard Swartz rapporterar.

44 NINA SOLOMIN recenserar 
Anita Goldmans senaste roman.

46 VAD HAR det blivit av Bajit? 
Rebecka Tarschys gör ett återbesök.

60 JOHAN SCHILDT skildrar sin 
resa in i det judiska. Tufft i början

66 TALIAH POLLACK bodde i 
Hebron, först hos en judisk familj, 
sedan hos en palestinsk. Det blev en 
bok.
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52

Omslaget: 
Annie Winbladh 

Jakubowski  
är formgivare och 

illustratör

Rättelse: I förra numret fick Stella Tjajkovski fel efternamn, under fotot av Elisabeth Ohlson Wallin. Vidare uppgavs att 
Piotr Zettinger flydde Warszawa med en bror, ska vara med en kusin.
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Svante Weyler
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Kyrklockan i Herxheim har ett hakkors inristat på sidan. Borde det avlägsnas? Frågan 
har delat staden. Borde samtliga hakkors tas bort? Och kanske även alla statyer över 
ledare som mördade miljoner? 
Eller ska vi ha en staty av Hitler mitt på torget, som en påminnelse, med en 
förklarande plakett under? 
SVANTE WEYLER funderar, efter att ha varit i Etiopien.

K
lippkyrkorna i nor-
ra Etiopien är ett 
världsarv. En före-
tagsam kung med fri 
tillgång till arbets-
kraft – vår guide är 

dessutom övertygad om att Guds 
änglar hjälpte till om nätterna 
– lät hugga ut sex tempel ur en 
väldig klippa. Det är fortfarande 
oklart varifrån han fick denna 
idé. Strävade han efter odödlig-
het har han lyckats. 

Fönstren, eller snarare de 
uthuggna ljusinsläppen, är for-
made som svastikor. Jag väntar 
mig att vår guide ska kommen-
tera saken, men inte ett ord om 
detta klassiska sol-tecken, odöd-
liggjort av en annan härskare. 
Till sist inser jag att den laddning 
som svastikan har för mig knap-
past delas av guiden. Han kanske 
aldrig har mött den i sin moder-
na, tyska form. 

I en kyrka i sydvästra Tyskland 
upptäckte man i höstas att en av 
klockorna i tornet var dekorerad 
med en svastika på ena sidan – 
och texten ”Allt för fosterlandet 
– Adolf Hitler” på den andra. Den 
var upphängd 1934, året efter 

maktövertagandet.
Efter detta avslöjande är ing-

enting sig likt i den lilla vinod-
larstaden Herxheim am Berg. En 
borgmästare som vägrade ta ner 
klockan tvingades avgå, kyrkans 
organist vägrar spela så länge 
den hänger kvar, och bland invå-
narna pågår ett gräl om hur man 
bör förhålla sig till alla farfäder 
och morfäder och deras insatser 
under Hitler. Även om dagens 
Tyskland tycks röra sig åt höger 
tycker jag att man skulle kunna 
säga: låt klockan hänga kvar, låt 
dem fortsätta gräla, för allt är 
bättre än tystnad.

På en bakgård i Tirana såg jag 
i höstas en sorts elefantkyrko-
gård: halvt sönderrostade och 
lemlästade jättestatyer av Marx, 
Lenin, Stalin, Hoxha och andra 
kommunistiska hjältar undan-
ställda i väntan på, ja, på vadå?

I Georgien har man inte tagit 
ner en enda staty av Stalin. I 
en övervuxen trädgård utanför 
huvudstaden Bangui i Central-
afrikanska Republiken står en 
gigantisk staty över den enligt 
uppgifter människoätande dik-
tatorn Bokassa. Och i Kungs-

trädgården i Stockholm pekar 
fortfarande vår krigarkonung ut 
marschvägen.

En dag kommer svastikorna 
ha samma svala inverkan på våra 
sinnen som Lenin, Bokassa och 
Karl XII, en dag kommer namnet 
Napoleon enbart betyda ett bak-
verk. Så verkar tiden. Det fyller 
mig med skräck och vemod. Det 
fasansfulla sjunker undan, och 
kvar finns svastikor i sten och 
diktatorer i hårt stål.

Hur finner vi ett förhållnings-
sätt?

Vi kan förbjuda symbolerna, 
men då kanske de dyker upp 
ändå, med små variationer, så 
som de nya nazisterna nu gäckar 
ordningsmakten med ”orena” tyr-
runor och ny färg på skjortorna. 

Vi kan låta symbolerna vara 
kvar för att påminna oss om 
historiens fasor, vi kan till och 
med gå med på en staty av Hit-
ler på allmän plats, med en för-
klarande plakett under. Men då 
kanske framtida generationer 
kommer att vandra dit med 
facklor i händerna, i Jimmie 
Åkessons fotspår, för att hylla 
blodsdåden.

EN STATY AV HITLER! 
MITT PÅ TORGET!

Svante Weyler, 
journalist, 
förläggare och 
orförande för 
SKMA.
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RAPPORT

Historiska museet
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Besökare kan samtala på engelska med två överlevande – Eva Schloss och Pinchas 
Gutter – genom förinspelade intervjuer i den interaktiva installationen ”Dimensions 
in Testimony” från USC Shoah Foundation. På bilden syns Eva Schloss. 
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P
å entréplanet i det stora Förin-
telsemuseet i Washington sitter 
för det mesta två överlevande, 
bakom ett bord, redo att svara 
på frågor, från den som sätter 

sig på stolen mittemot.
Det är en mycket uppskattad och väl 

fungerande del av museet.
– Många besökare säger att det var där 

de lärde sig det andra, det som har med 
känslor att göra, förklarar mannen vid 
informationsdisken.

Men det är en tidsbegränsad station; 
just nu diskuterar museiledningen hur 
man bäst ska ersätta den, den dag inga 
överlevande längre är i livet.

Kanske kommer man då att engagera 
sönerna och döttrarna, den andra genera-
tionen, som får i uppgift att berätta vad 
deras föräldrar har varit med om.

Eller tredje generationen, som förening-
en Zikaron i Sverige.

Eller så installerar man en högteknolo-
gisk ”intervju”, som bygger på att man har 

”DET VÅRAS 
FÖR
FÖRINTELSEN”
I Europa och USA kommer fler utställningar och fler nya museer med 
Förintelsen i fokus, snart kanske även ett i Stockholm. 
Ett växande intresse som många ser som en reaktion på att de överlevande 
snart inte finns mer – och på att antisemitismen i väst ökar.

»
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spelat in en överlevande som har svarat 
på över tusen möjliga frågor.

Besökaren ser den överlevande i hel-
figur på en storskärm, får en mikrofon 
i handen, ställer sin fråga, som sedan 
”läses av” med hjälp av en dator som väl-
jer rätt svar från alla inspelningar – eller 
åtminstone ett svar som innehåller flera 
av nyckelorden i frågan. 

Och så ser och hör besökaren den över-
levande svara, gestikulera, hosta, nicka, 
dricka vatten, skaka på huvudet och t ex 
berätta var hen föddes och växte upp eller 
när hen deporterades.

Meningen är att det hela ska kännas 
levande, som om man samtalar med en 
överlevande.

En sådan ”intervju” finns just nu på 
Historiska museet i Stockholm, som en 
del av den pågående utställningen Spe-

aking Memories – Förintelsens sista vitt-
nen, och det är första gången som denna 
typ av installation prövas i Europa.

Apparaten är utlånad från Shoa Foun-
dation i USA, finns på plats på flera 
ställen i Amerika, och ingår i ett utveck-
lingsprojekt kallat New Dimensions in 
Testimony.

FÖRUTOM ”INTERVJUN” VISAR museet 
föremål från Auschwitz-Birkenau, också 
det för första gången i Sverige, samt 29 
nya färgfotografier på svensk-judiska över-
levare, tagna av Judisk Krönikas fotograf 
Karl Gabor.

Vidare finns ett 20-tal inspelade svenska 
vittnesmål. Dessutom har besökaren till-
gång till Shoa Foundations databas med 
över 55 000 inspelade vittnesmål (vilket 
skulle ta över 15 år att lyssna på).

Slutligen ställer man ut ett tiotal föremål 

FAKTARUTA

Initiativet till Speaking Memories 
kom från Lizzie Oved och 
Föreningen Judisk Kultur som 
främst har samarbetat med 
Historiska museet – samt med Shoa 
Foundation i USA och Auschwitz-
Birkenau State Museum i Polen.

Därutöver har även Paideia, 
Föreningen för Förintelsens 
Överlevande, Forum för Levande 
Historia samt Synagogan Adat 
Jeschurun medverkat.

Under våren kommer man 
att anordna föredrag, 
filmvisningarna och seminarier 
i anknytning till utställningen. 

För mer information om dessa 
arrangemang, gå till www.historiska.
se eller www.judiskkultur.se.

Från utställningen Speaking Memories på Historiska museet. Den pågår t o m september i år.
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Historiska museet
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från ett flyktingläger på Lovö utanför Stockholm, 
där överlevande från Baltikum och Rumänien vis-
tades 1944-46.

SPEAKING MEMORIES KAN sägas ingå i en stor och 
expanderande rörelse, ett sorts informellt globalt 
projekt, där man tillsammans försöker svara på frå-
gan hur vi ska minnas Förintelsen, vad är det mer 
exakt som vi ska minnas, och vad kan vi de facto 
göra när inga vittnen längre finns kvar.

The Museum of Jewish Heritage i New York har 
nyligen byggts om, för att framöver främst fokusera 
på Förintelsen, och den första utställningen heter 
”Auschwitz. Not Long Ago. Not Far Away”.

I början av året invigdes en ny stor utställning 
i Förintelsemuseet i Dallas, under det att The 
Houston Holocaust Museum är stängt för till-
byggnad, men öppnar senare i vår, vid samma 
tid som Cincinnati Museum Center inviger en ny 
flygel, en byggnad som ska heta ”Holocaust and 
Humanity”.

New York-museets utställning kommer att visas 

från maj, och går för närvarande att se i Madrid, där 
den på kort tid har lockat över 600 000 besökare.

Det våras för Förintelsen, skrev en krönikör i New 
York Post, och menade att det aldrig tidigare varit 
lika stor uppmärksamhet.

Det går att se det som att denna sjudande inten-
sitet har att göra med ett skifte som redan har 
skett, dvs en tydlig och växande antisemitism, 
både i USA och Europa – och med ett kommande 
skifte, en framtid utan levande vittnen (och där-
med avsevärt mer utrymme för förnekare och revi-
sionister).

För även om Shoa är världens mest dokumentera-
de händelse, vilket en del bedömare hävdar, avsak-
naden av överlevande kan inte underskattas, den 
kommande förlusten av människor som var där och 
såg det äga rum gör att vi går in i en ny era – med 
ett nytt uppdrag.

Med andra ord, hur ersätter man Ruth Weiner och 
Mirjam Kraitsky som en gång i veckan sitter bakom 
ett bord i Washington och svarar på frågor om det 
fasansfulla som de har varit med om?

Ricki Neuman, 
journalist och 
t.f. chefredaktör 
för Judisk 
Krönika.

I utställningen ”Speaking Memories” visas en resväska från Auschwitz-Birkenau. Föremålet är ett lån från Auschwitz-Birkenau State Museum. 
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und den Deutschunterricht in Schweden. 

Der Informationsservice des Goethe-Instituts in 
Stockholm beantwortet deutschlandbezogene  
Anfragen schnell und sachgerecht. Unsere Bibliothek 
hält ein breites Angebot an aktueller deutsch-
sprachiger Literatur bereit und bietet engagierte 
fachliche Beratung an.

goethe.de/schweden
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■ Den israeliska staden Beit 
Shemesh har för första gång-
en fått en kvinnlig borgmäs-
tare, med hjälp av ultra-or-
todoxa väljare, som därmed 
struntade i sina rabbiners 
påbud, och som 
medverkade till att 
avsätta den tidigare 
borgmästaren, en 
ultra-ortodox man 
och de religiösa led-
arnas kandidat.

Aliza Bloch, 51, 
har vunnit en his-
torisk seger, genom 
att samtidigt locka unga ult-
ra-ortodoxa, sekulära judar 
som under senare år har blivit 
en minoritet i Beit Shemesh 
och inflyttade engelsktalan-
de ortodoxa, som är trötta på 
stadens dåliga infrastruktur.

Även Haifa har fått en 
kvinnlig borgmästare, upp-
backad av ett  ultra-ortodoxt 
parti, Degel HaTorah. Efter 
valet besökte Einat Kalisch, 
48, en ultra-ortodox syna-

goga – och hylla-
des av hundratals 
ungdomar som 
sjöng och dansade 
till hennes ära, rap-
porterar Haaretz, 
som vore hon en 
stor rabbin.
Något händer i isra-
elisk politik. Där 

finns mer plats för kvinnor, 
men framgångarna kräver 
känslighet; Aliza Bloch valde 
t ex att inte visa sitt ansik-
te på valaffischerna, ”för att 
undvika irritera ultra-orto-
doxa väljare”

■ Författaren Romain Gary 
är inne igen, åtminstone på 
engelska. Nu ges två av hans 
mest kända romaner ut i ny 
översättning, och tidigare 
kom en biografi.

Såväl hans böcker som 
hans liv har något märkligt 
över sig, och är värda upp-
märksamhet.

Han föddes 1914, som 
Roman Kacew i i Vilnius, 
son till den judiska päls-
handlaren Arie Leib och 
hustrun Mina. Föräldrarna 
skiljer sig, mor och son flyt-
tar till Frankrike 1928, och 
19 år gammal publicerar 
han sina  första noveller – 
samt blir färdig jurist.

Under kriget deltar han 
i motståndsrörelsen, som 
pilot, och får efteråt en hög 
utmärkelse. Sedan gör han 
karriär som både diplomat 
och författare. ”Löfte i gry-

ningen” blev den första stor-
säljaren, en delvis självbio-
grafisk berättelse om hans 
kärlek till den svenska stu-
dentskan Birgitta, och om 
hur han hamnade på Björkö 

i Roslagen 1938.
I början på 70-talet trött-

nar han på sin författarröst, 
och börjar skriva romaner 
under pseudonym.

Böckerna blir mycket 
framgångsrika, och år 1975 
får Emile Ajar det förnämsta 
franska litteraturpriset, utan 
att något avslöjas. I Paris 
spekuleras det om att Gary 
är författaren, men den all-
männa meningen är att han 
inte är kapabel att skriva ett 
sådant mästerverk.

Han har kallat priset 
”mitt författarlivs ljuvaste 
ögonblick”.

År 1980 skjuter han sig 
själv i huvudet, 66 år gammal.

■ I Belgien slåss djurrätts-
aktivister mot rabbiner och 
imamer, på nätet och i press, 
radio och tv. Bråket handlar 
om hur man slaktar djur, och 
har satts igång av en ny lag 
som förbjuder den traditio-
nella judiska och muslimska 
metoden (som kräver att dju-
ret inte bedövas före).

Belgien ansluter sig där-
med till en europeisk mino-
ritet som bland annat består 
av Sverige, Norge, Danmark 
och Slovenien. I dessa län-
der måste observanta judar 
och muslimer importera sitt 
kött och sina kycklingar.

Religiösa företrädare i Bel-
gien hävdar att det dödande 
snittet med en rakbladsvass 

kniv nästan omedelbart 
gör djuret medvetslöst. 
Och i den amerikanska 
The Humane Methods of  
Slaughtering Act of 1958 
ser man det som att slakta 
judiskt och muslimskt är 
lika humant som att först 
bedöva och sedan avliva.

I en kommentar till den 
nya lagen (som endast gäller 
två av landets tre regioner) 
skriver New York Times att 
det är viktigt att uppmärk-
samma att bakom kampan-
jen som drev fram beslutet 
stod två olika grupper: väl-
menande djurrättsaktivister 
– och ”högerpopulister som 
medvetet vill göra livet svårt 
för landets minoriteter”.

PLOTKES

Redaktör Ricki Neuman

EN MYCKET MÄRKLIG MAN VAD KÄNNER DJUREN?

KVINNOR TAR PLATS 

Aliza Bloch.
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PORTRÄTT
Anja Brans
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Anja Brans, som avgår efter över 30 år som chef för Judiska hemmet. I bakgrunden ett konstverk av Peter Freudenthal.
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D
et var chansen till 
bostad i Stock-
holm som lock-
ade. 1977, året 
efter studenten, 
såg Anja Brans en 

annons på arbetsförmedlingen 
hemma i Lappenranta i Finland. 
Judiska hemmet sökte sjukvårds-
biträden. ”Bostad kan erbjudas.” 
Hon kom hit och fick jobbet.

Efter den sommaren började 
hon studera till socionom i Tam-
merfors, läste sedan till sjukskö-
terska, men varje sommar, jul 
och påsk var hon tillbaka på hem-
met och jobbade extra, för hon 
trivdes – och behövde pengarna.

Vad tyckte du om?
– För mig var det väldigt enkelt, 
inget mitt emellan. Då var det 
mycket rutiner, och jag gillar ord-
ning och reda, struktur och orga-
nisation. Numera vårdar vi inte 
enligt rutin, utan efter individu-
ella behov. Men jag försöker fort-
farande ha struktur och ordning.

– Under 90-talet, då hon var gift 
och mamma till två barn, jobbade 
hon som sjuksköterska både på 
Judiska hemmet och Södersjuk-
huset. År 1999 sökte hemmet ny 
verksamhetschef, och hon kon-
taktades av styrelsen. Jag fick 
mitt drömjobb, och jag har älskat 
det i alla år.

VI TRÄFFAS I hennes arbetsrum, 
efter att ha gått en tur genom 
hemmet, som inte känns som 
en institution. Ljusa korridorer 
i olika färgskalor. Avdelningarna 
har namn som Olivlunden, Vall-
moängen och Solrosfältet. I en 
del korridorer hänger konst som 
anspelar på namnen. I andra syns 
donerade målningar med tradi-
tionella religiösa motiv, en typ 
av tavlor som förr fanns i många 
judiska hem.

Mycket personal i rörelse, då 
och då kramar någon om en boen-
de när de råkar mötas i korridoren.

På flera ställen finns glasskåp 
med judiskt konsthantverk, och 

utställningarna skiftar med årets 
helger.

– Jag fick i uppdrag av styrel-
sen att göra det här till ett judiskt 
hem, tidigare var det ett äldrebo-
ende med judiska inslag. Nu firar 
vi sabbaten och alla judiska helg-
dagar. Köket är koscher. Andelen 
judar i personalen är väldigt liten, 
men alla anställda får utbildning 
om det judiska.

Anja konverterade själv till 
judendomen, efter några års 
äktenskap. Hennes man växte 
upp i Israel men är född i Libyen. 

– Många frågar hur det blev vi 
två. Träffades ni på Judiska hem-
met? Mitt standardsvar är att så 

Möt eldsjälen Anja Brans, som har gjort Judiska 
hemmet betydligt mer judiskt, och som skickar sin 
personal på studieresor till lägren i Polen, för att 
de bättre ska förstå de boende, varav merparten 
är överlevande. 
Nu lämnar hon, efter 30 år som chef. 
ERIK SIDENBLADH intervjuar.

»

Många frågar hur det blev vi två. 
Träffades ni på Judiska hemmet? 
Mitt standardsvar är att så gam-
mal är han inte, haha. Vi möttes 
på Tennstopet. 

”Deras bakgrund är inte Värmland 
och röda stugor”
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gammal är han inte, haha. Vi möt-
tes på Tennstopet. Och först trod-
de jag att han var arab och bara ute 
efter en sak… Han bodde här då, 
och tills vidare skulle vi vara kvar 
i Stockholm. Det har blivit 35 år.

Anja betonar att hon inte är tro-
ende, och inte håller koscher, 
även om hon har övergått. Tradi-
tionen är det viktigaste för hen-
ne, att leva judiskt, och att göra 
goda gärningar, ”mitzvot”. Det är 
t ex en stor ”mitzva” att ta hand 
om äldre och sjuka.

SOMLIGA PÅ HEMMET är dess-
utom traumatiserade. Mer än 75 
procent på hemmet är överlevan-
de från Förintelsen. 

– Vi har numera kunskap för 
att ta hand om dem, och vi vet 
att deras bakgrund inte är Värm-
land och röda stugor. De kom-
mer från det gamla Östeuropa, 
och har en helt annan historia – 
och erfarenheter som vi knappast 
kan föreställa oss. 

– Våra anställda får utbildning 
i judisk tro och traditioner, men 
framför allt om Förintelsen och 
posttraumatiska reaktioner, och 
vi har haft flera personalresor till 
lägren i Polen, i samarbete med 
SKMA.

Alla som jobbar på hemmet 
vet att vissa situationer kan vara 
triggande. Någon som går med 

extra hårda steg i korridoren. En 
dusch, nej, alltför laddat, man 
badar de boende i stället,

– Jag tror absolut att de har 
mer dödsskräck än många andra. 
Och just därför är det extra vik-
tigt att vår personal är närvaran-
de och förstår.

Hemmet har samma problem 
med säkerhet som andra judiska 
institutioner nu för tiden – man 
kan inte ha uniformerade vakter 
vid entrén, inga galler för fönst-
ren eller höga staket, inte ens 
uppspända trådar för klängväx-
terna på gårdarna. 

Inget får påminna om ett läger.

– Mitt ledord är trygghet. Detta 
är ett hem, och det ska vara ”hai-
misch”, hemlikt, och inte kännas 
som en institution.

Jag tror absolut att de har mer 
dödsskräck än många andra. Och 
just därför är det extra viktigt att 
vår personal är närvarande och 
förstår.

PORTRÄTT
Anja Brans

Mot Polen och lägren! Anja Brans ser till att Judiska hemmets personal får fördjupad kunskap.
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JUDISKA HEMMET

■ Tidigare i år fick Anja Brans en utmärkelse 

från För eningen Förintelsens Överlevande, 

”2018 års 27:e januari pris”, för sitt hängivna 

engagemang för de överlevande samt hennes 

arbete mot antisemitism och rasism.

■ Judiska hemmet firade 75 år 2017. Först 

byggdes ett pensionärshem, sedan ett sjukhem 

och på 1980-talet slogs verksamheterna ihop.

■ Sammanlagt finns 76 platser varav 28 på 

demensavdelningen. De boendes medelålder är 

92 år. 75 procent är överlevare från Förintelsen.

■ Hemmet är privat, icke vinstdrivande, och 

drivs med kommunala bidrag. Kommunen 

köper platser för samma pris som på andra 

äldreboenden, trots att personal- och matkostnader 

kan vara högre. Hemmet har ett eget kapital 

som kan användas för att höja kvaliteten.

■ Man har 115 månadsanställda och cirka 35 

timanställda. Personalen är internationell, 

många har språkkunskaper från Östeuropa.

■ Judiska hemmet har 

även plats för icke-judar, 

som t ex politikern och 

författaren Per Ahlmark 

(1930 – 2016) som bodde 

där under sina sista tre 

år, på ett sätt en naturlig 

slutstation för en person 

som länge och kraftfullt har kämpat för det 

judiska folket och den judiska staten.

Hur gör man det, de som arbetar 
här är ju inte släktingar, utan 
personal? 
– Man måste vara professionell 
i sitt yrkesutövande, och inte 
vara som en familjemedlem som 
berättar allt om sig själv, Man 
ska möta de boende, och lyssna 
och stödja, men inte som en i 
familjen. 

– Traditionell mat som de 
gamla minns smaken på är 
också viktigt för hemkänslan. 
Man arbetar medvetet med det 
som kallas reminiscens – att ge 
sådant som väcker minnen från 
de gamla goda tiderna, när de 
boende var unga, före kriget. 
Det är viktigt med traditioner, 
att göra som man alltid har 
gjort, t ex fira sabbaten som 
man gjorde förr, duka bordet, 

ta fram ljusen, brödet, glasen 
och vinet. Då händer det att 
även dementa spontant börjar 
sjunga sabbatssånger. 

– Maten är koscher för att de 
som tycker det är viktigt helt ska 
kunna koppla av. Jag minns en 
dam som hade jätteproblem så 
länge hon bodde hemma; hon 
var ständigt rädd för att hem-
tjänsten skulle blanda ihop ser-
viserna.

De boende ska kunna vara 
judar här, det är Anjas linje. De 
ska inte vara rädda, kunna bära 
kippa, och visa sin tillhörighet. 
De är födda som judar, har levt 
och lidit som judar, och vill få 
vara judar också sin sista tid i 
livet.

– Vi ser ofta hur gamla minnen 
blir starkare när vi blir äldre. Det 

»
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Erik Sidenbladh,  
journalist och 
författare.

betyder att också de svåra min-
nena blir starkare, mer besvärli-
ga att hantera. Och många tappar 
ofta det språk som de lärde sig i 
det nya landet.

Förintelsens överlevare blir 
färre. Hur tror du att behovet ser 
ut när den generationen är 
borta?
– Jag tror att även andra genera-
tionen kommer att behöva den 
trygghet som vi kan erbjuda. 
Tyvärr ser man ju att även den är 
mycket påverkad av Förintelsen, 
och ofta mår dåligt.

Vad är idag det största problemet 
för hemmet?
– Att de boende kommer hit all-
deles för sent. Och det beror på 
kommunernas hårda normer i 

biståndsbedömningen – för att 
få en plats på Judiska hemmet 
(liksom på andra äldreboenden) 
måste kommunens tjänsteman 
ge sitt OK. 

Många tvingas tyvärr bo hem-
ma för länge, ensamma, isole-
rade, och sjuka, med flera olika 
personer från hemtjänst var-
je dag – personer som inte vet 
något om deras tidigare liv.

Anja känner väl till proble-
met från sin egen familj. Hennes 
gamla pappa i Finland nekades 
plats med hänvisning till att hus-
trun kunde vårda honom hemma 
– fast hon var över 80.

En av Anjas egna satsningar är 
kaféet Oasen, ett stort vackert rum 
med stoppade soffor, pastellfärga-
de stolar, kristallkrona i taket och 

rejält med utrymme för rullsto-
lar. Serveringen håller öppet hela 
dagen, för boende, besökare och 
personal, och förvandlas till syna-
goga under helgerna.

– Jag brinner för det här, du kan-
ske märker det, säger Anja. Fast 
just nu förbereder hon sig på att 
lämna sin tjänst på hemmet. Här 
väntar renovering och stora pro-
jekt som hon inte känner att hon 
orkar ta tag i. 

– Jag vill leva lite också, och 
komma närmare min gamla 
mamma i Finland. Så jag har fun-
derat på att hjälpa till som volon-
tär på ett finländskt äldreboende 
och se vad som går att göra där. 
Men kanske blir det att jag öpp-
nar kafé där jag växte upp i Lap-
penranta.

PORTRÄTT
Anja Brans

Belysningen i Judiska Hemmets samlingssal.
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RECENSION

Ingrid Lomfors, 
historiker och 
chef för Forum 
för Levande 
Historia.

Minnet lever kvar. Även i tredje led
INGRID LOMFORS läser en ny svensk avhandling

Först kom första generatio-
nens vittneslitteratur, de 
som överlevt Förintelsen 

och gav ut sina biografier. Trots 
att denna generation överlevande 
i Sverige är få till antalet, har de 
bidragit till en hel ny genre inom 
den svenska litteraturen. Där-
ibland Zenia Larsson, Cordelia 
Edvardsson, Ference Göndör, 
Jerzy Einhorn, Hèdi Fried, Dina 
och Jovan Rajs och många, 
många fler. 

Sedan kom andra generationen 
ut med sina böcker. Rolf Tardell, 
Göran Rosenberg, Lena Einhorn, 
Kaj Schueler och flera. De skild-
rade sina föräldrars liv och öden, 
och berättade samtidigt hur det 
är att växa upp som barn i skug-
gan av Förintelsen.
 
Nu kommer de första rösterna 
från tredje generationens över-
levande. De är föremål för Anna 
Sarri Krantzs doktorsavhand-
ling  Tredje generationens över-
levande. En socialantropologisk 
studie om minne, antisemitism 
och identitet i spåret av Förintel-
sen  (Lunds universitet 2018). 
Socialantropolog Anna Sarri 
Krantz har själv ingen personlig 
anknytning till ämnet. Det var 
efter att ha lyssnat till ett barn-
barn till en överlevande på För-
intelsens minnesdag som hon 
fick idén till studien. Hon ställde 
sig frågan: Hur kommer det sig 

att judiska ungdomar i Sverige 
”framställer sig själva som över-
levande efter något som de aldrig 
upplevt”?
 
För att ta reda på svaret har Sar-
ri Krantz  genomfört ett 40-tal 
etnografiska intervjuer med 
”personer från en mängd instan-
ser inom det judiska Stockholm; 
kulturella institutioner, represen-
tanter från de religiösa, politiska 
och administrativa delarna av 
den Judiska församlingen”. Fler-
talet personer med en eller flera 
mor- eller farföräldrar som över-
levt Förintelsen.
 
Här kan jag tycka att Sarri Krantz 
valt ett alldeles för snävt urval av 
informanter. Genom att fokusera 
främst på de som är aktiva inom 
den judiska församlingen missar 
hon de röster som valt en annan 
väg i livet. De borde finnas åtskil-
liga unga människor i Sverige 
med anknytning till Förintelsen 
som står utanför det judiska livet 
i Stockholm. Har de alls påver-
kats av sina mor- eller farföräld-
rars erfarenheter? Hur ser de på 
minnet av Förintelsen?
 
Nu visar empirin, inte helt ovän-
tat, att de forskningsdeltagare 
som fått komma till tals i under-
sökningen har en relativt sam-
stämmig uppfattning. De ger 
uttryck för att minnet av Förin-
telsen spelar en betydande roll 

för deras judiska identitet. Sarri 
Krantz menar att denna ”min-
nesbearbetning” har överförts 
från den överlevande genera-
tionen till deras barnbarn. Men 
även andra faktorer har spelat 
roll för identiteten som tredje 
generationen, inte minst upp-
levelsen av antisemitism i sam-
tiden. Denna erfarenhet blir en 
länk som för dem närmare sina 
far- och morföräldrar. Flera 
utsagor vittnar också om bety-
delsen av att tillhöra ett folk 
med tusenåriga rötter där min-
net traderas i religiösa och kul-
turella sedvänjor.
 
Frågan som dröjer sig kvar är 
emellertid hur representativa 
dessa informanter är för att man 
ska kunna benämna de överle-
vandes barnbarn för ”tredje gene-
rationens överlevande”?
 
Kanske får vi vänta på svaret. 
Forskningsläget kring just den 
tredje generationen är nämligen 
tämligen begränsat, vilket för-
svårar för Sarri Krantz. Det blir 
därför istället spridda teorier 
och hänvisning till forskning om 
antisemitism, Förintelsen, min-
nesproduktion och identitet. 
Denna försvårande omständig-
het gynnar, paradoxalt nog, Sar-
ri Krantz forskargärning. Hon 
tvingas helt enkelt plöja ny mark 
och skapar därmed ett nytt forsk-
ningsfält i Sverige. 



22 Judisk Krönika  Nr  1/2019

F
örr hjälpte vi flykting-
ar för att de var judar, 
nu gör vi det för att vi 
är judar, säger Mark 
Hetfield, VD i HIAS.

Organisationen har 
varit verksam i USA i 120 år. De 
första 100 åren låg fokus helt på 
judiska flyktingar och immigran-
ter men efter år 2000 har antalet 
icke-judiska flyktingar som får 
hjälp vuxit – och idag dominerar 

de verksamheten.  
– Förändring-

en startade med 
att vi fick möjlig-
het att bidra med 
vårt kunnande till 
humanitärt arbete 
i Kenya och i Ecu-
ador. Sedan har 

det varit en lång process fram till 
dagens situation, berättar Mark 
Hetfield, som menar att den nya 
inriktningen är en självklarhet 
utifrån grundläggande judiska 
och amerikanska värderingar.

På organisationens webbsida 
uttrycks det så här: ”Det judiska 
folket har varit flyktingar sedan 
biblisk tid. Vi känner till de förö-
dande följderna när länder avvi-
sar flyktingar. För mindre än ett 
århundrade sedan pekades flyk-

tingar som flydde från Förintel-
sen ut som säkerhetsrisker, neka-
des inresa och skickades tillbaka 
till Europa där de blev brutalt 
mördade”.

Det finns också en mer praktisk 
förklaring till organisationens 
förändrade fokus. Att utöka sitt 
stöd till andra än judar har varit 
ett sätt att hålla igång verksam-
heten, så att HIAS snabbt kan 
ingripa när man återigen behöver 
hjälpa judiska flyktingar. 

– Alternativet hade varit att 
lägga ner, säger Mark Hetfield, 
men tillägger att varje judisk 
flykting som idag behöver stöd 
får det. Han pekar bland annat 
på flyktingar från Iran, Ukraina 
och Jemen. Därutöver ger HIAS 
stipendier till behövande judiska 
invandrare i Israel.

– Huvudsyftet är att välkomna 
och skydda flyktingar och deras 
rättigheter i namn av den ame-
rikanska judenheten, förklarar 
Mark Hetfield. HIAS finansierar 
sina aktiviteter med stöd från 
USA:s regering och FN samt med 
medel från judiska donatorer. 
Totalt har man cirka 700 personer 
direkt eller indirekt på lönelistan. 

Jag frågar Mark Hetfield var-
för vi ska engagera oss kollektivt 

som judar och inte som individer i 
någon flyktingorganisation.

– Vi judar är ett flyktingfolk och 
har varit det sedan Abrahams tid. 
Bara Gud vet hur framtiden ser 
ut för oss. Nu när vi är i stånd att 
välkomna andra, som vi befalls att 
göra 36 gånger i Toran, bör vi också 
göra det. Det finns en felaktig upp-
fattning att vi judar bara är vända 
inåt mot vår egen grupp, men vi 
bryr oss om mänskligheten, och 
särskilt om flyktingar, eftersom vi 
känner flyktingens hjärta och har 
varit flyktingar själva.

JAG INTERVJUAR MARK Hetfield 
en dryg månad efter det uppska-
kande antisemitiska dådet i Pitts-
burgh. Innan mördaren gick in i 
synagogan och började skjuta hade 
han gjort en uppdatering på nätet: 
”HIAS tycker om att låta oss inva-
deras av människor som dödar vårt 
eget folk. Nu ska jag agera.”

– Vi visste att vårt arbete kunde 
uppfattas kontroversiellt, men vi 
har aldrig haft säkerhetsproblem 
på samma sätt som andra judiska 
organisationer. Nu säger de som 
förespråkar ”vit makt” att judar-
na vill ha ett ”rent” Israel, men ett 
”färgat” och icke-kristet USA. Vi 
hamnade mitt i den stormen. 

INTERVJU

Mördaren i Pittsburgh hatade många saker, inklusive HIAS, en doldis i den 
judiska världen. Hebrew Immigrant Aid Society grundades 1898 för att 
stödja judiska flyktingar, men hjälper numera främst kristna och muslimer – 
och har bidragit till mottagandet av syriska flyktingar i Jordanien.
ROBIN LAPIDUS samtalar med organisationens ordförande.

”Vi känner flyktingens hjärta”



Judisk Krönika  Nr  1/2019 23

Robin Lapidus,
journalist.

Mark Hetfield pekar på Trump-
ad minist rationens retorik som 
under en tid har försämrat sam-
hällsklimatet i USA. 

– Vi är chockade. Jag trodde 
aldrig jag skulle få uppleva detta 
och är nu rädd för att säkerhe-
ten kommer att ta resurser från 
övrig verksamhet. Men jag kän-
ner mig samtidigt överväldigad 
av det stöd min organisation har 
fått efter Pittsburghdådet, inte 
bara från judar, utan också från 
många icke-judar. 

EN UTTALAD STRÄVAN hos 
HIAS är att engagera den ame-
rikanska judenheten i arbetet 
för flyktingar. Innan dådet i 
Pittsburgh organiserade man en 
flyktingsabbat där över 300 för-
samlingar deltog. Man har ock-
så fått stöd för ett uttalande om 

generösare flyktingmottagande 
av över 2000 rabbiner från alla 
inriktningar i 42 stater. 

HIAS arbetar i länder med mus-
limsk befolkning för att ge stöd 
till flyktingar på plats. Man har 
till exempel stött mottagandet 
av syriska flyktingar i Jordanien, 
även om man inte har någon per-
manent närvaro där, och i Kenya 
och Tchad, som båda har stora 
muslimska befolkningar.

– Vi försöker göra det tydligt 
att vi är en judisk organisation. 
Och det respekteras. Men ibland 
har det uppstått problem, till 
exempel i Tchad när vi hade en 
uniform med vårt emblem på, 
som bestod till hälften av en 
Menora och till hälften av en 
jordglob. Då trodde man att vi 
var ute för att missionera och 
omvända flyktingar, vilket ju 

var helt fel.

På vilket sätt skiljer sig ert 
arbete från andra hjälporganisa-
tioners? 
– Det som gör oss speciella är vår 
judiska identitet, och att vi sam-
arbetar med judiska institutioner 
och församlingar både i USA och 
på plats i till exempel Venezuela 
och Ecuador.

Mark Hetfield lyfter slutligen 
fram en viktig bieffekt av arbetet. 

– När till exempel syriska flyk-
tingar i USA får stöd av oss måste 
de gå till HIAS och judiska famil-
jecenter för att få hjälpen. Då 
möter de judar, vilket omkull-
kastar många av deras fördo-
mar – och kanske ändrar deras 
uppfattning om oss. Det är inte 
huvudskälet till vårt arbete, men 
det är också viktigt.

NÅGRA EXEMPEL PÅ HIAS ARBETE: 

■ KENYA 
Stöd till särskilt utsatta flyktingar i staden Nairobi där 
det finns cirka 50 000 flyktingar. Många av dem är 
överlevande efter tortyr och sexuella övergrepp.

■ ÖSTERRIKE 
På uppdrag av USA:s regering driver HIAS ett stödcenter 
i Wien för iranska religiösa minoriteter som söker tillstånd 
att komma till USA för att där återförenas med släktingar,

■ UKRAINA 
Ukraina kan inte ge säkert skydd för flyktingar, även om landet 
nu närmar sig Europa.  HIAS har ett kontor i Kiev sedan 2003, 
vilket ger juridiska hjälp till flyktingar från över 30 olika länder. 

■ VENEZUELA 
Sedan 2007 har HIAS givit stöd till omkring 35 000 
colombianska flyktingar med behov av skydd, bland annat 
överlevande efter sexuella övergrepp och personer 
med kroniska sjukdomar samt handikappade.

Jordanien. Syriska flyktingar från kriget, i ett läger där hjälporganisationen HIAS är aktiv.

FO
TO

 H
IA

S
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En svensk kvinna och en israelisk 
man möts, på ett flygplan till 
Stockholm. Samtalet går lätt, 
något uppstår, knän rör vid 
varandra, tills han berättar vad 
han gör professionellt...

Det är en tillfällighet att hon påminns om 
honom. En dag dyker han oväntat upp i 
hennes facebookflöde. Han har en pojke 
runt året på armen och ler avväpnande mot 
kameran. Hon tittar länge på bilden. Det tog 
månader tills rösten i hennes huvud tonade 
ut, år tills också minnet av honom bleknade. 

Innan hon hinner tänka skriver hon ett 
meddelande:

HON
Hej Uri, ser på FB att du fått en son. Grat-

tis! 
Vet inte om du minns mig, vi flög 

Sofia-Stockholm för fem år sedan. Du hjälpte 
mig med min kasse och vände upp och ner på 
min värld. Hur har du det nu för tiden?

Hon är sist in på planet. Hon krånglar sig 
fram till sitt säte långt bak i planet, söker 
snabbt med blicken, alla bagageutrymmen är 
fulla. I samma stund hon inser att hon omöjligt 
kommer få plats med alla sina väskor hör hon 
rösten från sätet intill hennes: 

”Låt mig hjälpa dig.”
Hon tvekar.
”Snälla, låt mig” säger han och sträcker sig 

efter hennes stora papperskasse. Det är så det 
börjar, med hennes kasse. Hon tackar, de börjar 
prata. Vad de än pratar om flyter samtalet med 
lätthet, svävar, girar gracilt än hit, än dit, som 

svalor i skymningen. Han tråkar inte ut henne, 
vilket är ovanligt. Tvärtom får han henne att 
skratta, och hon honom, och efter en stund tän-
ker hon att det utifrån måste se ut som vore de 
gamla vänner, det är den sortens samvaro, och 
mer. Deras knän möts. Hon drar inte undan sitt, 
inte heller han. 

Båda gillar film, båda älskar Vi som älskade 
varandra så mycket, Brända av solen och de 
första tio minuterna av American Beauty. Det 
är då hon säger det som vänder allt:

”Har du sett Hurt Locker? Jag undrar om jag 
skulle klara av att leva i ett konfliktområde med 
våld, terror och militärer i vardagen. Jag skulle 
bli galen. Jag undrar vad terror gör med vår syn 
på medmänniskan.”

”Det var mitt jobb”
För första gången förstår hon inte vad han 

menar.
”Förlåt?”
”Jag var officer i den israeliska armén. Fem-

ton år.”
Hon vänder sig mot honom för att ögonen ska 

avgöra sanningen i det öronen vägrar tro. Han 
är uppriktig. 

Sedan barnsben har hon avskytt förtryck, 
hårdför disciplin och uniformer av alla de slag, 
ända ner på cellnivå, som om hennes fars och 
farfars erfarenheter från kommunismens terror 
var inkodade i hennes DNA.

Hennes första impuls är att ta sin kasse och 
fly, men vart? Hon blir tyst. Till synes oberörd 
tar han upp flygplanstidningen. Hon betraktar 
hans händer på de blanka magasinsidorna och 
undrar om de har fått andras blod att flyta.

Hon förnimmer hans kropp på ett nytt sätt 
nu, närheten är inte längre behaglig. Hon lutar 
sig så mycket hon kan mot det motsatta arm-
stödet. Om hon bara kunde ta tillbaka sin kasse, 
men hon har verkligen ingenstans att lägga den.

A Connecting Flight
av VERA NÄSSTRÖM

NOVELLEN
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»

HAN
Mila! Så klart jag minns dig, det var min 

bästa flight någonsin. Hur mår du? Vilken 
överraskning att höra från dig efter alla 
dessa år. Varför dröjde du så länge? 

”Jag vet att du behöver tid att smälta det 
här”, säger han efter ett slag utan att titta upp 
från tidningen.

”Varför berättar du det?” väser hon. 
”Jag brukar inte berätta for utlänningar” 

säger han med en formell röst helt olik den han 
har hittills haft.

”Så varför MIG?”
”För att du en sådan som vill förstå”
Det retar henne att han kan läsa av henne så 

lätt, att han får henne att känna sig så avslöjad. 

HON
Ja, det var en märklig flight, jag önskar att 

den hade varat längre så jag skulle haft en 
chans att fråga dig allt det jag undrade över. 
Du förbryllade mig.  Var du verkligen officer, 
eller var det bara din bästa raggningsreplik? 

”Det är vedervärdigt det ni gör. Barbariskt!” 
”Din reaktion kommer inte som någon över-

raskning. Ingen tycker om den israeliska armén, 
speciellt inte svenskar.”

I ett ögonblick av fullkomlig klarhet faller alla 
pusselbitar på plats. Det snabba intellektet, de 
smidiga vändningarna, krokarna, de listiga frå-
gorna och lyhördheten inför svaren, sättet hur 
han hela tiden var herre över situationen och 
steget före henne. 

”Varför officer, och varför så länge?”
”För jag var bättre än andra, mer lyhörd, mer 

intelligent, tog bättre hand om mina mannar. 
Du kanske låter skrytsamt, men så var det. När 

jag kände att jag inte längre gjorde skillnad 
slutade jag”

”Så vad gör du nu?” 
”Jag arbetar för IDF, det israeliska försvaret.”
Hans röst är neutral och stadig. Han har för-

stås tränats också för detta. 
”Med vad?”
”Jag handlar med elektronisk utrustning och 

försvarsinstrument.”
”Vapen?”
”Inte bara, men det också, om du vill”, säger 

han neutralt.
”Sover du gott om nätterna?”
”Ja, tack. Såvida inte min lilla dotter väcker 

mig förstås.”
”Vi lever i 2000-talet och ni beter er som... . 

Människan är bättre än så.”
”Tror du verkligen det?”
Hans svar får henne att känna sig naiv. Är 

hans verklighet för solkig för henne, så solkig 
att hon inte vill kännas vid den, att hon hellre 
blundar?

De har inget gemensamt, inser hon nu, och 
ändå hade hon för bara någon timme sedan 
kunnat svära på motsatsen.

HAN
Raggningsrepliken funkade ju, vi pratar ju 

nu (ha! du ler, eller hur? ;-) 
HON
Ja 
HAN
Jag visste att det skulle stöta bort dig när 

jag sa det, men var tvungen 
HON
Kan fortfarande inte begripa att någon 

som DU (ja, du gjorde faktiskt ett gott 
intryck) ställde upp på det som er armé gör. 

Det Israel åsamkar palestinierna är mot-
bjudande. Jag har stort medlidande med de 
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palestinska civila 
som förtrycks av din  

älskade armé. Med 
vapen du skaffade då vi 

träffades?
Eller är det så att ni – Guds 

utvalda folk – kan göra som ni vill 
och bete er hur som helst?

Planet går ner för landning. Hon frågar inte 
efter syftet med hans resa, anar den alltför väl.

Hon tittar ut genom fönstret, betraktar 
honom i hemlighet i ögonvrån. Planet sjunker, 
landar, rullar in till gaten och plötsligt vill hon 
inte lämna sitt säte. Inte samtalet. Inte honom.

Hon reser sig långsamt, hänger motvilligt på 
sig sina bagar och väskor och sträcker sig efter 
sin kasse. 

”Låt mig bära den åt dig” säger han med den 
mjuka röst han hade innan han släppte sin 
bomb och före hennes förhör.

Hon tackar ja, mer tacksam för det uppskjut-
na avskedet än bärhjälpen i sig.

De går ut ur planet som vilket par som helst. 
Hon går långsammare än vanligt, ett fåfängt 
försök att förlänga promenaden. Han anpassar 
sig till hennes tempo. Men slutligen de kommer 
till skjutdörrarna ut till ankomsthallen där 
Christian väntar på sin fru.

De stannar. Vänder sig mot varandra.
Han räcker henne kassen.
Hon kommer sakna honom oerhört, hon vet 

det redan. Hon begriper inte själv varför.
”Vill du ha skjuts till hotellet? ” frågar hon för 

att köpa sig mer tid tillsammans.
”Tack, jag blir hämtad” 
Naturligtvis. 
De blir tysta igen.
Hon står kvar länge, till dess att det blir löj-

ligt, memorerar hans ansikte, präntar in det i 
minsta detalj.

”Det var väldigt trevligt att träffas. Verk-
ligen. Jag uppskattade vårt samtal mycket.” 
säger han till slut.

HAN
Så är det, den som är starkare har mer 

ansvar. Det är därför jag lämnade först 
armén, sedan IDF, och idag arbetar jag med 
helt andra saker. Så jag är med dig, Mila.

Men vi israeler betalar också ett högt pris. 
Vartenda sjukhus, förskola, skola, shop-
pingcenter och bostadshus har skyddsrum 
för alla möjliga slags attacker. Varje gång ett 
plan flyger lågt över Tel Aviv är allas första 
tanke att det är ett terrordåd. Vi lever alla 
hårt kontrollerade, i rädsla, på båda sidor, 
och jag ser tyvärr ingen ände på det, det är 
den tragiska sanningen.

Om Guds utvalda folk vet jag inget, jag är 
inte ett folk, och jag har då aldrig känt mig 
utvald, tvärtom har jag arbetat hårt i hela 
mitt liv.

Jag förstår att situationen här ter sig 
obegriplig när du sitter i din trygga soffa 
långt där uppe i Sveriges gröna skogar och 
ser nyheterna på TV. Det är lätt att döma när 
man är på avstånd, men saker blir mer kom-
plexa ju närmare man kommer.

Personligen tycker jag inte om dagens isra-
eliska politik, den har hårdnat, och jag öns-
kar en annan framtid för mina barn, kanske 
någon annanstans rentav.

Jag har saknat dig och vårt samtal. Jag är 
glad att du tog kontakt.

HON
Förlåt. Jag förstår. Och du har rätt, saker 

har alltid fler sidor än vad ögat kan se

När de har nått punkten där det inte finns 
någon återvändo säger de hej då. De skakar 
hand, långsamt, varsamt, som om de i själva 
verket höll fast i varandra för ett ögonblick. Inu-

NOVELLEN

Vera Näsström
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ti henne börjar något tungt bre ut sig.
Hon tvingar sig själv att vända sig om och gå 

sin väg. Det där tunga i henne växer sig större 
och tyngre, som svart bläck på vitt siden.

På ryggen känner hon något, en värme, en 
smekning. Hans blick som följer henne. Hon 
tycker om det.

Då skär hans röst genom luften:
”Vad heter du?”
Hon vänder sig om. 
”Ditt efternamn” förtydligar han då han ser 

förvirringen i hennes ansikte.
Hon spricker upp i ett kaxigt leende.
”Det är hopplöst, till och med för någon som 

dig”
”Testa mig”
Hon ska försöka komma ihåg hans leende som 

det är just precis nu, självsäkert och ödmjukt på 
samma gång. En spjuver som fått sig en värdig 
utmaning.

”Kjellström. K, J, dubbel L, prickar på O:et”, 
rabblar hon fort och triumferande som för att 
göra det hopplösa namnet än mer hopplöst.

När Mila kommer ut skyndar sig Christian 
fram till henne och omfamnar henne hårt och 
länge som en man som har saknat sin fru. Bak-
om deras ryggar passerar Uri på väg till chauf-
fören som håller upp skylten med hans namn på. 

HON
Du vrider runt mina tankar, lite som 

Rubiks kub 
HAN
Bra.
HON
Är jag naiv?
HAN
Ja. Men också smart. Och därför intres-

sant.
Först flera veckor senare upptäcker hon vän-

förfrågan på Facebook från Uri Zimra, skickad 

bara timmar efter deras ankomst. Hennes efter-
namn var inte hopplöst trots allt.

Han kom efter henne. Det trodde hon aldrig.

HAN
Vet du varför jag talade om för dig att jag 

var i armén?
HON
Alltid undrat
HAN
Jag ville visa dig att vi är mänskliga. Vi kan 

också vara goda och vilja gott, till och med 
israeliska soldater. Jag ville att du skulle se 
det med egna ögon. Hade jag inte sagt det 
hade vi inte pratat än idag, inte på det här 
sättet, det hade varit en trevlig flight och 
inget mer. 

Jag visste att jag riskerade allt roligt vi 
dittills haft, men jag ville mer och då fanns 
inget val

Dagarna går, blir till veckor. Hon vill accep-
tera, men vågar inte. Hon tänker på Christian 
som hon hittills aldrig dolt något för. 

En dag när hon igen tvekar gör hennes 
fingrar en kupp, de klickar ja till hans vänför-
frågan, utan hennes medgivande. Omedelbart 
efteråt sprider sig ett lyckorus i hela hennes 
kropp.

Han är där, inte borta för alltid som hon 
trodde. 

Men han måste förbli en hemlighet. 

HAN
Facetime!
HON
Är du säker…? 
HAN
Helt. I morgon 09.00 din tid.

Vera Näsström,
dramatiker.
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KULTURKRÖNIKA

MÖT DET ISRAELISKA 
DRÖMLANDSLAGET

Den välkända journalisten GIDEON LEVY skriver i Haaretz 
och är vanligtvis mycket kritisk mot sitt hemland. 
Den här gången är han uppfylld.

T
heodor Herzl, en 
man från Wien som 
föddes i Budapest, 
lade en gång fram 
en vision om den 
judiska staten. 120 

år senare har en annan man från 
Wien, fotbollstränaren Andreas 
Herzog, lagt fram en vision om 
en stat för alla sina medborgare. 

När Israel för en tid sedan slog 
Albanien i fotboll var majo-
riteten av spelarna araber. 
Herzog har skapat ett  jäm-
likt Israel, åtminstone på 
fotbollsplanen. Det bör ses 
som en vändpunkt.

Fotboll är bara fotboll, men det 
som hände på planen i Haifa kan 
också äga rum bortom detta. 

Herzl lärde oss att om vi vill 
tillräckligt mycket kan även våra 
drömmar bli verklighet. Herzog 
lärde oss samma sak i Haifa, där 
han skapade ett binationellt och 
jämlikt Israel i miniatyr.

Många bollar har sparkats 
omkring sedan min barndoms 
landslag som ju förstås inte bara 
var helt judiskt utan också helt 
ashkenasiskt. 

SÅDAN VAR TIDSANDAN med 
Glazer, Hodorov, Menchel, Stel-
mach, Tish och Reznik, som alla 
fanns med på bild på våra tugg-
gummipapper. 

Sedan kom de judiska spelarna 
från Mellanöstern, och blev på 
kort tid den avgörande majori-
teten.

Därefter hände det otroliga, 
eller var det kanske det oundvik-
liga. De arabiska spelarna anlän-
de. De dittills frånvarande sipp-
rade in. 

I början var det trevande, med 
än en Jimmy Turk, och än en 
Zahi Armeli – ända tills lands-
kampen på Sammy Ofer-stadion 
i Haifa. Där intog de med storm 
sina rättmätiga platser, och av 
landslagets elva spelare var sex 
araber. 

Alla mittfältarna var araber. 
Lagkapten var Bibras Natkho, 
som är tjerkessisk muslim. Mål-

vakt var Ariel Harush, hjälten 
från Maya Zinsteins dokumen-
tärfilm Forever Pure. där han  
slogs länge och modigt mot 
rasismen i sitt lag, Beitar Jeru-
salem, ända tills hans kamp led-

de till att petades ur laget.
Matchen i Haifa var en av lands-

lagets bästa matcher någonsin. 
Det är åratal sedan laget prägla-
des av en sådan samarbetsanda 
och ett sådant broderskap, och 
det var länge sedan det fanns en 
sådan entusiasm.

Tränaren Herzogs judisk-isra-

Det som fungerar för fot-
boll skulle kunna fungera 
även utanför planen.



Judisk Krönika  Nr  1/2019 29

MÖT DET ISRAELISKA 
DRÖMLANDSLAGET

eliska föregångare var inte lika 
modiga. De kunde med lämplig 
försiktighet då och då ta med ett 
par araber. 

MEN HERZOG TÄNKTE på ett 
annat sätt: Om Moanes Dabour 
som spelar för Red Bull Salz-
burg är dagens bästa israeliske 
spelare, då ska han vara med på 
plan. Om Taleb Tawatha är bra 
nog för Frankfurt, då 
är han perfekt för oss. 
Om Dia Saba är en av 
de mest begåvade spe-
larna i Premier Lea-
gue, då hör han till vårt 
landslag. 

När Saba gjorde mål 
mot Albanien och alla 
hans lagkamrater, både judar och 
araber, hoppade på honom och 
kramade honom, då var luften full 
av känslor, och det handlade om 
något mer än själva sportpresta-
tionen.

I det franska landslaget finns 
många av landets invandra-
re representerade, och det är 
bland annat därför laget är så 
spännande och framgångsrikt. 
Zlatan Ibrahimovic, som är son 
till en invandrare, var länge 
Sveriges bästa fotbollsspelare. 
På många områden i samhället 
har minoriteter svårt att ta sig 
fram, men sport gör det möj-

ligt för dem att integreras och 
utmärka sig. Få har så stor aptit 
på att lyckas som de, och deras 
karriärer kan bryta ner fördo-
mar.

Vägen till framgång är ofta 

spärrad för israeliska araber, men 
fotbollen har öppnat ett fönster 
för dem. Och det fungerar – och 
häpnadsväckande väl. 

Vad spelar det då för roll om 
Eliran Atar från Maccabi i Tel 
Aviv kallade Saba ”stinkande 
arab”? Världen förändras inte 
över en natt, men landslaget har 
visat på en ny riktning.

Om lagkaptenen för landslaget 
kan vara muslim och vilja 
sjunga ”Hatikvah”, men på 
villkor att ett ord i natio-
nalsången ändras, och han 
accepteras och beundras, 
varför skulle det då inte 
finnas begåvade arabiska 
ledare och borgmästare i 
blandade städer som Tel 

Aviv, Haifa och Jerusalem? 
Det som fungerar för fotboll 

skulle kunna fungera även utan-
för planen.

Översättning Agneta Sederowsky

Många bollar har sparkats 
omkring sedan min barndoms 
landslag som ju förstås inte 
bara var helt judiskt utan 
också helt ashkenasiskt. 

Gideon Levy,
journalist och 
författare.

Beram Kayal, från den arabiska byn Jadeidi, omfamnar sina lagkamrater, efter att Israel har gjort mål mot Albanien.
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HISTORIA

Ä
ven om många 
forskare nume-
ra är ense om att 
Exodus aldrig ägde 
rum så har berät-
telsen om uttåget 

haft en genomgripande betydelse 
både för judar och andra folk. 

Den gav judarna en historia om 
sitt ursprung och en berättelse 
om hur vi blev ett folk – och den 
gav oss vår Torah.

Både för oss och folk blev Exo-
dus den kanske främsta symbolen 
för frihetskamp som vi har, och i 
sin bok ”Exodus and Revolution” 
beskriver Michael Walzer hur 
berättelsen om Exodus inspire-
rade den amerikanska revolutio-
nen, den afro-amerikanska befri-
elsekampen, befrielse- teologin 
i Latinamerika, bonderevolten i 
Tyskland, och t o m Lenins politik.

Men Exodus bidrog också 
till uppkomsten av den första 
anti-judiska ideologin.

Egyptierna, och framför allt 
de egyptiska prästerna, ogillade 
judarnas historia om Exodus. De 

tyckte att den förödmjukade och 
förnedrade egyptierna.

Den äldsta icke-bibliska ver-
sionen av Exodus skrevs av den 
grekiske historikern Hecataeus 
i sitt verk Aegyptiaca omkring 
320 f v t. Alexander den Store 
erövrade Egypten 332 f v t – och 
i syfte att skapa vad vi idag skul-
le kalla ett mångkulturellt rike 
skickade han också historiker 
ihop med de grekiska arméerna 
till de nya erövrade områdena. 
Deras uppgift var att samman-
väva de olika folkens historia för 
att skapa en känsla av gemen-
sam bakgrund och gemensam 
framtid. 

HECATAEUS BESKREV HUR, 
många år tidigare, främlingar, 
med sina egna religiösa riter, 
bodde i Egypten, vilket hade lett 
till att många egyptier började 
försumma sina egna religiösa 
seder. Främlingarna drevs där-
för ut ur landet. En del migrera-
de till Grekland, men majorite-
ten flydde till ”vad som nu kallas 

för Judaea”, där de bildade en 
koloni som leddes av Moses. 
Hecataeus beskrev hur denne 
skapade en ny religion som för-
bjöd dyrkan av bilder därför att 
deras gud inte hade mänsklig 
form. Moses tecknades som en 
modig man med stor visdom, 
under det att judarna skildrades 
som ”anmärkningsvärt obehag-
liga”. Som ett resultat av att de 
hade drivits ut ur Egypten, hade 
de skapat ett icke-socialt och 
intolerant samhälle och beskrevs 
som fiender till andra gudar och 
andra folk. 

Greken Hecataeus fick sin 
information från egyptiska präs-
ter och är det äldsta exemplet 
på en egyptisk version av Exo-
dus – och det äldsta exemplet på 
vad som längre fram senare blev 
en grundidé i antisemitismen;  
judarna som misantroper, fien-
der till andra folk.

En generation senare skrev 
en egyptisk präst, Manetho, ett 
verk som skildrar Egyptens histo-
ria, inklusive uttåget. Det är den 

EXODUS 
PÅ GOTT OCH ONT
Under högtiden pesach står uttåget ur Egypten i fokus.
Men Exodus är en historia på gott och ont. Å ena sidan har denna 
berättelse varit viktig för både judar och andra folk, å andra sidan 
gav den upphov till den första antisemitiska ideologin, i och med att 
egyptierna kände sig förnedrade av historien.
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tidigaste  versionen av Exodus 
skriven av en egyptier. Texten har 
inte överlevt, men delar av den 
citeras av andra författare, som 
den judiske historikern Josefus.

ENLIGT JOSEFUS SKREV Mane-
tho två olika versioner av Exodus. 
Den första är en ganska neutral 
beskrivning av ett folk, ”fåraher-
darna” som invaderade Egypten 
men drevs ut och i stället ockupe-
rade Judaea, grundade Jerusalem 
och byggde ”Templet”. 

Enligt den andra versionen 
ville den egyptiske faraon Ame-
nophis rensa landet från orena 
människor, inklusive de spetäls-
ka, som därför samlades ihop och 
förvisades till en stad som hade 
övergivits av ”fåraherdarna”. 
Under ledarskap av en före detta 
egyptisk präst, Osarseph, alliera-
de de sig med ”fåraherdarna” och 
attackerade Egypten, där de brän-
de byar, förnedrade prästerna och 
orenade templen.

Enligt Manetho tog Osarseph 
namnet Moses när han övergav 

sitt egyptiska ursprung och allie-
rade sig med de ”orena”. Hans his-
torieskrivning citerades därefter 
av många skribenter i antiken 
och accepterades ofta som en mer 
eller mindre korrekt redogörelse 
för judarnas ursprung.

I SIN UPPMÄRKSAMMADE bok 
”Anti-Judaism” (varifrån materi-
al till den här artikeln har hyäm-
tats) diskuterar David Nirenberg 
utförligt hur Manetho fogar 
samman historier och idéer från 
tidigare händelser i Egypten och 
använder dem till att skapa en 
negativ bild av judarna i syfte att 
handskas med samtida problem i 
landet – och den maktkamp som 
då ägde rum, mellan egyptier, 
greker och judar.

Det fanns andra versioner av 
Exodus, men under de följande 
seklen blev Manethos tolkning 
den dominerande – och den som 
senare togs över och förmedlades 
av de kristna. 

Under tredje århundradet f v t 
kom den första översättningen av 

den hebreiska bibeln till grekiska 
(den s k Septuaginta). Det skedde 
i Alexandria. Därmed fick många 
egyptiska präster och skriftlär-
de tillgång till den ursprungli-
ga Exodus-berättelsen, och en 
del forskare menar att detta gav 
upphov till en anti-judisk motre-
aktion. Man läste historien som 
att judarna hade kränkt Egypten 
och den egyptiska religionen. 

Den tidiga egyptiska anti-judis-
ka ideologien påstod att judarna 
var misantroper, fientliga inte 
bara emot egyptierna, utan mot 
alla andra folk, och alla andra 
gudar. Var än judarna hade mak-
ten var de brutala och anti-sociala. 

Dessa var starka och laddade 
åsikter, och de övertogs, förstärk-
tes och spreds av andra – fram till 
idag.

Josefus såg tidigt vad som 
hände. I sin sista bok, Mot Api-
on, som han skrev för att för-
svara judarna emot ”ondskefullt 
förtal”, fastslår han att det var 
”egypterna som började förtalet 
emot oss”.

Ulf Lando, 
läkare, bosatt i 
Los Angeles.

Uttåget ur Egypten. Fransk teckning från 1880.
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”

Satans skiftande sociala och kulturella historia säger 
mer om människors behov av att definiera och beskri-
va sina fiender än om ondskans kärna. 

Ända sedan antiken har denna figur använts för att 
gestalta mänskliga konflikter. 

Vår egen populärkulturs Satan bygger vidare på den karak-
tär vi finner i Nya testamentet, där han verkar i form av en 
överordnad och personifierad makt som 
kallas Satan eller Djävulen (från grekisk-
ans ”diabolos”).

I Hebreiska bibeln däremot förekom-
mer inte alls en sådan typ av personifie-
rad ondska. Ordet ”satan” betyder ankla-
gare på hebreiska och används inte som 
ett personnamn. Den Hebreiska bibelns 
Satan är ingen mäktig motståndare till 
Gud, utan en ängel med raffinerade 
kvaliteter och intelligens – en gudomlig 
insider helt enkelt. 

När Satan först dök upp fanns nöd-
vändigtvis ingen ondska inblandad, 
även om han kunde vara riktigt djävlig 
ibland. I Jobs bok vill Anklagaren testa 
den nästan löjligt rättrådige Jobs loja-
litet till Gud. Gud går med på att sätta 
Job på prov om Anklagaren bara lovar 
att spara Jobs liv. Jobs plågor var alltså 
sanktionerade av Herren Gud själv. Genom hela dramat för-
blir Anklagaren Guds lydiga undersåte.

Under senare delen av andra templets tid spekulerades det 
alltmer om de sataniska varelser som då gick under många 
namn, till exempel Mastema, Belial, Azazel, Mörkrets furste, 
Baal Sebub eller Shemichazah. I flera av de texter som inte 
kom med i vår judiska kanon identifierar sig författarna med 
en judisk grupp istället för med Israels folk som helhet. 

De mest radikala grupperna tyckte inte att det räckte med 
en allians där man inkluderades bara för att man var jude – de 
krävde att man därutöver skulle vara jude ”på rätt sätt” – det 

vill säga på det sätt som de själva förespråkade. De frågade 
sig: vilka av oss judar är på Guds sida på riktigt? 

Många började nu åberopa Satan för att karaktärisera sina 
judiska motståndare, en process som förvandlade denne 
ängel till en djupt ondskefull figur. Satan var inte längre en 
avlägsen fiende, utan en före detta intim bundsförvant, en 
av ”de våra” som hade avfallit från den rätta vägen. 

Johannesevangeliet tar Satansretoriken 
till en ny nivå och identifierar judarna som 
Satans avkomma, vilket bland annat leder 
till 2000 år av antijudisk retorik, som ofta 
resulterat i dödlig utgång. 

Den 27 oktober 2018 klev en man in i 
synagogan Tree of Life i Pittsburgh och 
mördade elva sabbatsfirande judar. Före 
dådet hade han skrivit på sociala medi-
er: Judarna är Satans barn. (Johannes-
evangeliet 8:44).

När jag föreläser om Satans idéhis-
toria har jag mött judar som fnyser när 
de får höra om satansgestalter i uråld-
riga judiska texter. De säger: Sånt där 
new age-flum är ingen judisk uppfin-
ning. Jag har vidare mött kristna som 
tycker att jag avfärdar tron på en exis-
terande ond kraft. Kan man verkligen 
tala om begreppet satan som 

enbart en mänsklig konstruktion? 
Vi kan enbart spekulera om ondskans kärna. 

Det enda säkra är att Satan villigt lånar ut sitt 
nylle till dem vi utpekar som fiender. Om det-
ta vittnar våra källor.

Monstret är alltid redo att tas i bruk 
för våra syften!

Natalie Lanz,
översättare, doktorand  

i Hebreiska bibelns exegetik.

”Jag är den du vill att jag ska vara”, 
sa Satan till människan – och log

När jag föreläser om 
Satans idéhistoria har jag 
mött judar som fnyser när 
de får höra om satansge-

stalter i uråldriga judiska 
texter. De säger: Sånt där 

new age-flum är ingen 
judisk uppfinning. 

MIDRASHKRÖNIKAN

Natalie Lantz
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Upprop för Israel

Gör Din stämma hörd om 
relationen Sverige-Israel!
Under det gångna året har jag 
åkt runt i landet och hållit före-
drag om Sionismen och Israels 
moderna historia. Jag har talat 
med många Israelvänner, både 
på plats, runtom i vårt avlånga 
land, och på telefon. Det som 
har varit slående är Israelvän-
ners stora frustration över den 
kyliga officiella relationen mel-
lan Sverige och Israel. Många 
har uttryckt stor besvikelse över 
regeringens ensidiga hållning 
gällande konflikten i Mel-
lanöstern. Även media har fått kritik över en ofta snedvriden rapportering. Därför gör vi, på Keren 
Kajemet – Israelfonden, nu ett upprop av solidaritet med Israel. Detta sker i nära samarbete med 
Vänskapsförbundet Sverige Israel.  

Som den äldsta Sionistiska organisationen, grundad 1901 i Basel och 1910 i Stockholm, ser vi på Ke-
ren Kajemet - Israelfonden det som vår uppgift att bana vägen för en sådan manifestation av solidaritet 
med staten Israel, Mellanösterns enda demokrati. Sveriges regering och riksdag samt svenska medier 
bör få kunskap om att det finns breda grupper inom det svenska samhället som inte godtar den ensidiga 
och snedvridna bild och svartmålning av Israel, som det dagligen ges uttryck för. 

Nu finns chansen för dig att göra sin stämma hörd! Visa din solidaritet med Israel genom att delta 
i denna manifestation. Låt din stämma bli hörd genom ett konkret uttryck av solidaritet. Plantera 3 
träd i ditt namn i Israel! Att plantera träd är ett starkt uttryck av solidaritet.  

Vårt mål är att överräcka en namnlista på alla manifesterande personer till Israels ambassadör Ilan 
Ben Dov i samband med Israels nationaldag den 9 maj och i förlängningen till riksdag och regering. 
När Du ger minst 3 träd (300 kr) kommer ditt namn med på Solidaritetslistan och du får ett unikt 
Solidaritetsdiplom. Vi vill uppmana alla att delta i vår kampanj och göra sin stämma hörd i solidari-
tet med Israel och dess invånare!

Använd bankgiro 5816-5515 eller swishnr 1236837678  om Du vill ge en donation via denna 
solidaritetskampanj. Märk betalningen ”Solidaritet”. Självklart kan Du även stödja våra övriga 
projekt för att få Negevöknen att blomstra. För mer information besök www.kkl.nu. Ett varmt tack 
till Dig som hjälper oss att fortsätta vårt angelägna miljöarbete! 

Max Federmann
Keren Kajemet, Israelfonden

Keren Kajemet Israelfonden • Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686 • Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu • Bg: 5816-5515 • Swishnr: 1236837678

Alf Svensson: ”Att stödja 
trädplantering i Israel är 
att stödja demokrati.”

Göran Persson om träd-
plantering: ”Ett utomor-
dentligt, praktiskt uttryck 
för solidaritet, både till 
idén om en stat och detta 
ansvarstagade för miljön.”

Lars Adaktusson om träd-
plantering i Negev: ”Jag 
vet vad trädplantering 
betyder för att få öknen 
att blomstra, så det här är 
en viktig satsning som jag 
gärna stödjer.”

I samarbete med:

A N N O N S
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REPORTAGE

av David Stavrou

FYRA ISRAELER I  STOCKHOLM  
OCH EN ANNAN SLAGS   DIASPORA

AMNON ISRAELI TILLHÖR 
Stockholms veteran-israeler. Han 
kom hit 1980, från Tel Aviv, där 
han studerade filmvetenskap, 
och där han en dag mötte en 
svensk turist, Elsa, som han blev 
kär i – och som fick honom att 
lämna Israel.

På den tiden var det besvärligt 
med två identiteter, och man fick 
t  ex inte ha flera pass. När jag 
träffar Amnon hemma i lägenhe-
ten på Södermalm berättar han 
om hur han var tvungen att läm-
na tillbaka sitt israeliska med-
borgarskap för att få ett svenskt 
– ”och det kostade på. Folk i Isra-
el visste att jag hade tjänstgjort 
i arméns specialstyrkor, och de 
undrade hur jag kunde förråda 
mitt land på detta sätt.” 

På den tiden kallades israeler 
som lämnade sitt hemland för 
det nedvärderande ”jordim”, dvs 
de som stiger ner (till skillnad 
från ”olim”, som invandrar, och 
därmed stiger upp). Men i dagens 
Israel har denna attityd nästan 
helt försvunnit.

”Andra undrade hur jag kun-
de gifta mig med en ”shikse” och 
skaffa icke-judiska barn med hen-
ne.” 

På  den tiden kändes avståndet 
till det gamla hemlandet myck-

et långt, och han minns hur han 
gick till det internationellt biblio-
teket vid Odenplan för att kunna 
läsa israeliska dagstidningar, som 
då var ett par dagar gamla.

”Folk som kom på besök från 
Israel brukade ta med sig tid-
skrifter och korsord till mig, 
och så lyssnade jag gärna på 
kortvågsradio. Ibland reste vi 
till Israel med mycket dyra char-
terflyg som vi var tvungna att 
beställa långt i förväg. I den isra-
eliska gruppen i Stockholm var 

vi kanske femtio personer. Vi 
kände alla varandra, och gänget 
brukade träffas på fredagar, på 
en restaurang som ägdes av en 
i gruppen.

Under sina många år här har 
han gjort karriär som fotograf, 
och arbetat för många kända 
tidningar och tv-program – och 
kommer väl ihåg anti-israeliska 
och antisemitiska attityder som 
han mötte från en del vänster-
kollegor i medierna. Men inte 
längre.
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Stockholm 2015: Glada israeler äter hummus på Regev på Ringvägen.

Amnon Israeli 
i en selfie.
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FYRA ISRAELER I  STOCKHOLM  
OCH EN ANNAN SLAGS   DIASPORA

LIAT GREENBERG DÄREMOT 
är en nykomling. Innan hon tog 
examen på en av Israels främsta 
högskolor kunde hon inte tro att 
hon en dag skulle komma att bo 
i Stockholm,

”H&M skickade rekryterare till 
Shenkar när jag höll på att avslu-
ta mina designstudier där”, berät-
tar hon när vi möts på ett café 
nära Hornstull. Efter den första 
intervjun blev det sex till, innan 
hon flög till Stockholm med sin 
mamma, som kom med för att 
hjälpa till första veckan.

”Det var otäckt att komma hit, 
och i början kändes det overkligt, 
men så småningom blev det nor-
malt.” Nu är Liat 28 år, har fast 
jobb på H&M och designar kläder 
bolagets damkollektion.

”Livet här är bekvämt. Folk är 
snälla, buss och tunnelbana fung-
erar, det finns tid för hobbies och 
på jobbet betraktar man mig som 
en människa – och inte bara som 
en producent. Det är fantastisk, 
och det ska jag ta med mig vart 
jag än flyttar.” 

Liat trivs och tycker inte ens 
illa om vintern, men ibland 
saknar hon det informella och 
spontana livet i Israel. Hon talar 
längtande om hur enkelt och 
rättframt det mesta är hemma, 

och hur lättsamt och till och 
med slarvigt det kan vara – och 
jämför med  vad hon kallar ”det 
kontrollerade och noggranna 
Sverige”. Samtidigt har hon i 
stort vant sig vid det svenska 
sättet att vara på. ”Fast jag tyck-
er inte nödvändigtvis om allt; 
där finns för lite plats för impul-
sivitet.”

Det känns som om Israel är 
runt hörnet när jag talar med 
Liat. Hennes närmaste vänner är 
andra israeler som bor här. Hon 
håller nära kontakt med familj 
och vänner där hemma, och reser 
dit minst två gånger om året. 
Israel är viktigt för henne, det 
märks, på samma gång som hon 
säger att ”bara för att jag föddes 
där betyder det inte att jag måste 
bo i Israel hela mitt liv.” 

På senare år har många unga 
israeler slagit sig ned i flera av 
Europas stora och kosmopolitis-
ka städer, inte bara Berlin. Ibland 
är det universiteten eller närings-
livet som lockar, ibland följer 
man med sin europeiska partner 
eller söker ett bättre liv, eller i 
alla fall en annan slags tillvaro. 

Sverige är inget undantag. Här 
finns en mängd israeler med oli-
ka bakgrund; bara i Stockholm 
bor israeliska läkare, lärare, fors-

kare, dansare, fotografer, journa-
lister, bagare, programmerare och 
socialarbetare.

Deras närvaro ingår i en pågå-
ende global migration, en rörelse 
som underlättas av stora sam-
hällsförändringar, sociala, eko-
nomiska och tekniska; det är idag 
betydligt lättare att leva med fle-
ra identiteter, och lättare att höra 
hemma på mer än en plats, med 
hjälp av bland annat Internet och 
Norwegian DY4545 till TLV.

Flera hundra israeler bor i 
Stockholm, varav några är här 
tillfälligt t ex som diplomater 
eller studenter, under det att 
andra har varit på plats i åratal 
och är väl integrerade i det svens-
ka samhället. 

De äldre israelerna är ofta 
organiserade i olika sociala grup-
peringar, och många tar sin 
israeliska identitet på stort all-
var. Man ordnar föreläsningar, 
fixar pub-kvällar och arrange-
rar lekträffar för barnen, ihop 
med språkundervisning; man 
anstränger sig medvetet för att 
de ska tala flytande hebreiska.

Israelerna i Stockholm är få 
och utgör inte en förföljd minori-
tet. När det uppstår konflikt och 
våld i Gaza eller på Västbanken, 
när medierna talar anklagande FO
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Liat Greenberg.
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om övergrepp och krigsbrott, 
när det samlas folk med flaggor 
på Sergels torg, då får många av 
stadens israeler känna av något 
som judarna i diasporan redan 
är vana vid, då blir de hatade för 
vilka de är och inte för vad de 
har gjort. 

Liat lämnade Israel för att 
arbeta och göra karriär, och 
politik spelade inte någon viktig 
roll i hennes beslut. För andra 
var det tvärtom.

EINAT OCH GONEN Palma 
kom till Stockholm för fyra år 
sedan, med sina tre små pojkar. 
Hemma i deras kök i Sollentuna 
berättar Einat för mig om beslu-
tet att flytta till Sverige från 
Kfar HaNassi, en liten kibbutz i 
norra Israel. 

”Gonen ville få nya möjlig-
heter och en ge oss en bättre 
framtid. Vi levde visserligen ett 
bra liv i vår lilla och skyddade 
gemenskap, men var hela tiden 
oroliga över den politiska, socia-
la och demografiska situationen 
i Israel.”

”Vi valde Sverige eftersom 
Gonen hade bott här några 
år tidigare.” I början gick hon 
med på att leva högst tre år 
utomlands, men det har änd-
rat sig, och för närvarande 

David Stavrou, 
israelisk 
journalist, bl. a. 
för Haaretz, 
bosatt i 
Stockholm.

”Då får 
många av 
stadens 
israeler 
känna 
av nå-
got som 
judarna i 
diasporan 
redan är 
vana vid, 
då blir de 
hatade 
för vilka 
de är.”

har familjen inga planer på att 
återvända. ”När jag ser hur det 
är i Israel idag, nej, det vill jag 
inte att mina barn ska upple-
va.”

”Rasismen, ockupationen och 
känslan av att vara utan fram-
tid och utan politiska alterna-
tiv avskräcker. Många familjer 
är mycket pressade och måste 
kämpa hårt för att få ekonomin 
att gå ihop. Dessutom finns ju 
den obligatoriska treåriga mili-
tärtjänsten för pojkar. Jag kän-
ner att det är lugnt och tryggt 
för oss att vara här.”

Relationen till det judiska 
Stockholm är tunn. Barnen går 
i en lokal Montessori-skola, och 
familjen är inte medlemmar i 
Judiska församlingen, även om 
Einat har funderat på att gå 
med.

Julgranen i familjen Palmas 
vardagsrum, med de israeliska 
dekorationerna upphängde i trä-
det, blir en symbol för hur man 
samtidigt kan leva i flera värl-
dar, på samma sätt som Gonens 
yrkessituation.

Han arbetar i den judiska sta-
ten fast hemifrån sin svenska 
förort, och fungerar som pro-
jektledare för ett medicinskt sys-
tem som har utvecklats i Israel. 
När familjen flyttade ville före-

taget ändå ha kvar honom.
Med hjälp av skype, e-post 

och telefon leder han en grupp 
med sex israeliska arbetare. ”Det 
finns flera fördelar med att job-
ba så här. Vill man informera 
och diskutera kan det faktiskt 
bli mer effektivt när man inte 
sitter i samma rum. I vissa lägen 
spelar inte det fysiska avstån-
det någon roll. Men det funge-
rar inte alltid bra för personlig 
kontakt, intervjuer och brain-
storming. Så om det behövs sät-
ter jag mig direkt på planet till 
Israel.”

Han har daglig kontakt med 
ett land mer än 300 mil bort, 
hör varje dag på israelisk radio, 
läser regelbundet en israelisk 
dagstidning, Haaretz, och är på 
så vis mer informerad än många 
av sina israeliska vänner och 
familjemedlemmar.

Amnon, Liat, Einat och Gonen 
ingår i en ny slags diaspora, en 
modern exiltillvaro som bland 
annat präglas av att man på ett 
plan inte behöver välja bort det 
gamla, utan kan, lite förenklat, 
vara både och. Eventuellt rym-
mer denna möjlighet till rike-
dom också en risk; när allt är 
sagt och gjort kanske man inte 
känner sig helt hemma någon-
stans.
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Vi ser till helheten 
– allt under samma tak i två butiker.

ABC FÄRGEKONOMI 
Birger Jarlsgatan 65 Tel. 08.673 70 75

Öppet: Vard 6.30–18, lör 10–15 
www.abcfargekonomi.se

BJÖRKLUND & WINGQVIST  
Kungsholmstorg 10 Tel. 08.445 22 40

Öppet: Vard 9–18, tors 9– 19, lör 10–15  
www.b-w.se

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!

SYSTRAR  
& BRÖDER –

20% 
FÖRSTÅS!

Erik & Tony Mankowitz

VÅRA LEVERANTÖRER:

FÄRGSÄTTNING 
Våra kunniga inredare 
hjälper dig hitta den  

perfekta matchningen!
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NO HUNGRY KIDS 
UNDER PESACH

Vart tredje barn i Israel lever i fattigdom. 
Ditt stöd gör skillnad.

I WIZO arbetar vi hårt för att ge våra 
barn och ungdomar allt som är viktigt för 

att kunna växa och utvecklas. 
Inför Pesach är behovet extra stort. 

För många erbjuder WIZO det enda lagade 
målet, som barnet och familjen får under 
dessa dagar. Hungern tar inte påskledigt!

WWW.WIZO.SE

STÖD OSS!
Vänligen ange namn och 

NHK (No Hungry Kids) 
BG 855-9288, Swish 1232 587 442

Tack för din gåva!

VARJE BARN I ISRAEL, SKA KUNNA ÄTA SIG MÄTT 
VARJE DAG OCH FÅ EN TRYGG UPPVÄXT

Wizo_annons_a5_tryck.indd   1 2019-03-13   06:59

Daniel Rock
Investeringsrådgivning och
Förmögenhetsplanering

Daniel Rock får utmärkelse av Sharing Alpha

Hjertas rådgivare Daniel Rock har även i år fått en fin utmärkelse av rankingbolaget 
Sharing Alpha. I en värld av några tusen förvaltare tillhör han de tio procent bästa 
förvaltarna enligt Sharing Alphas ranking:

Välkommen till Hjerta Stockholm - Nybrogatan 6!

Europeiska Investeringsrådgivarna AB
Nybrogatan 6, Stockholm, Tel 08 5460 1715
daniel.rock@bluewin.ch

Fund selection ranking: Top decile
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”
I efterordet till Dan Pagis Signaler från ofantliga 

avstånd föreslår Natalie Lantz en sammanfattande 
läsning av poesi skriven av överlevande från För-
intelsen. Dessa dikter, menar 
hon, kännetecknas av ett psyko-
logiskt och poetisk presens. För-

intelsen förblir en oavslutad händelse, 
förbunden med den fortlöpande tiden. 
Det är något av det mest intressanta 
som jag har läst om arvet efter Förin-
telsen – kanske något alla borde läsa för 
att förstå vad det kan innebära att bära 
det arvet med sig. Då och nu i ett oupp-
lösligt förbund... 

Trots att Lantz beskriver Förintelsen 
skildrad i en konstart är sammansmält-
ningen mellan förgånget och nutid något 
som kan uppstå också i livet, när en över-
levande låter sin berättelsen färdas ut ur 
kroppens bo och in i det gemensamma 
rummet. Vissa erfarenheter kan inte 
berättas fram utan att man åter placeras 
i dem. Att tystna blir då ett naturligt val 
för att skydda sig från minnena.

Inte sällan mötte jag den förklaringen 
– och sorgen över detta – när jag under 
förra läsåret arbetade med att få över-
levande att ansluta sig till Överlevan-
degruppen i Göteborg. Smärtan i berät-
tandets ögonblick gjorde vissa av våra 
överlevande ambivalenta när det gällde 
att gå ut i skolorna. En del kunde inte. 
Och Överlevandegruppen förblir därmed 
i behov av nya medlemmar. Kanske är 
detta eviga behov av medlemmar något 
som kommer att konstituera den grup-
pen för alltid? 

Också det är en berättelse om Förintelsen. 
Och det är viktigt att våga vidga definitionen på berättel-

serna om Förintelsen! Att se att den tystnad som är trau-
mats konsekvens ingår i dem, liksom 
diskontinuiteten, frågetecknen, avstån-
det, skammen och skulden. 

Snart kommer berättelserna om 
massmorden dessutom tvingas till nya 
uttryck; framöver kommer vittnesmå-
len enbart förmedlas av senare genera-
tioner, av dem som inte var där. Överle-
vandegruppen kommer att få en annan 
sammansättning.

För alla som vill fortsätta arbetet är 
det viktigt att erkänna denna förändring 
och att framtidens berättelser kommer 
att se annorlunda ut. Vi söker i andra 
spillror, och ändå desamma. Våra röster 
talar från andra positioner. För oss som 
(tacksamt nog) inte kan vända blicken 
inåt och se fasan i vårt eget kött är min-
nesarbetet helt enkelt ett annat än de 
överlevandes. 

I essän Näver understryker Georges 
Didi-Huberman vikten av att vi därför 
anstränger oss extra. Det finns mycket 
kunskap kvar också i de landskap nazis-
terna försökte nollställa, som Birkeanu 
där gaskamrarna sedan länge är för-
störda. Men om man tittar tillräckligt 
länge, anlägger en ihärdig utfrågande 
blick börjar  saker ”…se på oss från sina 
begravda platser och försvunna tider”. 

Därpå kan vi berätta om dem. Igen.

Karin Brygger

Vissa erfarenheter 
kan inte berättas 

fram utan att man 
åter placeras i dem. 

Att tystna blir då 
ett naturligt val för 
att skydda sig från 

minnena.

Vi söker i andra spillror
Karin Brygger om varför vissa överlevande inte kan berätta,  

och om hur framtidens berättelser om massmorden kommer att se annorlunda ut.

GÖTEBORGSKRÖNIKAN
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ÖSTERRIKE

Richard Swartz

Der Anschluss. Den 12 mars 1938 tågar tyska trupper in i Österrike, utan att möta motstånd. Dagen efter hälsar en halv miljon wienare Hitler 
välkommen på Heldenplatz.
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I Wien brukar politikerna 
heta Kreisky, Sinowatz, 
Vranitzky, Androsch eller 
Benya, men sedan drygt 
ett år tillbaka heter kans-
lern Kurz och vicekans-

lern Strache. 

Det låter tyskt – eller ”preus-
siskt”, som man säger här – i alla 
fall inte så habsburgskt multi-
nationellt som österrikarna är 
vana vid, trots att kejsardömet 
gick i graven för mer än hundra 
år sedan. 

Regeringen Kurz & Strache 
betonar starkt det nationella, 
är för polis, lag och ordning och 
emot muslimer (eller ”turken”, 
som man säger i Österrike) och 
emot massinvandringen till Euro-
pa – och det var Kurz som tog ini-
tiativet till att effektivt stänga 
den så kallade Balkanrutten för 
asylsökande flyktingar. När Tur-
kiets Tayip Erdogan sedan fick 
bra betalt av Angela Merkel för 
att inte släppa några av dem vida-

re till Europa, då blev bara Medel-
havet kvar som flyktväg. 

Men sådant bekymrar man sig 
föga om i Centraleuropa. Solida-
ritet är sannolikt vår tids främsta 
bristvara.

Den politiska diskursen i Wien 
präglas helt av invandringen och 
framför allt integrationen. Nyhe-
terna domineras av indragna 
bidrag till asylsökande, knivöver-
fall på ”vanliga” österrikare, 
slöjförbud, skärpta krav på kun-
skaper i tyska språket eller kon-
troll av moskéer och muslimska 
organisationer. Dessutom upp-
repas Wiens krav på att avbryta 
förhandlingarna med Turkiet om 
ett medlemskap i EU. 

Regeringen i Wien kan ses som 
ett stort historiskt experiment. 
Centraleuropa har alltsedan den 
habsburgska dubbelmonarkins 
dagar varit ett politiskt provkök 
där olika recept för hela Europas 
framtid kokats ihop och avsmakats. 

Just nu står populism på 
menyn: i Budapest försöker 
Orbán sedan länge etablera sitt 
”illiberala” recept som ungersk 
husmanskost, medan Kurz i 
Wien experimenterar med ett 
slags ”cross over” mellan mer 
klassisk katolsk konservatism 
och högerradikal populism.

Opinionsundersökningar i Öster -
rike visar att väljarna hittills är 
nöjda med den nationalkonserva-
tive kanslern Kurz och hans vice 
Strache, från det högerpopulistiska 
FPÖ, och deras första gemensam-
ma år vid makten. 

I Wien upptäcktes nyligen en sångbok där man uppmanas att ”ge gas, 
alla gamla germaner, vi klarar även den sjunde miljonen”. Detta i en 
förening där många också är medlemmar i ett av  regeringspartierna.
RICHARD SWARTZ rapporterar om läget i Österrike.

Dags att även oroa 
sig för Österrike?

Österrikarna kunde i decen-
nier deklarera sig som ”Hit-
lers första offer”, en historie-
förfalskning som diskret 
tolererades av omvärlden och 
som först mot slutet av 80-talet 
började krackelera på allvar.
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Ett omaka par kan man tycka 
– svärmorsdrömmen Kurz, med 
sina 32 år, redan en erfaren poli-
tiker och Europas yngste stats-
minister, alltid kontrollerad och 
oförbindligt vänlig, ett under-
barn som i avmätta fraser lyckas 
med konststycket att säga just 
ingenting. 

Är han en aningslös ung man 
som kommer att slukas av 
högerpopulisten Strache? 
Eller en hemlig sympati-
sör av FPÖ? Eller en över-
tygad europé, som har 
fasta liberala principer – 
och som har föresatt sig 
att tämja Strache, att bin-
da in och ”regera sönder” 
hans FPÖ?

På alla vis försöker de båda utåt 
uppvisa sämja och till och med 
harmoni. Budskapet är att allt 
går som det ska. Folktribunen 
Strache har satt på sig slips, lagt 

sig till med ett statsmannalikt 
språkbruk och verkar genuint 
besvärad när hans fotfolk ställer 
till med skandaler, vare sig de nu 
har att göra med utfall mot press-
sen à la Trump, rasisistiska utta-
landen eller antisemitism. 

Mellan  den invandrar- och främ-
lingsfientliga politikens officiel-
la rader aktiveras Centraleuro-

pas traditionella antisemitism. 
Naturligtvis finns ingen officiell 
antisemitism längre; både Kurz 
och Orbán har de bästa förbin-
delser med Benjamin Netanyahu, 
men detta har mer att göra med 
den delade antipatin mot  musli-

mer än med filosemitism. 
Efter att Orbán grundligt 

besegrade vänstern i valet 2010 
behövde han en ny fiende – och 
den judiske miljardären George 
Soros var som klippt och sku-
ren för rollen, särskilt efter att 
han under flyktingkaoset hösten 
2015 föreslog Europa att för en 
längre tid ta emot 1 miljon flyk-
tingar årligen – och ge var och en 
ett startkapital på över 300 000 
kr (en förmögenhet för nor-
mal-ungraren). Orbán såg detta 
som en internationell samman-
svärjning, i avsikt att förstöra det 
kristna Europa och den ungersk-
födde Soros hemland. 

Ungerns ledare förlitar sig på 
den solida antisemitism som är 
utbredd hos befolkningen. Den 
förstår genast alla anspelningar. 
Soros är en politisk motståndare, 
men också jude. Det händer ofta 
att Orbán påminner om Förin-
telsen, men alltid så att en dis-

kussion om ungrarnas eget 
delansvar ska kunna undvi-
kas.   

Idag har Soros blivit en sym-
bol för en fientlig omvärld, 
och ansvarig för det mesta 
som inte fungerar eller har 
gått snett – till och med 

för det dåliga vädret, som folk-
humorn i Budapest sarkastiskt 
påpekar. 

I Wien tycks antisemitismen 
leva vidare i den tysknationella 
miljö av öldrickare och mensur-

”I Wien tycks antisemitis-
men leva vidare i den tysk-
nationella miljö av öldrick-
are och mensurfäktare som 
ofta står FPÖ nära.”

Heinz-Christian 
Strache.
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Richard Swartz
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fäktare som ofta står FPÖ nära, 
och i en sådan förening, en Bur-
schenschaft vid namn Germa-
nia i Wiener Neustadt, upptäck-
tes nyligen en sångbok där man 
uppmanas att ”ge gas, alla gamla 
germaner, vi klarar den sjunde 
miljonen”. 

Strache tog genast avstånd 
från texten, men förnekade 
samtidigt att hans parti skul-
le ha något med sådana Bur-
schenschaften att göra. Mot 
bättre vetande – ty en hel del 
medlemmar sitter som represen-
tanter för FPÖ i statsapparatens 
ministerier och kanslier.  

Har dagens Österrike undvikit 
att göra upp med sitt förflut-
na? Länge var det så: medan 
Tyskland tvingades till en sådan 
uppgörelse, en Vergangenheits-
bewältigung, kunde österrikar-
na i decennier deklarera sig 
som ”Hitlers första offer”, en 
historie förfalskning som dis-
kret tolererades av omvärl-
den och som först mot 
slutet av 80-talet började 
krackelera på allvar. 

Avgörande blev 
de internationel-
la protesterna mot 
president Kurt 
Waldheim (som 
anklagades för 
att vara nazist 
och krigsför-
brytare) – och 
mot Jörg Hai-
der, Straches 
f ö r e g å n g a r e , 

som etab lerade FPÖ som ett 
av Europas tidigaste och mest 
framgångsrika högerpopulistis-
ka partier. Till sist mobiliserade 
civilsamhället, och offermyten 
sprack och begravdes officiellt 
1991 av den socialdemokratiske 
kanslern Franz Vranitzky. 

Sedan dess kan österrikisk 
debatt och vardag likna den 
tyska: ideliga minnes- och 

vittnesprogram i radio 
och på tv, påminnelser 

om Förintelsen i sko-
lor, utställningar och 

offentliga politiska 
sammanhang. 

Wiens judis-
ka ortodoxa 

församling är 
livaktig och 

cirka 7  000 
m e d l e m -
mar stor. 

Men de de 
monument och 

minnesmärken som rests över 
offren har inte samma cen-
trala plats som det jättelika 
”Holocaust-Mahnmal” i Berlin, 
mitt i stadens centrum vid Bran-
denburger Tor, och de ”Stolper-
steine” som finns i mina kvarter 
i Wien är oftast hårt slitna, tex-
ten ibland oläslig och emellanåt 
metallplattan avlägsnad. Ingen 
tycks vårda dem, ingen bryr sig; 
som om det är en plikt som bara 
utförs för att man måste. Det 
vore helt otänkbart i dagens 
Berlin. 

Man kan inte förebrå regeringen 
i Wien att som Orbán i Budapest 
använda sig av antisemitismen 
som politiskt instrument. 

Fast det som tolereras på 
regeringspartiet FPÖ:s bakgård 
är illa nog och oroande, och 
leder till obehagliga frågor. Vart 
är Österrike och Centraleuropa 
egentligen på väg? Mot än mer 
populism och illiberalism?

Richard Swartz, 
journalist, 
författare och 
DN-krönikör.

Sebastian Kurz.
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 At our design agency, creative and strategic minds 
 shape beautiful brands and stories worth telling.
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VÅREN I ABF-HUSET

11/4 Klimakteriet – en evolutionär succé
Samtal om antologin Klimakteriet med Agnes Wold, Kerstin 
Brunnberg och Astrid Assefa.

24/4 Statsvetare pratar politik
Hur utvecklas en europeisk identitet? Med Soetkin Verhaegen, 
doktor i statsvetenskap.

27/4 En annan ekonomi är möjlig
Brittiska vänsterekonomen Ann Pettifor i samtal om pengar och 
bankernas makt tillsammans med bl.a. Markus Kallifatides.

9/5 Psykologer läser böcker: Arv och miljö
Psykologen och författaren Jenny Jägerfeld samtalar med psykologen 
Jonas Mosskin om Vigdis Hjorths roman Arv och miljö.

Köp biljetter på abfstockholm.se eller i ABF-husets entré. 

STOCKHOLM

Missa inte vårens program på ABF-huset, med massor av samtal och 
debatter om politik, kultur och mycket annat. Besök abfstockholm.se för 

att se hela vårt utbud.
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RECENSION

En kväll i januari år 1675 
ordnas i staden Palma 
på Mallorca en storstilad 

autodafé. Alla höjdare är där, 
klädda i gala-stassen. Det enkla 
folket är också där, tillresta från 
öns alla hörn och förväntansful-
la inför skådespelet. Ritualer-
na kopplade till brännandet på 
bål pågår i många timmar och 
inkluderar förutom mässa och 
uppläsande av domar också en 
fin middag för adeln med utsikt 
över evenemanget, liksom fest-
ligt mellanmål i form av glass och 
choklad. 

En av de dömda är en 19-åring 
som denna dag kommer att 
brännas levande. Hans brott är 
att bekänna sig till judendomen, 
trots att hans familj är så kallade 
conversos, konvertiter till kris-
tendomen. 

Anita Goldman väljer att drö-
ja vid denna unga man, Jacob, i 
sin nya roman Om stenarna kun-
de tala. I Palma de Mallorca. Hon 
återger beskrivningen i inkvi-
sitionsprotokollet: ”spensligt 
byggd, smärt kropp och ben, 
mycket mörk hy, stora svarta 
ögon, svart vågigt hår, en aning 
lockigt.” Vad röjer formulering-
arna? Har fångvaktarens blick på 
ynglingen rymt ett uns sympati, 

en gnutta medkänsla? Kanske 
sticker formuleringarna ut i det 
autentiska källmaterial på vilket 
denna berättelse om en hand-
full judar på Mallorca under sent 
1600-tal baseras. 

Om stenarna kunde tala  är en 
medryckande och välskriven 
historisk roman, med levande 
miljöer och människor. Anita 
Goldman gestaltar en lika fasci-
nerande, som i dag också möjli-
gen en smula förbryllande, före-
teelse: envisheten med vilken 
människor, judar, vidhållit sin 
tro och övertygelse. Ibland till ett 
skyhögt pris i form av umbäran-
den, lidande eller ond bråd död.

Hon skildrar några kvarvaran-
de judar som bor i ett par mörka 
kvarter i Palma. I det fördolda 
vårdar de spillrorna av sin gam-
la religion, trots bristfälliga kun-
skaper och avsaknad av Torarul-
le och andra religiösa skrifter och 
föremål. En närmast gripande 
bild av deras lärdomshunger är 
hur ett sparat fragment av en 
bibel, eller en siddur, blir en ovär-
derlig skatt som göms under en 
lös golvplanka och bara tas fram 
då och då, med darrande händer. 

År 1436 förbjöds utövandet av 
den judiska religionen på Mallor-

ca. Det är närmast ofattbart att 
det mer än 250 år senare enligt 
inkvisitionsprotokollen ställs till 
med flera bål för att straffa per-
soner som anklagas för att utöva 
judendomen i smyg. 

I Goldmans berättelse är off-
ren som sagt kryptokristna vilka 
i smyg bakar challe på fredagar-
na, låtsas äta fläsk och ta nattvar-
den. Kanske är en annan möjlig 
version att de inte var så trogna 
judendomen, men av olika skäl 
ändå blev utpekade och mör-
dade, då de var kända ättlingar 
till nykristna och inkvisitionen 
behövde få lite fart på business.

Oavsett vilket så är det intres-
sant att ta del av Goldmans ver-
sion av historien, och som seku-
lär jude i en upplyst västerländsk 
demokrati tänker man att valet 
mellan ens barns liv och religio-
nen tycks enkelt. Går förresten 
inte alltid människoliv framför 
den religiösa lagen i judendo-
men? 

För den genuint troende är det 
förstås mycket som står på spel. 
Grunden för ens existens till 
exempel. Och livet efter detta. 

Vill man läsa något tankeväck-
ande och lärorikt i vår, tycker jag 
att man ska välja Om stenar kun-
de tala. 

De levde judiskt i hemlighet, 
upptäcktes och brändes på bål.
NINA SOLOMIN recenserar en ny historisk roman av ANITA GOLDMAN.

Nina Solomin,
journalist och 
författare.
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REPORTAGE
Bajit

REBECKA TARSCHYS gör ett återbesök, 
och möter en levande kafeteria, ett nyöppnat 
bibliotek, en uppsjö aktiviteter, kompromisser, 
hög säkerhet – samt oro för framtiden.
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Jag befinner mig i ett myller av kafé-
gäster, yngre och äldre sällskap, med 
många småbarn runt borden. Bibli-
otek och kafeteria-disk omfamnar 

rummet, som badar i dagsljus från taket. 
Skolbarn är på väg upp och ner i den breda 
trappan i fonden. Till den goda stämningen 
bidrar liv och rörelse uppe på balkongerna, 
vars glas-räcken släpper igenom lektionsbe-
friade elevers spring och lek, liksom lugnet 
där borta i koscher-butiken. 

Scenen är kafeterian i entréplanet i Bajit, 
dvs Stiftelsen Judaicas två hopbyggda hus 
i Stockholms city, vid Nybrogatan och Rid-
dargatan, invigt 2016. Säkerheten är hög, 
och mitt besök anmält i förväg. Men när jag 
sedan återkommer, igen och igen, då behö-
ver jag inte längre höra av mig i förväg. Dör-
rar och slussar öppnas för den som blir igen-
känd av Bajits osynliga vakter, istället för att 
avkrävas legitimation och kanske avvisas, 
om ärendet inte är glasklart. Här finns ett 
skyddsbehov, som alla som jag talar med 
beklagar, men som inte låter sig diskuteras 
– och som medverkar till att det har blivit 
svårt att locka in en icke-judisk publik, vilket 
var ett av de uttalade målen med Bajit, och 
ett mål som visionärerna länge höll fast vid. 

– Säkerligen finns det 200 000 – 400 
000 svenskar med judisk släktanknytning, 
en bakgrund som idag verkar intressera 
fler och fler, säger Gabriel Urwitz. Menin-
gen var ju att också nå denna grupp, bland 
annat genom en bred verksamhet inom kul-

tur. Bajit skulle dessutom vara lättillgäng-
ligt. Urwitz var medlem Judaicas styrelse 
när huset kom till, och tillhör numera dem 
som menar att den judiska skolan, dvs För-
eningen Hillel, har tagit över för mycket av 
verksamheten och ytorna, och förhindrat 
en annan utveckling av Bajit. Han och flera 
andra ser det som att skolan vann kampen 
om husets karaktär och innehåll, på bekost-
nad av den del av visionen som handlade om 
att bli ett kulturhus, och då för både judar 
och icke-judar. 

HILLEL FORTSÄTTER ATT expandera. Man 
adderar en ny klass varje år, går från 70 pro-
cent av ytan i huset till 80, mycket på grund 
av sitt goda rykte i skolvärlden, och det star-
ka trycket från en ökande judisk inflyttning 
till Stockholm, inte minst från Malmö. Bajit 
består alltså av två byggnader. Det gamla 
huset mot Riddargatan är K-märkt och från 
1890  – inköpt av Judiska församlingen 
på1990-talet och numera kallat Gimel. 

Det nya mot Nybrogatan är ritat av Alexan-
der Wolodarski och bryter självmedvetet mot 
Östermalms byggnadsstil med sitt modernis-
tiska uttryck (något som judiska byggherrar 
länge har haft som sin tradition, enligt arki-
tekturhistorikern Fredric Bedoire). En trappa 
ned i byggnaden mot Nybrogatan finns den 
stora samlingssalen, som tyvärr inte tilläts bli 
så stor som den första ritningen angav; kom-
munen gick in och skar ner. Både det krymp-
ta formatet och den grunda scenen skvallrar 

»

Bajit 3 år senare
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Dåvarande kulturministern ALICE BAH KUNKE 
vid öppningsceremonin 2016.
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om en rejäl kompro-
miss, liksom den sma-
la källartrappan från 
entréplanet. Rummets 
mörka träpanel och 
geometriskt mönst-
rade stengolv skänker 
samvaron en kontinen-
tal prägel, förstärkt av 
pubmiljön utanför. 

På entréplanet ovan-
för ligger kafeterian 
och Kosherian, och 
på den högra sidan 
skolmatsalen. På det 
motsvarande vänst-
ra utrymmet var det 
länge tänkt att vara en 

lounge, men där har man klokt 
nog ställt in Judiska bibliotekets 
nya välsnickrade bokskåp, med 
över 25 000 utlåningsbara voly-
mer – istället för fåtöljer och soff-
grupper. 

I entréplanet väntar de läm-
nande och hämtande, i och runt 
kafeterian och biblioteket. Där 
går föräldragränsen, inga anhöri-

ga uppför trappan, om det inte är 
dags för kvartssamtal eller besök 
hos administrationen i Gimel. 
Föräldrar träffar andra föräldrar, 
släktingar och bekanta, och mor-
och farföräldrar får kontakt och 
kanske en kram av barnbarnet, 
när de besöker Bajit av andra skäl 
– se där något som skiljer denna 
skola från andra. 

En hel del av barnen har en 
eller två föräldrar som själva gick 
i Hillel, ibland även mor- eller 
farföräldrar. Judiska förskolan 
startades nämligen redan 1953, 
och första skolklassen invigdes 
1955. Hela tiden har cityläget 
gällt – från Wahrendorffsga-
tan bredvid stora synagogan till 
Malmskillnadsgatan, Nybroga-
tan, Riddargatan och nu åter 
Nybrogatan. Här finns både his-
toria och kontinuitet. 

Om alla föräldrarna tillhör 
Judiska församlingens över 
4 000 medlemmar vet inte rek-
tor Kim Lichtenstein. Däremot 
har samtliga målsmän sagt ja till 

Hillel-undervisningens judiska 
profil och att skolan är stängd 
under judiska högtider. Liksom 
att skollunchen är koscher med 
en meny som utgår från fisk och 
grönsaker. 

I KAFETERIAN TILLÅTS lång-
sittande. Det är lätt att få vara 
i fred – men också lätt att börja 
prata med andra som också har 
slagit sig ner. Vi ingår ju alla i 
”de insläpptas gemenskap”. Min 
underhållning under dagen är att 
se hur eleverna tar sig ner till mat-
salen, till skollunch och mellan-
mål, i olika omgångar. De kommer 
rinnande nerför trappan, ibland 
rutschande på handräckena, eller 
hoppande näst intill dansande, i 
fri trappkoreografi på de två gång-
er tio trappstegen med avsats på 
mitten. 

På tredje våningen i Gimel 
finns fortfarande institutet Pai-
deia kvar, en ettårig akademisk 
utbildning för blivande judiska 
ledare från hela Europa. Kursens 

Judiska biblioteket leds 
av Malin Norrby, plus 
sex volontärer, men det 
går även att låna helt 
själv med hjälp av en 
utlåningsautomat. Man 
håller öppet vardagar 
7 – 22, fredagar 7 till 
mörkrets inbrott och 
söndagar 9-14. I första 
hand finns böcker på 
svenska, engelska, tyska 
och jiddisch (Sveriges 
största samling med över 
3 200 titlar) samt ett 
15-tal tidskrifter. Entré 
via Nybrogatan 19.

Bibliotekarie 
Malin Norrby 
framför de nya 
bokskåpen. Bok-
hyllorna bildar 
små avskilda 
rum för samtal 
och studier.
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över 30 studieinriktade elever 
har funnits här mer eller mind-
re dagligen sedan Bajit invigdes 
2016, och har aktivt bidragit till 
kunskapen och det kulturella 
livet i huset, och inte minst till 
programverksamheten. 

Men i maj flyttar Paideia, ihop 
med institutets egen folkhög-
skola, till nya lokaler på Storga-
tan 41, invid Historiska museet. 
Där har Statens Fastighetsverk 
erbjudit tillräckligt med yta för 
hela verksamheten och till sam-
ma hyra som man hittills har haft 
i Bajit. Många är nu oroliga för 
vad förlusten av Paideia kommer 
att innebära. 

Stiftelsen Judaicas syfte är att 
främst gynna Föreningen Hillels 
verksamhet, men även stödja 
Judiska församlingens kultur- 
och ungdomsaktiviteter samt 
bistå judiska organisationer. 

Därutöver ska det finnas en 
koscher kafeteria som även har 
catering. Sedan augusti 2018 är 
paret Fanny Gorosch och Salo-

mon Shokron ansvariga för ser-
veringen. Deras lunchmeny utlo-
vade strömming på måndagar 
och kött på torsdagar, men har 
bantats till stående mindre rät-
ter, som marockansk shak shuka, 
en rätt med tomat, paprika och 
lök som ugnsbakas med två ägg 
– och hummus med sallad. Kafe-
terian går knappt runt. Kanske 
finns där en marknad, t ex ute 
på lunchtäta Nybrogatan, men 
husets hårda insläppsregler gör 
det svårt för hungriga nyfikna 
att bara ”slinka in”. 

DET PÅGÅR MYCKET i Bajit: 
babyträffar, filmklubb för femi-
nister, föredrag, gudstjänster, 
skola, debatter, kursverksamhet, 
bordtennis, bridgespel, körsång 
på jiddisj med mera. Varannan 
vecka anländer ”gubbarnas pro-
menadsällskap”, efter en 11 km 
lång vandring runt Djurgården, 
för att inta kaffe med tilltugg 
– och en gång i månaden är det 
klezmer-jam. 

– Först spelar vi och byter noter, 
sittande på stolar som vi sedan 
lyfter bort när vi övergår till dans, 
berättar Bengt Jakobsson, som till-
hör den växande skaran av klezmer-
musikanter utan judisk tillhörighet. 

– Klezmer är judisk kultur som 
inte är religiös, och en musik som 
vi är stolta över, säger Lars Fara-
go, och tillägger att det känns 
viktigt att lyfta fram det positiva 
i det judiska arvet. 

Året startade med en serie 
ambitiösa kulturprogram, och 
samlingssalen gästades bl a av 
Elisabeth Åsbrink, Anita Gold-
man, Stefan Einhorn, Salomon 
Schulman, Mose Apelblat, Ronn 
Elfors Lipsker och Tobias Kessler. 

Visst går det att säga att Bajit 
blev ett levande kulturhus, förut-
om ett skolhus med skolgård på 
taket. Men det blev inte så tillgäng-
ligt och öppet som visionärerna 
ville, och för många judar utanför 
den aktiva kretsen förefaller Bajit 
fortfarande vara en ganska okänd 
byggnad.    

Fanny Gorosch och Salomon Shokron är ansvariga för kafeterian i Bajits entréplan.
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Rebecka 
Tarschys, 
journalist.   
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Glasögon
Kontaklinser
Solglasögon

Kikare

Kullagatan 12   |   Väla Köpcentrum
Helsingborg

Tel 042-213070
www.optica .se

Behöver du hjälp med E-post,

webbsida, datorer eller molnet!?

Vi skräddarsyr lösningar för att passa ditt

behov.

Vi kan inköp, underhåll och utveckling

av IT-miljö till företag i alla storlekar.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

www.brosoft.se | info@brosoft.se | 08668 66 08

Välkommen hem!
Vi värnar om livets olika skeenden. För våra 
äldre kan vi erbjuda ett bekvämt äldreboende 
eller ett seniorboende i moderna lägenheter. 

Förutom ett tryggt boende i en stimulerande 
miljö fi nns här även den sociala samvaron och 
möjligheter till god mat. Allt för att du skall 
känna dig som hemma. 

För ytterligare information kontakta
Karin Bruce, 031 –741 15 30 eller besök vår 
hemsida www.nbhemmet.se

GÖTEBORG

Välkommen till webbplatsen  
för de nationella minoriteterna:

Webbredaktör: 
malin.junkka@sametinget.se
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PLOTKES

Redaktör Ricki Neuman

■ Allt fler israeliska barn går i 
tvåspråkiga skolor, d v s allt fler 
arabiska och judiska föräldrar 
skickar sina söner och döttrar till 
skolor där man möter den andre, 
lär sig den andres språk, historia 
och kultur.

År 2014 var 
antalet elever 
1100, idag är 
siffran 1700, 
fördelade på 8 
skolor.

Föreningen 
Hand In Hand, 
som driver sex av skolorna, strävar 
efter att göra de två språken lik-
värdiga, men hebreiskan blir tidigt 
dominerande; för de arabiska ele-

verna är språket en viktig ingång 
till det israeliska samhället.

Denna obalans speglas också på 
annat sätt. Skolorna har 60 pro-
cent arabiska elever och 40 pro-
cent judiska, och i Hand In Hands 

gymnasium i Jerusalem går 36 
judiska elever – och 178 arabiska.

Nästan alla skolor har kommit 
till på samma vis, rapporterar 

Haaretz. Föräldrar reagerar på 
den extrema separationen mellan 
de två folken och försöker skapa 
en plats för förståelse och sam-
existens.

Vad händer efter avslutad skol-
gång? 

En aktuell 
u t  vä rd e r i n g 
från Hand In 
Hand visar att 
90 procent av 
eleverna fort-
sätter hålla 
kontakt med 

både sina judiska och arabiska 
klasskamrater – och ”känner ett 
ansvar att bidra till judisk-arabisk 
samlevnad”.

■ Över 7 000 personer från hela världen har skaffat 
sig ett spanskt pass, förutom det egna, i enlighet 
med en spanska lag som instiftades 2015 – och som 
nyligen förlängdes fram till oktober i år.

Kan man påvisa släktskap med de judar som för-
drevs 1492 har man rätt till spanskt medborgar-
skap, och specialister på sefardisk migration tror att 
det finns hundratusentals ame-
rikaner som har förfäder som 
tvingades lämna Spanien.

En stor del av dem är ”latinos” 
och bor i delstaten New Mexico, 
där det numera finns flera före-
tag som hjälper dem som ansö-
ker.

”Var gång Trump säger något 
rasistiskt ökar antalet ansök-
ningar”, förklarar Sara Kopnik 
för New York Times. Hon job-
bar på The Jewish Federation 
of New Mexico som samarbetar 
med Spanien.

Processen är krävande; man 
behöver inte vara praktiserande 

jude, men måste få sin sefardiska bakgrund bekräf-
tad av en etablerad judisk organisation samt klara 
ett kunskapsprov och en språktest.

I Albuquerque i New Mexico har Cervantes-insti-
tutet nu dubblerat sina klasser i spanska och Spa-
nien-kunskap, och eleverna kommer främst från 
sydvästra USA, Mexiko och Venezuela.

JUDAR + ARABER = SANT

År 2015. Spaniens kung erbjuder sefardiska ättlingar medborgarskap.

SPANIEN  & JUDARNA
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”The Lapidus Goldensohn 
Heritage Tour”

Journalisten ARNE LAPIDUS och 22 släktingar återvänder till Litauen på jakt
efter sina rötter efter fem-sex generationer i Sverige. Till små byar med vanskötta

begravningsplatser, till monument över Förintelsens offer och till en synagoga
ombyggd till konstmuseum.

REPORTAGE
Litauen

KALVARIJA. Beit Midrash, lärohuset avsett för studier, står intill en synagoga (t h).
 F

O
TO

: P
RI

VA
T



53Judisk Krönika  Nr  1/2019

Det är runt 160 år sen 
sist, så hög tid för ett 
återbesök. 

Efter fem, sex 
generationer i Sverige reser vi för 
första gången tillbaka till Kalva-
rija, Naishtot och de andra små 
städer och byar i Litauen som 
våra förfäder en gång lämnade. 
Så nära i geografin, men ändå så 
långt borta i historien.

Ingen väntar sig att kunna hit-
ta några påtagliga ”rötter”. 

Det blir en resa på jakt efter ett 
diffust förflutet. Landskap, gam-
la trähus, förfallna begravnings-
platser. Miljöer där de våra kan 
ha befunnit sig och som man kan 
intala sig – i ett särskilt ljus, ur 
en viss vinkel, i ett kort ögonblick 
– ser likadana ut än i dag.

Trots att andra halvan av 
1800-talet egentligen inte lig-
ger så oerhört långt tillbaka i 
tiden känns det som att vi ägnar 
oss åt arkeologi. Åt lämningar 

efter den väldiga tsunamin – 
två världskrig, Förintelsen, tysk 
nazism, sovjetisk kommunism, 
litauisk nationalism – som under 
1900-talet utplånade en mång-
hundraårig judisk civilisation.

I september 2018 tar släkter-
na Lapidus och Goldensohn pla-
net från Stockholm till Litauens 
huvudstad Vilnius, en dryg tim-
mes flygresa. Ett par familjemed-
lemmar ansluter från Tel Aviv. Vi 
är tillsammans 23 deltagare.

NAISHTOT. Guiden Yulik Gurvitch sprejar raklödder på gravstenarna för att få fram texten. 
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De båda släkterna kommer 
från ungefär samma region i 
dagens Litauen, den som gränsar 
till den ryska enklaven Kalining-
rad i väster och till Polen i söder. 

Två personer med intresse för 
släktforskning, Magnus Neuberg 
(Goldensohn) och Robin Lapidus, 
tar initiativet till att en gemen-
sam tur – och så föds ”The Lapi-
dus-Goldensohn Heritage Tour”, 
som det heter i programmet från 
den litauiska resebyrån som är 
specialist på just sådana judiska 
”ursprungsresor”.

För några av oss blir det en 
dubbeldejt med det förgångna. 
Min familj tillhör båda släkter-
na, Lapidus på pappas sida och 
Goldensohn på mammas.

I Vilnius besöker vi det judis-
ka kvarteret, gettot och Ponar-
skogen, platsen för en av För-
intelsens tidiga massakrer. Där 
sköt tyskarna och deras litauis-
ka medlöpare ihjäl 70 000 judar 
samt 10  000-tals polacker och 
sovjetiska krigsfångar.

Därefter går färden i buss väs-
terut mot våra gamla hembyg-

der. Till Kaunas/Kovno, landets 
näst största stad. Till de shtetlach, 
judiska småstäder och byar, som 
de båda släkterna kommer ifrån: 
Kalvarija, Naishtot/Naumies-
tis, Pilvishok/Pilviskiai och den 
lite större staden Marijampole. 
Orterna har namn både på jid-
disch och litauiska.

– Ponarskogen är en skarp 
kont rast mellan den vackra 
naturen och alla hemskheter 
som hände där. Man kan reflek-
tera över vad vår familj undgick 
genom att ge sig av för så länge 
sen, säger Eva-Britt Henmark 
Lapidus.

– Vi såg gamla trähus, täta 
kvarter, synagogor. Man kunde 
föreställa sig farfar och hans brö-
der springa omkring där i lerväl-
lingen. Vi såg begravningsplatser 
med kullvälta överväxta stenar, 
det var hjärtskärande, säger hon.

Flera av resenärerna återkom-
mer till samma teman. Landska-
pet med dess gröna fält, lummi-
ga skogar, floder och bäckar. De 
gamla boningshusen och uthusen 
mitt i den moderna bebyggelsen 
– och samtidigt känns den blodi-
ga judiska historien närvarande i 
dessa idylliska miljöer. 

– Vi hade länge talat om en 
”resa till rötterna”, men hittade vi 
några? Inte mycket konkret, mer 
en känsla för hur det kan ha sett 
ut på den tiden, hur livet kunde 
gestalta sig, varför man valt att 
lämna hembygden för ett bätt-
re liv någon annanstans. Och en 
stor sorg över hur hela det rika 
judiska livet gått under, säger 
Magnus Neuberg.

I Kalvarija ser vi två synagogor, 
förfallna men robusta byggnader 
som är en påminnelse om det en 

KALVARIJA. En 
del av den gamla 
shtetl-bebyggel-
sen finns kvar.
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”I varje samhälle går vi till den lokala judis-
ka begravningsplatsen. Överallt samma syn, 
enstaka gravstenar i upprätt läge medan de 
övriga har välts eller fallit. Eller är helt över-
växta.” 

gång blomstrande judiska livet i 
den lilla byn. I staden Marijam-
pole besöker vi en renoverad 
synagoga som i dag är konst-
museum.

I varje samhälle går vi till den 
lokala judiska begravningsplat-
sen. Överallt samma syn, ensta-
ka gravstenar i upprätt läge med-
an de övriga har välts eller fallit. 
Eller är helt överväxta. 

Det är svårt att tyda de bort-
vittrade och 
nedsmutsade 
inskrifterna på 
stenarna, men 
vår guide Yulik 
Gurvitch har ett 
bra knep. Han 
sprejar med 
raklödder – och 
vips framträder 
den hebreiska texten tydligt! 
Men inga bekanta namn, ingen 
Lapidus eller Goldensohn, trots 
att vi noggrant går igenom sten 
efter sten. 

– Resan lade inte så mycket till 
min egen familjs historia. Det 
var allt för länge sedan de läm-
nade sina byar. Ändå fanns en 
känsla av att andas samma luft 
och trampa samma mark. Resan 
var givande för den bidrog till att 
knyta ihop den judisk-litauiska 
historien med min svenska famil-
jehistoria, säger Robin Lapidus.

Ingvar Goldensohn tycker att 
resan var mycket lärorik efter-
som han tidigare visste mycket 
lite om platserna och landet som 
släkten kommer ifrån.

Ett återkommande inslag 
är den lokala massakerplats-
en utanför varje samhälle. Där 
står monument till minne av 
de hundratals eller tusentals av 

ortens judar som mördades av 
tyska nazister och deras litauis-
ka hantlangare.

Förintelsen startade tidigt i 
Litauen. Redan några månader 
efter tyskarnas invasion i juni 
1941 hade merparten av lan-
dets 200 000 judar mördats. Det 
skedde hantverksmässigt; de 
sköts ihjäl i skogen. Redan innan 
transporterna till de industriel-
la massmorden i Auschwitz och 

andra läger hade börjat. 
Mer än 95 procent av Litau-

ens judar mördades under För-
intelsen. 

– Jag blev berörd av mas-
sakerplatserna. Där dödades 
judarna strax utanför sina byar, 
där kunde jag föreställa mig att 
ättlingar till min familjs släkt 
och vänner blev mördade, säger 
Maja Lapidus. 

Levi Nachman Goldensohn 
föddes i Kalvarija 1840 och kom 
till Sverige på 1850-talet. Han 
fick tio barn. Hela familjen utom 
sonen Magnus emigrerade till 
USA. Så när jag skickar bilder 
från resan till det ”gamla landet” 
till en amerikansk släkting, får 
jag svaret: ”För oss är Sverige det 
gamla landet!”

Sex bröder Lapidus föddes 
1849–1869 i Naishtot (i dag 
Kudirkos Naumiestis). De fyra 
äldsta – Berzik, Nochem, Elias 

och Isak – kom till Sverige med 
början på 1860-talet, de två yng-
re flyttade till Norge och USA.

Före resan talar jag med 
”nazistjägaren” Efraim Zuroff, 
chef för Simon Wiesenthal-cen-
trets avdelning i Jerusalem, vars 
bok ”Vårt folk – En resa genom 
den litauiska Förintelsen” nyligen 
har kommit på svenska.

– Judisk turism är viktig för 
Litauen, både ekonomiskt och 

politiskt. Sam-
tidigt försö-
ker man döl-
ja litauisk 
inblandning 
i Förintelsen, 
några av lan-
dets största 
nationella hjäl-
tar mördade 

judar. Judiska turister bör vara 
medvetna om detta, säger han.

Vi tillbringar fem soliga sep-
temberdagar i Litauen. Vad får 
vi med oss hem? Förutom min-
nesbilder av gamla hus och välta 
gravstenar.

Jo, äpplen! På den judiska 
begravningsplatsen i Pilviskiai 
växer några förvildade äppelträd. 
Deras frukter är rätt sura, men 
med lite 
h o n u n g 
smakar de 
bra på den 
j u d i s k a 
nyårshög-
tiden, rosh 
hashana, 
som infal-
ler någ-
ra dagar 
s e n a r e . 
Och då man brukar äta just äpplen 
med honung för att få ett sött år.

Arne Lapidus, 
journalist, 
baserad i Israel.



56 Judisk Krönika  Nr  1/2019

HISTORIA
Sverige



Judisk Krönika  Nr  1/2019 57

Ett stycke svensk-judisk företagshistoria

På vänster sida syns omslaget till en påkostad reklam-
bilaga från Schatz herrkläder i Lund, tryckt på våren 
1938, och full av det senaste modet. Läsaren får 
bland annat veta att ”säsongens färger för hals-

dukar är terrakottarött och metallblått”. 
Samtidigt är man lyhörd för att somliga kunder 

kanske vill ha kvar det gamla, och inte trivs med 
fabrikstillverkade kläder:

”Ehuru konfektionen idag har nått en absolut 
fulländning finns det likväl herrar som kanhän-
da önskar sig en måttbeställd kostym eller rock, 
och vi har därför vinnlagt oss om att möta den-
na säsong med en rikhaltig  sortering av såväl 
svenska som engelska tyger.”

Ägaren och grundaren, Salomon Schatz, till-
hör den svensk-judiska företagshistorien, 

liksom brodern Josef, som hade urmakeri i 
nästa kvarter. Den berättelsen rymmer så mycket mer 

än skildringar av ”kändisar” som Bonniers, NK, Kaplans Konfektionsfabrik, Baltiska skinn-
kompaniet, och Proventus – och den omfattar bland annat hundratals företag och firmor, 
stora och små, utspridda över hela det avlånga Sverige.

Många småföretagare vände sig inledningsvis till de egna, t ex judarna på Söder i Stockholm 
eller judarna i Nöden i Lund, för att senare även locka den stora icke-judiska allmänheten. 

Somliga höll envist och uthålligt fast vid den ursprungliga verksamheten, i generation efter 
generation. Andra var entreprenörer som kände hur vinden blåste, som tog intryck av vad 
som hände nere på kontinenten, och som vågade satsa på det nya och oprövade.

Några lärde konkurrenterna främmande metoder, som sockerhandlaren Otto Lachman, 
som i början av 1880-talet introducerade ett nytt slags rabattsystem i Skåne – eller som 
handlare C Matulsky som i annonsen nedan till höger, från Folkets Tidning 1885, förklarar 
för läsarna vad en realisation är.

Min farfar, Selman Neuman, började som gårdfarihandlare, med Lund som bas, blev senare 
mössfabrikant, tobaksodlare och biografägare, se annonsen ovan, för att längre fram flytta 
till Stockholm, där han blev känd som en kunnig antikvitetshandlare med affär vid Norr-
malmstorg.

För den som vill läsa mer om affärerna i Lund och om svensk-judisk företagsamhet rekom-
menderas Anna Svensons monografi, ”Nöden – en shtetl i Lund” (1995), 
och Rita Bredefeldts ”Judiskt liv i Stockholm och Norden. Ekono-
mi, identitet och assimilering 1850-1930” (2008) samt katalogen 
”En svensk framgångssaga” (2014), som gavs ut i samband med 
en utställning på Judiska museet.

Ricki Neuman

Schatz herrkläder i hörnet Mårtenstor-
get och Råbygatan.
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”
”

I tidigare generationer var doktor något av det finaste 
ett judiskt barn kunde bli. Man fick status och bor-
gerlig timbre. Nu har den generationen gått i väggen 
eller i graven.

Redan den synske Sholem Alejchem, jiddisch-
bitskhetens mästare, genom-

skådade yrkets trivialiteter. I en enak-
tare reducerade han en dokter till en 
jokter.  Vitrockar hade på den tiden 
föga chans på kjoltygen. Äktenskaps-
mäklaren, der shadchen, presenterade 
hellre en förmögen köpman för den 
kräsna bruden. Vadtill duger en förläst 
fattiglapp med skolor, shkoles som har 
shtudirt och shtudirt så sjukt mycket 
att han aldrig blir riktigt klar. Även om 
svärfadern väl vet att Gud älskar den 
fattige så hjälper han den rike.

Inte ens idag duger doktorer. Aktie-
mäklare eller börshajar slår bättre. 
Sholem Alejchem slösade bort sitt arv 
på Kievbörsen och tvingades som jid-
dischlitteraturens intelligentaste shli-
mazl, olyckskorp, ägna sig åt själviro-
niska bokstäver resten av livet.

Idag behärskar en judisk doktor jid-
disch på lika hög nivå som latin. Inga sentenser utan ensta-
ka organ och deras sjukdomar är vad de i bästa fall kan 
uttrycka nästan gornisht mit gornisht, mindre än intet. 
Jag talar både kökslatin och ditojiddisch med stark skånsk 
brytning. När jag säger oeousåååååååfaguous förstår inte 
ens mina läkarkolleger vad jag menar utan tror att jag fått 
fel på matstrupen.

När vi var en handfull läkare på barnkliniken som kunde 
köksjiddisch så infördes a shnit funem kayser som begrepp, 
uttalat på ädelskånska med latinsk intonation men med jid-
dischens ironi. Det betyder kejsarsnitt och inte kejsarsnit-

tar som dagens snitsiga judeungar skulle tro. Ätteläggen är 
övertygade om att bara man är född med ett kejsarsnitt, så 
kan man stila sig likt en judisk Napoleon.

Som doktor har jag varit en äkta nudnik, tråkmåns. Tum-
men har jag mitt i handen likt ett anatomiskt missfoster. Jag 

stod timmavis för att skära in der kishke, i 
tarmen, tills jag blev blåare än patienten i 
min ansiktsfärg. Min mor, mayn jiddische 
mame, som kände mig, dem shlimazl, hys-
te förbarmande, över mig.

Hon hade ju sett mig dra ut inkråmet 
ur en höna och ävenledes hört mig ängs-
ligt kackla att man i stället borde rensa 
pippin med titthålskirurgi.

Di mamele tryckte resolut in sin tum-
me, dem grobn finger, i det feta fjäderfä-
et och ryckte med all kraft ut hela inälvs-
apparaten på fem blodröda sekunder.

Där stod jag bleksiktig och förstod att 
det blir inte mer än en vanlig dokter av 
mig. Id som Freud sa och menade jid. 
Dödsinstinkten blev jag aldrig förlöst 
från. Det undermedvetna bar mig till 
psykiatrikerns blodlösa existens, när jag 
insåg vem som var mitt verkliga överjag.

Kalla mig gärna piski-
atriker, käftläkare översatt från jiddisch. 
Jag är ju bara ett talorgan, en talmysti-
ker. Mumlar i skägget någon gång och 
ser mer deprimerad ut än patienten. 
Hade Sholem Alejchem konsulterat 
mig idag, skulle han häpet stan-
nat till vid praktikdörren och 
där ha önskat sig att få träf-
fa – åtminstone en jokter.

   
Salomon Schulman

Salomon 
Schulman 

konstaterar att den 
judiske doktorns 

storhetstid är förbi.  
Aktiemäklare och 

börshajar slår 
bättre.

Kalla mig gärna piskiatriker

JIDDISCHKRÖNIKAN
Av Salomon Schulman
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MADELAINE LEVY läser ”Käre Moyshe! Käre 
Shloyme! Brev i skuggan av döden” – och hittar 
både kloka ord och klichéer.

Det blixtrar till, blir gripan-
de och exakt, redan på 
första sidan då Salomon 

Schulman, boktitelns ”Shloy-
me”, skriver till sin vän ”Moyshe” 
(Mose Apelblat). 

Vi har bägge levt i dödens skugga. 
Med föräldrar som kom från kri-
get, för oss fanns bara ett krig – det 
andra världskriget. Det är snarare 
detta vi är barn till och som präg-
lat våra liv, ibland till förtvivlans 
brant, och ibland till den extatis-
ka mani som i själva verket är en 
kamouflerad depression.

Såväl ton som tema är därmed 
satta för ett projekt som mig 
veterligen är tämligen unikt. Två 
män skriver på ålderns höst brev 
till varandra. De är, i varje ande-
tag, såväl judar som svenskar. 
Och dessutom krigets barn, andra 
generationens överlevande. 

Deras brev kretsar kring judisk 
religion och identitet. Från 
koscherslakt – en hjärtefråga 
för revisorn, journalisten och 
EU-tjänstemannen Apelblat – till 
jiddischkulturen (för vars över-
levnad i Sverige Schulman har 
varit avgörande). 
De två berättar lite grann om 
sina liv, men resonerar framför 
allt om livets absoluta motsats: 

Förintelsen. Här finns minnen av 
föräldrar som skriker rakt ut om 
natten, släktingar som förvand-
lats till demoner och äldre syskon 
man aldrig träffat men ändå ald-
rig slutar sakna. Dödsångesten 
gör sig ständigt påmind. 

Bland många kloka ord och en del 
lite mer klichéartade stycken hit-
tar vi upprörande fakta (som att 
Per Albin Hansson i sitt 1 maj-tal 
1945 inte ens nämnde Förintel-
sen) och fascinerande tankeexpe-
riment; bland annat en fri fantasi 
om att vikingarna i stället för att 
kristnas skulle ha blivit judar och 
förvandlat Sverige till en judisk 
stat – vilket tydligen inte är så 
osannolikt som det låter. 

Apelblat minns hur hans far 
skickade ut honom om morgnar-
na för att försöka få upp Kris-
tianstads sjusovare till minjen. 
Han säger sig ha sekulariserats 
men skriver fortfarande inga 
brev på sabbaten, och försöker 
sig under en tid på att leva i Isra-
el. I Schulmans familj åt man 
fläsk och han gick i såväl judisk 
som kristen söndagsskola. 

Apelblat, den nitiske revisorn, 
är återhållen, saklig och lite pre-
dikande i tonen. Men då och då, 
som när han skriver om skulden 

över att ha sovit sig igenom sin 
fars dödsögonblick, kommer vi 
honom nära. 

Schulman däremot, vars 
utopiska böjelser under en tid 
fick spelrum inom vänstern, bär 
alla sina känslor på utsidan. Han 
är stundom melodramatisk på 
gränsen till pekoral. Men hans 
hetsiga temperament står också 
för underhållningen. Som i denna 
oförglömliga scen: 

En man kallade mig judesvin. 
Sekunden efter låg han golvad på 
vägen. En bil kom. Min mor skrek: 
Tjer ever honom! 

En del ballast blir det, tyvärr. 
Herrarna tycks hysa varma 
känslor för varandra, men fram-
står som lite mer intresserade 
av att få föra fram sina egna 
tankegångar än de är nyfikna 
på den andres. Jag hade gärna 
läst lite mindre av sådant som 
går att hitta på Wikipedia och i 
stället sett de två haka i varan-
dras funderingar, med fler mot-
frågor och en större vilja att gå 
på djupet med varandras reso-
nemang. Eller kanske ett lite 
hårdare redigerat material. Men 
detta är marginal anteckningar. 
”Käre Moyshe! Käre Shloyme!” 
är en bok som jag inte hade 
velat vara utan.

RECENSION

Madelaine Levy,
journalist.

Två män skriver brev
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JOHAN SCHILDT om 
sin judiska resa, om hur 
han besökte lägren med 
svärfar, lärde sig koka 
joech och blev uthängd 
på Radio Islams hemsida, 
som ”fanatisk jude” – vilket 
gjorde honom stolt.

I 35 år har jag levt mer 
eller mindre som jude, 
mest mer. Fast jag är ju 
inte det. Även om jag 
känner mig rätt judisk. 

Så vad är jag egentligen?
Kanske började alltihop 

när jag träffade Mirjam i 
Stockholm 1983 och blev 
handlöst förälskad i en judin-
na? Eller hände något när jag 
så småningom lärde känna 
hennes familj och hamnade i 
en östeuropeisk judisk kultur 
som doftade hönssoppa och 
söt fisk – och som hade trau-
matiska inslag från Förintel-
sen. Eller började det långt 
tidigare? Hur kommer det 
sig att jag omedelbart kände 
mig hemma när Mirjam för-
sta gången tog med mig till 
Israel i mitten på 80-talet?

Jag är ju ordentligt döpt 
och konfirmerad i svenska 
kyrkan, men det har ald-
rig klickat mellan oss, och 
därifrån begärde jag utträ-
de redan innan jag träffade 
Mirjam. Jag trivs med min 
kippa på huvudet när jag 
välsignar vinet på fredags-

kvällen. Får man egentli-
gen göra det om man inte 
är jude? Och jag trivs i stora 
synagogan – även om det är 
lite trångt i bänken för mina 
långa ben.

”Det kan aldrig bli något 
mellan oss, för du är inte 
jude”, förkunnade Mirjam 
när vi träffades. Jag spela-
de orm i en teaterpjäs om 
Josef och hans bröder (även 
det ett tecken) när Mirjam 
kallades in som koreograf. 
Eftersom hon som judinna 
förväntades veta hur man 
dansade i Egypten på bib-
lisk tid. Och det visste hon 
ju. Även ormen skulle vara 
med och dansa, och sedan 
dess har det varit vi två. Jag 
hade svårt att förstå varför 
det skulle vara ett problem 
att vi kom från olika världar.

Mirjams föräldrar anlän-
de och tittade på sin dotters 
verk, och mamma Ester såg 
genast att dottern snegla-
de lite extra på den lömska 
ormen (och en orm är väl per 
definition både goj och far-
lig). Jag hade dessutom lång 

hästsvans och svart nagel-
lack på den tiden. Trycket 
från den traditionella judiska 
familjen i Västerås blev stort, 
så stort att Mirjam lovade 
att göra slut. Det var starka 
känslor i omlopp.

Idag kan jag bättre för-
stå att föräldrarna, de enda 
överlevande från stora 
polsk-judiska familjer, blev 
oroliga när deras dotter ris-
kerade att assimileras och 
kanske lämna det judiska 
– tillsammans med en orm 

från Bromma, dessutom en 
skådespelande orm, ett yrke 
som säkert inte uppfattades 
som helt koscher.

Vi smög omkring på stan 
i skydd av mörkret, och så 
fort vi fick se någon som såg 

det minsta judisk ut låtsades 
vi inte känna varandra. Mir-
jam visste hur snabbt rykten 
sprider sig vid kidduschen 
efter lördagsgudstjänsten. 

När hon skulle ta examen 
från Danshögskolan var 
familjen naturligtvis där, så 
jag blev tvungen att smin-
ka mig till oigenkännlighet 
och försedd med en kraftig 
lösmustasch sitta i ett hörn, 
och de kände inte igen mig. 

Det blev ett jobbigt år, 
men vi hade flera bundsför-

vanter. Rabbin Morton Nar-
rowe, Mirjams syster och 
flera vänner försökte prata 
med hennes mamma – och 
till slut åkte vi till Västerås 
och ställde föräldrarna inför 
fait accompli. Så här är det! 

En orm berättar

Jag spelade orm i en teaterpjäs om 
Josef och hans bröder när Mirjam 
kallades in som koreograf. Eftersom 
hon som judinna för väntades veta hur 
man dansade i Egypten på biblisk tid. 
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Då och där vände det. Jag 
fick en kärleksfull och stöt-
tande familj som har tagit 
emot mig med öppna armar 
– och som efter ett tag hell-
re verkade vilja förbereda de 
judiska helgerna med mig 
än med sin dotter. Mirjams 
moster som lärde mig att 
koka joech, hennes morbror 
som med säker hand ledde 
oss genom många sederaft-
nar. Mirjams kloka och prat-
glada mamma som lämnade 
oss alldeles för tidigt, och 
hennes pappa som vigde sitt 
liv åt att åka runt i skolorna 
och berätta om sina upple-
velser. Alla var runt en och 
en halv meter över havet 
mot mina en och åttiosju. 

Under en tid hjälpte jag 
min svärfar, Mietek Grocher, 
att skriva en bok om hans tid 
i gettot i Warszawa och i nio 
olika läger, fram till befriel-
sen. Det var en omskakande 
upplevelse att tillsammans 
dyka ner i det mörker han 
hade tvingats uppleva. 

Efteråt åkte han och 
jag till Polen en vecka och 

besökte platser som han 
hade berättat om. Vi stod 
tillsammans vid den bit av 
gettomuren som finns kvar i 
Warszawa, och vi stod i snål-
blåsten vid mausoleet i Maj-
danek där askan från hans 
mördade mamma finns. 
Det var starkt 
– och det gav 
mitt judiska 
jag ytterligare 
en dimensi-
on. Gråt blan-
dades med 
skratt, han var 
känd för sina 
vitsar, och i 
mötet mellan 
sorg och gläd-
je finns något mänskligt och 
judiskt – och mycket tillta-
lande för mig.

Jag var väl inte helt okun-
nig när jag träffade Mirjam, 
men mycket var nytt, nytt 
och kanske lite spännande, 
men aldrig skrämmande. 
Jag fick nya vänner i det 
judiska gäng som Mirjam 
hade omkring sig i Stock-
holm, kände mig välkom-

men och inkluderad. Jag 
vet att det finns icke-judar 
som har upplevt motsatsen, 
men inte jag. Kan det spela 
roll att jag inte är blond och 
inte heter Andersson? 

Varför har jag inte kon-
verterat? Ännu en fråga 

som jag inte har 
något svar på. 
Det har väl inte 
behövts. Jag 
har känt mig 
som jude ändå. 
Jag är med i 
församlingen, 
läser Krönikan, 
skickar pengar 
till trädplante-
ring i Israel, har 

tagit reda på att jag får vila 
med Mirjam på den judis-
ka begravningsplatsen – 
och har till och med blivit 
uthängd på Radio Islams 
hemsida som ”fanatisk 
jude”, vilket gjorde mig lite 
stolt. Så jag har aldrig upp-
levt mig hindrad av att jag 
inte officiellt är jude. 

Men, vem vet, det kanske 
förändras. Om någonting 

kommer att tvinga mig att ta 
ställning på allvar, då blir jag 
nog jude även officiellt. 

Det var obehagligt att lyss-
na på svärfar åren innan han 
gick bort. Han såg saker i 
världen som påminde honom 
om vad som ägde rum i Polen 
före kriget. Ibland är jag oro-
lig för min familjs säkerhet, 
och vi har pratat om vart vi 
ska ta vägen om situationen 
förvärras.

Mina två judiska döttrar 
lever med icke-judiska män, 
och jag har kommit på mig 
med att oroas över deras 
framtid som judar i Sveri-
ge. Hur ska det gå? Ska de 
kunna behålla sin judisk-
het? Ja, det är klart de kan, 
om de vill. Det har inget att 
göra med om deras killar är 
omskurna eller inte, utan 
vad de vill med sina liv. 

Nyss föddes mitt första 
barnbarn. Han fick det judis-
ka namnet Aviel. Den mång-
tusenåriga kedjan bryts inte. 

Det gör mig mycket glad.

Johan Schildt

Vi gifte oss – mot alla odds.

Jag och mina resliga svärföräldrar på söndagspromenad i Västerås, någon av de första gångerna vi sågs efter ”islossningen”.
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fördjupa dina kunsk aper studier vid Lunds universitet ht 2019

Friståe nde kurser ( W e bb - och c ampusu n de rvisning , k vartsFart )

• Judendom som levd religion ( 7, 5 hp )

• Kl assisK a JudisK a te x ter ( 7, 5 hp )

• JudisK mystiK ( 7, 5 hp )

• sionism – fr ån utopi t ill ideologi ( 7, 5 hp )

avanCer ad n ivå ( d istansKurs med et t seminarium i  lu nd )

• JeWisH tr adition – Cl assiC r abbiniC te x ts (10 hp )
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PONTUS RUDBERG recenserar ”The Cosmopolitans” av Per 
Hollander, ”en märklig bok om två märkvärdiga personer”. 

Fritz Hollander var en fram-
gångsrik affärsman och 
inflytelserik person i det 

judiska Sverige under 1900-talet. 
Camilla Hollander var, förutom 
Fritz hustru, rådgivare och res-
sällskap, djupt engagerad i soci-
alt arbete och en pionjär inom 
barnpsykologin. Tillsammans 
medverkade de till Hillelskolans 
tillkomst. 

Trots parets centrala roll finns 
inte mycket skrivet. Enligt   för-
fattaren gör boken inte anspråk 
på att vara en historiebok utan 
skrevs mest för familjen. Men 
den vänder sig även till en bredare 
publik, eftersom paret ofta befann 
sig i de stora världshändelsernas 
centrum – samtidigt som de gjor-
de betydande insatser för judiskt 
liv i Sverige och internationellt. 

Camilla var uppvuxen i ett orto-
doxt hem på Östermalm i Stock-
holm. Även Fritz kom från en orto-
dox familj, i Frankfurt, där fadern 
drev ett expanderande företag i 
skinn- och pälsbranschen. År 1933 
skickades han som artonåring till 
Stockholm, för att så småningom 
ta över företagets dotterbolag, Bal-
tiska Skinnkompaniet. 

Han hade talang för att hitta 
kreativa lösningar där alla parter 
kände sig som vinnare. Genom 
ett sådant avtal kunde han under 
kriget förse det svenska försvaret 
med pälsar och skinn från Argen-

tina, trots att tyskarna och de 
allierade blockerade godstrafiken 
över Atlanten. Fritz fick tillåtelse 
att istället frakta varorna ”bakvä-
gen”, via Sovjet, mot att ryssarna 
fick köpa hälften av godset.

”The Cosmopolitans” är fylld 
av fantastiska berättelser och 
anekdoter, och däri ligger bok-
ens värde. Det är spännande att 
läsa om Fritz och Camillas besök 
i USA 1940, och den strapatsri-
ka resan tillbaka till Sverige över 
Stilla havet, via Japan. Paret blev 
strandsatta på grund av kriget 
och ett pestutbrott i Manchu-
riet men kunde sedan fara vida-
re med transsibiriska järnvägen 
från Vladivostok till Moskva. 

Några av episoderna i boken 
vittnar om den kombination av 
mod, handlingskraft och chutz-
pah som gjorde Fritz framgångs-
rik. Till exempel ska han, då paret 
satt fast i Tokyo, ha störtat in 
objuden på en middag på Sovjets 
ambassad, trängt sig fram och 
övertalat ambassadören att per-
sonligen utverka visa till honom 
och Camilla. 

Dessvärre är boken nästan lika 
full av faktafel som av intressanta 
berättelser. Den judiska befolk-
ningen i Sverige 1933 uppskattar 
författaren till 4 000, trots att de 
var runt 7 000. Antalet judiska 
flyktingar som, med undantag 
av de danska och norska judarna, 

kom till Sverige före 
1945 estimeras till 
cirka 1 000, trots att 
de var omkring fem 
gånger så många. 

Sådana faktafel 
kan man ha överse-
ende med. Värre är 
det när de bildar ett 
mönster. Författa-
ren låter påskina 
att Fritz och kret-
sen runt honom låg 
bakom nästan alla 
lyckade hjälpinsat-
ser under kriget, 
medan andras verksamhet tonas 
ner eller förtigs. Det är synd, inte 
minst för att författaren därmed 
missar att Fritz, och även Camil-
las föräldrar, var engagerade i 
församlingens hjälparbete, som 
mestadels bedrevs ihop med oli-
ka judiska grupperingarna. Även i 
andra sammanhang riktas udden 
mot de svenska judarna, som 
beskrivs som passiva, och verkar 
ha velat upphöra vara judar.

Trots brister – som i många 
fall hade kunnat åtgärdas av en 
redaktör – har boken ett värde. 
Den visar vilka intressanta per-
soner paret Hollander var samt 
väcker många frågor för framti-
da forskning.

Pontus Rudberg
historiker

RECENSION

Fritz & Camilla
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Vad tycker du som läsare?

■ Ska vi bygga ett Förintelsemuseum i Stockholm? 
Det är en gammal fråga. Redan 1995 berättade 
Judisk Krönika om en motion från Folkpartiet 
som ville skapa ett museum över massmorden.

Just nu utreder Kulturdepartementet frågan, som somliga menar har 
blivit mer politisk än något annat, d v s ett sätt för politiker att 
visa hur goda de är.

Kanske räcker det med Forum för Levande Historia, SKMA, Judiska 
Museet, snubbelstenarna, minnesdagen den 27 januari med mera?

Det känns naturligt att ett Förintelsemuseum ligger i Norge eller Dan-
mark, men inga svenska judar mördades.

Många menar att det vore bättre med ett museum över Raoul Wal-
lenberg, en av få svenska hjältar under denna tid – och då med 
tolerans som tema.

Inget annat land kommer att bygga ett sådant museum.

Vad tycker Krönikans läsare? Skicka gärna in dina synpunkter till 
redaktionen, max 400 tecken, och så publicerar vi några av dem 
i nästa nummer.

Maila till neuman.ricki@gmail.com 

® 

                     KULTUR OCH VISION 
främjar kultur och visionärt tänkande i kulturtlivet 

 

www.kulturochvision.blogspot.com 
kulturochvision@gmail.com 

 

Beställ vinet från Israel
 och Galil Mountain  
 Winery genom oss på 
   Sam & Jenny Wine. 

     Dan-Louis Schneider 
     samjenny@gmail.com
     tel. 08-6679270
     www.galilmountain.com

Fest på restaurang?

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.

Leo Lazer
Specialist i invärtes och lungmedicin

Utredning och behandling av snarkning och 
andningsuppehåll under sömnen

Södra Skolgatan, Malmö – Tel: 0707-97 08 63

Vi har mer än 30 års erfarenhet av att 
arrangera gruppresor till Tel Aviv

Kontakta vår expert Richard Mühlrad
richard.muhlrad@stureplans.se
+46 735 01 88 18

Affärsresor Grupp & Konferens Privatresor

Affärsresor: 08-665 10 00 Gruppresor: 08-661 58 00 Privatresor: 08-100 200
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Inneh. Britt och Peter Cassö
ÖSTERMALMS SALUHALL 

106-108 • 81-84
BANKGIRO 744-3542
POSTGIRO 512 22-8

TELEFON
08-662 41 07, 08-661 12 28

114 39 STOCKHOLM

Affärslogik Svenska AB, Hammarby Allé 91, 120 63 STOCKHOLM
Telefon: 08-555 770 00 | www.affarslogik.se | info@affarslogik.se

Gör kontoret till en strategisk resurs 
för medarbetarna och verksamheten

FASTIGHETSFÖRVALTNING
WWW.BOTEMA.SE

info@botema.se 08 - 32 74 60

ÖSTERMALMS SALUHALL | 114 39 STOCKHOLM
TEL: 46 8 553 40 400 | FAX: 46 8 553 40 405

WWW.LISAELMQVIST.SE

Välkommen till vår  
färska e-handel
Det är med stor portion glädje  

vi välkomnar dig till Lisa Elmqvists 
nya hemsida och e-handel,  

där du även finner varor från vårt 
systerföretag Husmans Deli.

Vår klient söker i första hand hennes målningar från 20-40-talet. 
Han köper inte på auktion och är då beredd att betala mer för 
unika objekt. Även annan konst från den tiden kan vara av intresse.

Vi söker just nu: Lotte Laserstein

Mikael Amnell
tel 070-772 72 14
www.konstfeber.se

Behandling, stresshantering och karriärhandledning
på KBT-grund av legitimerade psykologer och 
psykoterapeuter.

                             Mottagning i centrala Stockholm,      
                             Västerlånggatan 27

                             Tel 08-206690 • info@katzkbt.se
                             www.katzkbt.se

KATZ  KBT KONSULT

Strandfastigheter
i Bohuslän

Odinslundsgatan 11, 412 66 Göteborg
Tel: 031-40 02 10

E-post: moser@vastkust-tomter.se

VEM KAN MAN LITA PÅ?
VI HJÄLPER ER ATT BYGGA FÖRTROENDEHJÄLP

KONTAKTA
EVA STEIN - AUKTORISERAD REVISOR 

08-5224 9042  •  www.allegretto.se

Stanislaw Rodau
  Läkarservice
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Judisk Krönika: I din roman vill 
en av flickorna att man ska lära 
sig om Nakba i israeliska skolor. 
Vad tror du vore bra att man 
lärde sig i palestinska skolor?
Palestinska skolbarn skulle exem-
pelvis behöva lära sig om Förin-
telsen, vilket är en viktig poäng 
i min bok. 

Hur kändes det att bo i Hebron?
Det var en omtumlande upple-
velse. På den palestinska sidan 
slogs jag av fattigdomen. I hem-
met där jag bodde täcktes väggar-
na av mögel, det regnade in i ett 

av rummen. Familjen hade svårt 
att försörja sig eftersom pap-
pan var funktionsnedsatt i ena 
armen, efter att en soldat hade 
tvingat honom klättra uppför ett 
elektriskt staket för att ta ner en 
palestinsk flagga. 

Att höra alla berättelser om 
våld som israelerna har utsatt 
dem för kändes väldigt tungt. 
Hos israelerna var jag mer hem-
tam, men sättet de talade om 
palestinierna på var betydligt 
hårdare och mer kompromiss-
löst än jag var van vid. Rasismen 
märks på många håll i Israel; här 

var den öppen och ocensurerad. 

Var du rädd?
Aldrig direkt rädd, men ganska 
nervös, eftersom jag inte visste 
hur dessa personer skulle ta emot 
mig eller hur jag själv skulle rea-
gera på allt jag såg och hörde. Hos 
den palestinska familjen var jag 
nervös för jag bodde ju hos ”fien-
den”. Som barn hade jag fått bil-
den att alla araber vill döda oss. 
Mina vänner i Jerusalem och Tel 
Aviv bekräftade den bilden, och 
tyckte jag var galen som åkte. 

Jag kände mig dock aldrig 

SPOTLIGHT

Taliah Pollack växte upp i Växjö och Uppsala innan familjen gjorde ali-
jah 1995. Hon återvände till Sverige som 17-åring, gick på folkhögskola 
i Skåne och blev där attackerad för sin israeliska bakgrund. Nyligen 

gav hon ut ”Hebrons hemlighet”, en roman baserad på hennes vistel-
se i staden, först hos en judisk familj och sedan hos en palestinsk.

HEBRONS HEMLIGHET
FO

TO
 P

RI
VA

T
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hotad när jag väl var där. Dessut-
om var det nervöst att vara där 
illegalt, eftersom israeliska med-
borgare inte får befinna sig på 
palestinsk mark. När jag var hos 
palestinierna använde jag mitt 
svenska pass och talade engelska 
med soldaterna, och hos israeler-
na visade jag mitt israeliska pass 
och talade hebreiska. 

Varför tog dessa två familjer 
egentligen emot dig?
När jag åkte till Israel för att göra 
min research var det på vinst och 
förlust. I Jerusalem tog jag kon-
takt med personer och organisa-
tioner som ledde mig att hitta de 
två familjer som lät mig bo hos 
dem. Jag körde öppna kort och 
berättade för den palestinska kon-
takten att jag var judinna och isra-
elisk medborgare, och den israelis-
ka fick reda på att jag även skulle 
bo hos en palestinsk familj. 

Varför de valde att ta emot 
mig vet jag inte, men jag tror att 
både den palestinska och israe-
liska sidan kän-
ner att världen 
har vänt dem ryg-
gen. När någon 
utifrån är intres-
serad av deras liv 
tycks båda vara 
benägna att vil-
ja berätta om sin 
situation. Palesti-
nierna ville fram-
för allt fokusera 
på bosättarnas 
attacker och sol-
daternas godtyck-
lighet, medan israelerna främst 
betonade sin historiska kopp-
ling till marken.

Vad förvånade dig mest under 
boendet i Hebron?
Att alla jag mötte, både palesti-

nier och israeler, hade haft erfa-
renhet av våld. De palestinska 
barnen berättade om att bli näs-
tan påkörda av bosättare och om  
att få stenar intryckta i munnen 
så tänderna går sönder. Och om 
att  hela hem förstördes av sol-
dater som tagit sig in för att söka 
efter vapen. Israelerna berättade 
om palestinska prickskyttar som 
mördat spädbarn, om en nalle 
med en bomb som placerats på en 
busshållplats och om att familjens 
morfar hade mördats av en pales-
tinsk man som bröt sig in i deras 
hem. Den vardagliga återkom-
mande utsattheten på den pales-
tinska sidan är enorm. De lever 
under militär lag medan israeler-
na lever under civil lag. 

Hur reagerade den palestinska 
familjens grannar på att det 
plötsligt flyttade in en jude?
Jag kom till den palestinska 
familjen och satt med en viss 
nervositet i deras vardagsrum 
med en kopp te och sa: ”Ni vet 

väl att jag är judin-
na och israel?” Alla 
bara stirrade på 
mig, organisatören 
som hade placerat 
mig i familjen hade 
inte berättat. Jag 
försäkrade dem om 
att jag var där för 
att lyssna och inte 
ville dem något 
ont. Man måste 
förstå att palesti-
nierna i Hebron i 
princip bara stöter 

på israeler som är soldater eller 
bosättare, så det är inte konstigt 
att de blir rädda. Men när famil-
jen väl mjuknat upp var det inga 
prob lem, fast man varnade mig 
från att nämna att jag var israel 
för vem som helst i stan. 

Fanns där stora likheter mellan 
familjerna?
Okunskapen om det andra folket 
var slående. Både hos palestini-
erna och israelerna fick jag höra 
många fördomar om det andra 
folket liv, historia och intentioner. 
Det förvanskades och hittades på 
en hel del, och bitar av historien 
plockades ut för att bekräfta den 
egna världsbilden. Man hade ock-
så en benägenhet att skylla alla 
problem på den andra sidan, och 
även om mycket var befogat så 
fanns där stora överdrifter.

Att en vänskap uppstår över 
gränserna, som den mellan Or 
och Najwa, hörde du talas om 
sådant, eller ska man se din 
roman som en ovanlig berättelse 
– och samtidigt hoppfull?
Det är en påhittad situation. I 
boken träffas de av en händel-
se och börjar prata, men jag fick 
inte en bild av att sådant skulle 
kunna uppstå i verkligheten.

Du var tonåring i Israel, hur 
märktes ockupationen, i skolan 
och utanför?
Ganska lite faktiskt. I skolan lär-
de vi oss det israeliska narrativet 
om hjältemod och styrka medan 
palestinier var osynliggjorda. Där 
fanns inget kritiskt perspektiv 
eller alternativt tänkande kring 
ockupationen. Det som fram-
för allt märktes var bussbomber 
och andra terrorattacker, vilket 
blev en del av vardagen. Det som 
skedde på ockuperat område hade 
jag ingen aning om, trots att jag 
under tre år bodde i Maale Adu-
mim som ligger på Västbanken.

Ricki Neuman

Man måste förstå att palestinier-
na i Hebron i princip bara stöter 
på israeler som är soldater eller 
bosättare, så det är inte konstigt 
att de blir rädda. 
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Borde vi ha en staty av Adolf Hitler mitt på torget, 
med en plakett under? SVANTE WEYLEr funderar.

Ett laddat möte mellan en svensk kvinna och en 
israelisk man – i VERA NÄSSTRÖMS nya novell.

Vart är Österrike på väg? RICHARD SWARTZ 
rapporterar.

Nina Solomin recenserar ANITA GOLDMANS 
senaste roman.

Eldsjälen Anja Brans. ERIK SIDENBLADH 
träffar henne på Judiska hemmet.

ROBIN LAPIDUS om HIAS, en judisk doldis 
som främst hjälper muslimska flyktingar.

Vad har det blivit av Bajit? REBECKA 
TARSCHYS gör ett återbesök.

ARNE LAPIDUS och 22 släktingar besöker Litauen, 
efter fem-sex generationer i Sverige.

En annorlunda diaspora. DAVID STAVROU 
berättar om israeler i Stockholm.

TALIAH POLLACK bodde i Hebron, först hos en judisk 
familj, sedan hos en palestinsk. Det blev en bok.

GIDEON LEVY hyllar ett israeliskt drömlandslag 
i fotboll. Majoriteten araber.

Finns Satan i den judiska traditionen? 
NATALIE LANZ reder ut begreppen.


