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Lys upp  
deras 

 Chanuka!

John Gradowski och Barbro Sollbe skriver om identitet och tolerans.  
Rut Milchner om bevarandet av de judiska traditionerna.
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Ordföranden har ordet

Sprutan som 
räddar liv

Vår uppmaning 
i förra numret 
av Bulletinen att 
bidra till influ-
ensavaccinering 
av 790 personer 

fick ett fantastiskt gensvar! När Du 
läser detta har man kunnat genom-
föra vaccineringen av samtliga perso-
ner som tillhör riskgruppen. Vi vet av 
erfarenhet att denna vaccinering kan 
rädda liv men den har även fört med 
sig den positiva effekten att man har 
fått upp ögonen för friskvård. Varmt 
tack till alla bidragsgivare!

Situationen under 2013 oför-
ändrad

Jag har inför detta nummers presslägg-
ning varit i kontakt med Joints repre-
sentant i Baltikum, Stefan Oscar, som 

ger oss följande beskrivning av den 
dagsaktuella situationen i Baltikum. 
Även om det inte är någon nyhet 
längre så visar statistiken att situa-
tionen för de tre baltiska länderna, 
som drabbats hårdast under finans-
krisen, inte har förbättrats under år 
2013! Man säger att ett helt decen-
nium gått förlorat i strävan att höja 
livskvaliteten för människorna i Bal-
tikum. Arbetslösheten fortsätter att 
vara mycket hög. Pensioner och alla 
offentliga löner har inte höjts under 
flera år men för de grundläggande 
utgifterna för sådant som mat, el och 
sjukvård har priserna stigit med över 
25 % under de senaste 5 åren! Allt 
detta drabbar de judar som vi hjälper 
än hårdare, då flertalet är pensionä-
rer utan anförvanter som kan hjälpa 
dem. Detta faktum, fortsätter Stefan 
Oscar, medför att stödet från Öster-
sjöjudiskt Forum och dess medlem-

mar gör en stor skillnad för hundra-
tals judar i Baltikum!

Chanuka står inför dörren

Fattigdomen och nöden är fortfa-
rande mycket stor bland de utsatta 
och hjälpbehovet ökar. Någon soci-
altjänst värd namnet finns ej längre. 
Tiggeriet är utbrett i de baltiska stor-
städerna. Vi kan inte tänka oss ju-
dar stå med nedslagen blick och en 
liten mugg i den utsträckta handen. 
Vi går i detta nummer ut med en väd-
jan att hjälpa till och sprida lite glädje till 
Chanuka och fylla kassarna med mat. 
Hörsamma den! Var säker på att Ditt 
engagemang hjälper våra systrar och 
bröder i deras svåra vardag. Det är vårt 
ansvar att de kan få delta i ett glatt Cha-
nukafirande.

Med önskan om en riktig Glad 
Chanuka och Ett Gott Nytt År!

 Hans Kraitsik/ordförande

Beila hämtar kraft från sin  
judiska barndom

Text och foto Rut Milchner 

I ett slitet höghus i utkanten av Riga 
bor Beila Libmane, en liten, pigg och 
energisk 83-årig dam. Hon har vän-
tat ivrigt på vårt besök och välkom-
nar oss hjärtligt. 

– Kom in, kom in, säger hon glatt 
och visar oss till finrummet. Här står 
kaffe, te och hembakade kakor fram-
dukat. Beila är varm och hjärtlig. 
Mycket pratsam, det är som att släppa 
fram en vårflod som sveper alla med 
sig med sin charm. Hon vill berätta.

Dramatiskt liv 

Beila föddes i Krustpils i Lettland 
1929 i en religiös familj som höll på 
judiska traditioner. När hon gick i 

fjärde klass började andra världskri-
get. Efter kriget började hon studera 
och blev tandläkare, ett yrke hon 
arbetade med i 40 år. Hon gifte sig, 
hade ett bra äktenskap och fick en 
son. Sedan hennes son och man av-
led har hon varit ensam. 

– 1971 utvandrade min pappa, 
mamma och bror till Israel och slog 
sig ner i Beer Sheva, berättar hon. 
Jag stannade kvar i Riga med min fa-
milj. Nu har jag bara en äldre bror i 
Israel i livet. 

Judisk barndom 

När hon hör att jag förstår jiddisch 
blir hon ännu livligare och bör-

När Beila Libmane sjunger sånger på 

jiddisch minns hon sin barndom  
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Det behövs så lite för att värma och glädja en 
gammal människa och att låta ett judiskt barn 
få lite Chanukaglädje. 
   När vi den 27 november tänder det första 

Chanukaljuset i glädje och gemenskap går 
också våra tankar till våra judiska vänner. De 
behöver ljuset, värmen och tryggheten. Det är 
något som vi tillsammans kan ge dem. 

Avståndet till Baltikum är kort. Men skill-
naden i levnadsförhållanden mellan oss i 
Sverige och de som bor i Baltikum är stora. 
Värst är det för de gamla och sjuka som inte 
har några anförvanter – och de är många! 
En gång var Vilnius och Riga judiska kultur-
centra som spred ljus till oss. Vi vet alla vad 
som hände och hur det judiska livet släck-
tes. Under Sovjettiden var judarna i Balti-
kum avskurna från omvärlden. Vårt stöd fick 
ske i hemlighet.

Barnen i Vilnius judiska församling firar en traditionell 
Chanuka.

Vi ska fylla kassarna med mat 
och lysa upp deras Chanuka!

Finanskrisen förvärrar läget. Verkligheten har inte blivit 
bättre för de baltiska judarna. Det är vår uppgift att hjäl-
pa dem!

Du kan hjälpa att fylla kassarna! Alla bidrag, stora som 
små, är välkomna och gör verklig nytta för utsatta judar 
på andra sidan Östersjön. 

En Glad Chanuka tillönskas alla!

 

Hans Kraitsik/ordförande
Foto: John Gradowski

Skänk en gåva till hjälp och stöd

jar prata på detta språk. Händerna 
fladdrar som fågelvingar och hon ta-
lar ännu snabbare. 

– Jag kan läsa och skriva på jid-
disch, säger hon stolt. Jag är en ju-
disk dotter, a jiddische tochter. Ju-
diska traditioner har alltid betytt 
mycket för mig. Varje fredag tänder 
jag shabbatljus och jag håller shab-
bat. Mina första fyra klasser gick jag 
i en judisk skola och var lycklig där. 

Sen kom kriget. 
Hon tystnar hastigt och ser sorg-

sen ut. För en stund tar orden slut. 

Sjunger på jiddisch 

Plötsligt börjar hon sjunga med 
vacker röst och mycket känsla. Sång-
en Mol dani, sången från en varm 
barndom. 

– Att sjunga ger glädje. Jag glöm-
mer aldrig min barndom. Där häm-

tar jag kraft. Glada minnen kan ing-
en ta ifrån mig. 

– Jag tycker om att träffa män-
niskor och deltar alltid i warm 
home och firar shabbat (ett projekt 
som församlingen bekostar) och där 
sjunger jag sånger på jiddisch. Ibland 
träffas vi hemma hos mig.

Hon påminner om min mamma, 
från Lodz, som ofta sjöng sånger på 

forts. s. 8
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Jude – för en dag
Text och foto John Gradowski

Ett 50-tal studenter i EU-projektet ”Ponar Lullaby” (Be-
ing a Jew) eller ”Jude för en dag” släpper loss i en vild, svet-
tig horradans (israelisk folkdans) i Judiska församlingens 
stora samlingssal i Litauens huvudstad Vilnius. Många 
timmar senare står vi vid avrättningsplatsen i Paneriai, tio 
kilometer från Vilnius, och tittar ner i massgravarna där 
så många, än idag namnlösa, slaktades av nazisterna och 
deras inhemska medlöpare. 

”Jude för en dag” syftar till att visa upp det rika judiska 
liv som fanns i Litauen före Förintelsen. Projektet vill också 
bibringa kunskap om folkmordet till de deltagande ungdo-
marna samt påminna inhemska politiker och medborgare 
om den moraliska skuld som vilar så tungt på landet.  

Genom det judiska Vilnius

Dagen börjar med ett besök i den vackra, enda återståen-
de, synagogan Torat Hakodesh där alla manliga deltagare 
får en kippa (huvudbonad) innan Simon Gurevichius från 
Vilnius Judiska församling ger en introduktion om judisk 
religion, kultur och historia.

Sedan promenerar vi tillsammans med en överlevan-
de från Förintelsen till det före detta gettot och försöker 
föreställa oss den judiska närvaron som präglade Vilnius 
– Nordens Jerusalem – före kriget. De över 100 synago-
gorna, sjukhuset, affärerna, gatorna, bostäderna, teatern, 
biblioteket. Men också Judenrats kontor, fängelset och ett 
rekonstruerat gömställe dit judar tog sin tillflykt. Framme 

vid Judiska församlingen tar en sång- och dansgrupp emot 
oss och ungdomarna slänger sig ut i den vilda dansen.

Tyst om Förintelsen

Ruta Vanagaite startade projektet när hon insåg hur lite 
hennes barn, idag 25 och 17, fick lära sig om Förintelsen 
i skolan.

– De fick ingen information alls, ingenting! Okunska-
pen finns också hos mina vänner och hos mig själv. Jag 
besökte massavrättningsplatsen Paneriai för första gången 
för bara några år sedan och det var på initiativ från en 
fransk, icke-judisk vän.

Hon pekar också på det sorgliga faktum att ingen re-
gering på allvar vågat diskutera frågan om de inhemska 
kollaboratörernas deltagande i slakten på judar. Också 
idag finns det mörka skuggor i historieskrivningen. På 

Det nya Baltikum

Ett 50-tal studenter i EU-projektet ”Jude för en dag” släpper 

loss i en vild, svettig horradans (israelisk folkdans) i Judiska 

församlingens stora samlingssal.

Ruta Vanagaite startade projektet när hon insåg hur lite hennes 

barn, idag 25 och 17, fick lära sig om Förintelsen i skolan.
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folkmordsmuseet i Vilnius finns exempelvis inte en rad 
om Förintelsen.

– Jag har dessutom en moralisk skuld att betala av 
på, säger Ruta Vanagaite. Några av mina släktingar hade 
höga positioner under den tyska ockupationen och jag 
misstänker att de på ett eller annat sätt var ett verktyg för 
tyskarna. Eller åtminstone att de var mycket medvetna 
om det folkmord som pågick. Jag tror att min släkthisto-
ria tyvärr liknar många andras i Litauen.

Visst finns det gatuskyltar som berättar om Förintel-
sens platser, det finns böcker om folkmordet i biblioteket 
men det är, som någon uttrycker det, ”som om vi lever 
bredvid den mörka historien men utan att röra vid den, 
utan att kännas vid den”.

Att inte glömma sin historia

Jag är full av beundran inför Rutas energi, vilja och hand-
lingskraft. Hennes förra projekt bestod av att brutalt 
guida allmänheten genom den före detta sovjetiska mili-
tärförläggningen utanför Vilnius. Där möttes vi av beväp-
nade ”sovjetiska” soldater som tvingade oss att byta om 
till tjocka ryska vadmalskläder, vi blev utsatta för förhör, 
tvingades att äta urusel mat medan nomenklaturan satt i 
ett annat rum och smörjde kråset och så vidare. Allt för 
att vi inte skall glömma vår historia

”Det är blod i matsan”

”Jude för en dag” har genomförts vid åtta tillfällen och 
har samlat 400 studenter från ett 15-tal EU-länder och 
en student från Iran (!) som vägrade att bära kippa i sy-
nagogan men som vid besöket i Paneriai tog på sig hu-
vudbonaden. En av deltagarna, Mindaugas Jackevicius, 
berättar om hur han för tio år sedan träffade en kvinna 
som varnade honom för judarna: ”De dränerar småbarnen 

på deras blod och använder det för att baka matse” (osy-
rat bröd). Till middagen på Judiska församlingen serveras 
– naturligtvis – (blodfria) matsebullar till soppan, gefilte 
fish (judiska fiskbullar), kyckling, sill och potatispudding.

Shtiler, Shtiler

Efter en alltför kort visning av Holocaustmuseet bär det 
av till Paneriai. På bussen får vi lära oss sången ”Shtiler, 
Shtiler” (Tyst, Tyst), som tillägnas alla offer, på jiddish. 
”Haven har stränder, fängelser har grindar, bara vårt li-
dande är gränslöst”.  

I Paneriai mördades mellan juli 1941 och augusti 1944 
cirka 70 000 judar, 20 000 polacker och 10 000 ryssar. 90 
% av den judiska befolkningen i Vilnius mördades, fler 
än i någon annan huvudstad i Europa under kriget. Stu-
denterna är märkbart tagna av denna idag sällan besökta 
plats. De sjunger ”Shtiler, Shtiler”, tänder ljus, lägger ner 
blommor och en minnessten innan de under tystnad åter-
vänder till bussen.

I judendomen går livet alltid före döden så väl ombord 
på bussen serveras det koshervin och en typisk judisk 
matbit som jag än idag inte har lyckats identifiera vad den 
bestod av. 

Medlöpare och hjältar

Under dagen medverkar också Ronaldas Racinskas, verk-
ställande direktör för International Historical Commis-
sion. Han medger att det har gjorts alldeles för lite vad 
gäller utbildningen om Förintelsen.

– Det finns för lite kunskap trots att vi de senaste tio 
åren har försökt att göra något åt denna lucka. Alldeles 

Det nya Baltikum
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I Paneriai mördades mellan juli 1941 och augusti 1944 cirka 

70 000 judar.

Studenterna lade ner blommor på en av massgravarna i Paneriai.

Fotnot: Läs SvD 1 juli 2013, ”Litauens svåra väg till försoning” av Påhl 
Ruin. Den redogör på ett utmärkt sätt hur förtvivlat svårt det är för 
litauerna att diskutera de egna medlöparnas roll och vad det kan bero på.
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Anna undervisar om tolerans
Text och foto Barbro Sollbe

De två första månaderna på sitt nya 
jobb grät Anna Bogatyriova varje dag. 
Hon hade anställts som museipedagog 
på vad som på engelska officiellt heter 
The Vilna Gaon Jewish State Mu-
seum. Museet består av flera enheter 
inom och utanför Vilnius, och Annas 
tjänst är på dess Toleranscenter. Hon 
började sitt nya arbete med att läsa in 
det ohyggliga skriftliga material som 
samlats där.

Gaonen Elijah Ben Solomon levde 
på 1700-talet i ”Litauens Jerusalem”, 
Vilnius, och var en judisk andlig le-
dare, känd för sin vishet och fromhet. 
Gaon betyder ungefär geni; man vågar 
kanske översätta titeln med profes-
sor. Museet har fått gaonens namn 
men handlar inte om honom. Det är 
statligt, finansierat av kulturdeparte-
mentet. Liksom för Forum för levande 
historia i Stockholm är Toleranscen-
trets fokus bredare än enbart på judar 
och antisemitism, men ofrånkomligen 
rör en stor del av Vilnius-materialet 
Förintelsen.

Gatan Nuagarduko leder från stads-
kärnan upp på en av Vilnius kullar, i 

ett område där många judiska arbetare 
bodde före andra världskriget. I två 
angränsande byggnader på höjden 
låg en judisk teater, idrottsföreningen 
Makkabis kansli och säkert en hel del 
andra judiska organ, kanske också bu-
tiker. Husen återlämnades för judiskt 
bruk men ägs av staten. De har rustats 
på senare år, och det som uppfördes 
en teater – och under sovjetepoken 
fungerade som biograf – hyser nu Tol-
eranscentret. Teater- och biosalongen 
är nu aula, föreläsnings- och konsertsal 
med utmärkt akustik.

2007 kom Anna hit, främst för att 
undervisa skolbarn och ungdomar. 

– Det finns bara en enda positiv sak 
att berätta om, säger hon. – Det är om 
barn som räddades undan Förintelsen.

I övrigt handlar det om så svåra 
saker, att tolv år är den nedre ålders-
gränsen. Bara om de är mycket väl 
förberedda kan något yngre barn tas 
emot. Och vid ett första möte tar Anna 
upp andra ämnen, som judiskt liv och 
judiska traditioner. 

Centret har en speciell barnavdel-
ning, där 50 berättelser om räddade 

barn finns samlade och åskådliggjorda, 
och vid varje tillfälle kan Anna välja 
någon av dessa. Även musik ingår, 
utöver texter och bilder. Exempelvis 
sjunger en barnröst en sång som skrevs 
av en pojke som överlevde naziocku-
pationen. Han skrev på ryska och bor 
nu i Israel, men sången är här översatt 
till litauiska.

Andra avdelningar rör t ex lit-
auiskjudiska konstnärers målningar 
och grafik, ickejudiska litauer som räd-
dade judar (ca 1 400 sådana livräddare 
är kända) och en stor samling målade 
träskulpturer, påminnande om litauiskt 
allmogesnideri men med judiska mo-
tiv. Upphovsmannen Aronas Chai-
tas kallade samlingen ”Salomos tron” 
och ville före sin död, tidigt 1900-tal, 
bränna det hela, men sonen räddade 
det och det hamnade först i museet i 
staden Kaunas.

Visst finns antisemitism, svarar 
Anna på min fråga. Men inte öppet. På 
nätet är den hemsk; ordet jude bringar 
fram hat. En liten extremisttidning, 
Republikos varpai (Republikens klock-
or) har gjort sig känd för antisemitiska 
artiklar, och fascistungdomar firar se-
dan 1995 Hitlers födelsedag genom att 
klottra svastikor.

Vidare var det 1995 som presi-
denten Algirdas Brazauskas till Israel 
framförde en officiell ursäkt för litauers 
del i massmorden av litauiska judar. På 
hemmaplan ansåg en del att han hade 
förödmjukat sig onödigt mycket. Och 
att landets judar borde ställas inför 
rätta för att ha samarbetat med Sovjet, 
och t o m för brott mot mänsklighet-
en...

*

Vid mitt besök invigs en fotoutställning 
i centret. Den handlar om judisk iden-

Anna Bogatyriova växte 

upp i Moskva, med judisk 

far som nu bor i Israel, och 

ickejudisk mor. Hon kom 

till Litauen som ung, lärde 

sig litauiska och studerade 

ryska språket och rysk 

litteratur på universitetet. 
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titet; att vara jude har inte samma in-
nebörd för alla. Snittar och drycker står 
framdukade för uppklädda damer och 
herrar i kostym. Österrikes ambassadör 
är där, liksom en fotograf, och centrets 
judiska chef Markas Zingeris håller tal. 
Han är journalist, poet, författare, 
översättare och bror till parlamentsleda-
moten Emanuelis Zingeris.  

I hörnbyggnaden inryms Toleranscentret, som är en del av ett judiskt museum med 

flera lokaler. Angränsande fastighet t v på fotot rymde judisk verksamhet före kriget. 

Den hyrs nu ut till kontor.

Det nya Baltikum

Tack Gunilla!
Gunilla Guter har lämnat oss alltför tidigt 74 år gammal. 
Gunilla var dotter till Astrid och Herman Molvidson. 
Gunilla hade rötter i Baltikum. Hennes mormor och 
morfar kom från Vilnius i Litauen. Gunillas morfar, 
Josef Leibson, lyckades 1917 ta med sin familj till 
Sverige där Gunillas mamma, Astrid föddes. Liksom 
modern, Astrid, hade Gunilla och hennes man Werner 
ett djupt engagemang för judiskt liv runt om i världen. 
Gunilla och Werner hade en speciell känsla för de bal-
tiska länderna. Efter en rundresa genom Estland, Lett-
land och Litauen blev de uppmärksamma på nöden 
och beslöt att starta ett hjälpprogram riktat till gamla 
och hjälpbehövande judar i de baltiska länderna. Hjäl-
pen består i huvudsak av distribution av mat, medicin 
och uppvärmning av bostäder. Gunilla tillsammans 
med Werner tog personligen aktiv del i hjälparbetet. De reste regelbundet runt i Baltikum och träffade fö-

reträdare för Joint och de judiska församlingarna för 
att följa upp att hjälpen fungerade optimalt. En stor 
del av det arbete som vår organisation, Östersjöjudiskt 
Forum, bedriver är baserat på Gunillas och Werners 
djupa engagemang och support.

Vi och många, många judar i Estland, Lettland och 
Litauen kommer att minnas Gunilla med djup tack-
samhet och respekt!

Du kan hedra Gunillas minne genom att sätta in 
ett belopp i hennes namn för vårt Forums arbete för 
utsatta judar. Använd gärna bifogade inbetalningskort.

Hans Kraitsik

Gunilla och Werner Guter diskuterar läget för de baltiska 

judarna med  bl.a Stefan Oscar och Marina Astanowskaja 

från American Jewish Distribution Committeé (Joint).

Gunilla Guter på ett hembesök i Baltikum.
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Omslagsbild
I Panevezys, 15 mil från Litauens huvudstad 

Vilnius, bor idag femtio judar. Tjugosex av dem 
är pensionärer, arbetslösa och barnfamiljer. De 

får hjälp från Judiska församlingen i Vilnius, bl a 
genom programmet Kids in Need in Litauen. 
John Gradowski gjorde en reportageresa till

 Panevezys 2008.
Foto: J.Gradowski

för få ser inte att mordet på judarna var en förlust för hela 
landet. Judar har under århundraden bidragit till landets 
utveckling. Allt detta försvann under mycket kort tid. 

Ronaldas Racinskas pekar på hur komplicerad bilden 
är genom att berätta om att kollaboratörer och hjältar 
kunde tillhörde samma familj.

– Det finns en politisk ambivalens i det officiella Li-
tauen. Vissa är politiskt korrekta och pratar om vikten av 
att uppmärksamma att det fanns inhemska medlöpare men 
som är helt ovilliga att göra något åt detta i praktiken.

Ruta Vanagaite hoppas för sin del att Vilnius skol-
myndighet, utbildningsministeriet, eller åtminstone några 
skolor och universitet, tar vid efter projektets avslutning. 

Ruta har mycket att kämpa emot. I den engelsksprå-
kiga tidningen The Baltic Times säger den pensionerade 

läraren och f d biträdande rektorn Salomeja Slabosevi-
ciene att hon tvivlar stort på allvaret i myndigheternas to-
leransprogram ”Tolerance´s umbrella” för alla elever.

– Toleransprogrammen manglas ut för att blidka EU 
och lokala organisationer som vakar över hur de mänsk-
liga rättigheterna följs. Programmen sys ihop snabbt när 
något bidrag dyker upp och lärarna slarvar igenom pro-
grammen, mest för att ingen efteråt ska kunna anklaga 
dem för att inte ha använt pengarna. 

”Jude för en dag” handlar om nödvändigheten av att 
känna till och bearbeta sin historia och samtidigt visa på 
en levande judisk kultur. Kanske sammanfattas detta bäst 
av den judiska studenten Mascha (vars efternamn jag inte 
uppfattade): vi vill bli sedda som levande väsen, inte som 
offer. 

Forts. Jude – för en dag

Forts. Beila hämtar kraft…

jiddisch och hämtade kraft från en 
glädjefylld barndom i en traditionell 
judisk familj. Samma okuvlighet, 
samma glädje inför livet, trots kriget. 

Får mycket hjälp 

Beilas månadsinkomst är 169 lats, ca  
2 197 kr, inklusive statliga förmåner. 
Existensminimum i Lettland är ca 
2 300 kr. Hyran för hennes lägen-

het är 80 lats, ca 1 040 kr. Judiska 
församlingen betalar räkningen för 
värme som är på 90 lats, ca 1 170 kr.

– Räkningen för värme är den 
största utgiften, säger hon. Jag sparar 
på sommaren för vinterns utgifter. Jag 
är en anspråkslös person, jag behö-
ver inte så mycket. Jag har kvar mina 
möbler som jag köpte när min man 
arbetade. Det är många år sedan. 

Beila har hemhjälp som handlar 
åt henne, hjälp med tvätt, mediciner, 
Vinterhjälp och hon får matpaket 
vid judiska helgdagar. 
– Jag är mycket tacksam för allt stöd 
och särskilt för min snabba, duktiga 
hemhjälp. Utan hjälpen från Judiska 
församlingen skulle jag inte klara 
mig. Jag vill tacka alla på jiddisch, a 
schajnem dank.  

Vi tackar alla 
som har stöttat 
verksamheten!

För att spara 
porto skickas 
kvitto endast 
på begäran.

Vänligen meddela 
adressändring 

till oss. 

Vi kan skicka iväg flera 
matpaket till Baltikum 

om det blir färre 
returer.


