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Nära till skrattet i allvaret
Malin Hoelstad är en blandning av djupaste allvar och underfundig humor. Hon sitter på
en skatt av spännande erfarenheter och tar sig tiden att lära känna människorna bakom
bilden. Däri ligger hennes styrka, förenat med ett varmt engagemang.
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Det är skönt

att distansera sig från jobbiga fakta, att
titta åt ett annat håll och tvinga tankarna
att behandla något annat. Något som är lättare och som inte får själen
att krypa ihop i fosterställning. I Sverige kan vi unna oss den lyxen.
I Kongo är det omöjligt. Trots att landet är ett av de rikaste i världen på naturtillgångar råder stor fattigdom bland befolkningen, och
varje dag är en kamp för överlevnad. I Kongo utsätts kvinnor och
flickor systematiskt för sexuellt våld. Pojkar kidnappas och uppfostras
till barnsoldater. Män torteras till döds. Rapporterna som når svenska
medier är förfärliga, och att läsa dem från början till slut kräver ett
visst mått av beslutsamhet. Blir det för starkt krävs bara ett enda klick
med pekfingret för att stänga fönstret mot mardrömmen.
»Du kan glömma bort ditt eget barn - Kvinna i krig«
Fotografen Malin Hoelstad och författaren Christina Wahldén fick hösten 2008 uppdraget att skriva en bok till Svenska Röda Korsets kampanj »Rädda mammorna 2009«. Inget annat land är i dag lika känt för
våld mot kvinnor som Kongo varför det kändes naturligt att åka dit.
– Men Internationella Röda Korset sa »nej«. Det var för farligt, vilket så klart gjorde oss skakis. Samtidigt fanns det inte riktigt något
alternativt land som vi kunde åka till.
Tiden gick och efter flera om och men flög Malin och Christina
ändå ner till östra Kongo. De blev guidade av en manlig chaufför och
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en manlig tolk som hjälpte dem att få kontakt med befolkningen. Viljan att sprida information om vad som pågår i landet är stor hos kvinnorna, som hoppas att deras vittnesmål någon gång ska få omvärlden
att agera mot våldet.
I en liten by samlades närmare trettio kvinnor på Röda Korsets
kontor. De hade klätt sig så vackert de kunde och gått långa vägar för
att träffa svenskorna som ville lyssna på deras berättelse. Trots att samtalen hölls nere på tjugo minuter hann Christina inte prata med alla.
– Jag gick runt och fotograferade kvinnorna medan Christina samtalade med några utvalda. Alla bilderna skulle inte få plats i boken, jag
visste det, men jag ville ändå ta korten för att få var och en att känna
sig sedd. De skulle inte behöva känna att de gått hela den långa vägen
i onödan.
De hade bara några timmar på sig eftersom Malin och Christina
endast fick vara ute på vägarna dagtid. Kvällstid är det helt enkelt för

jag hade orsakat att hon bara
kastade bort all ved som hon
med fara för sitt liv hade samlat ihop.
Malin Hoelstad

Att rebellsoldaterna riktar in sig på kvinnorna är
egentligen väldigt logiskt – genom att våldta kvinnorna punkterar de samhället inifrån. Malin Hoelstad

farligt att befinna sig utomhus i Kongo, och det tar mycket tid att färdas på de katastrofalt dåliga vägarna.
Malin hade några idéer om vilka bilder hon hoppades kunna ta
med sig hem till Sverige.
– På landsbygden bär kongolesiska män nästan ingenting medan
kvinnorna bär alla stora och tunga bördor på sina huvuden. Jag ville
gärna få med en sådan bild i boken eftersom man kan säga att det
bokstavligt talat är kvinnorna som bär upp samhället. Att rebellsoldaterna riktar in sig på dem är egentligen väldigt logiskt – genom att
våldta kvinnorna punkterar de samhället inifrån. Fullständig anarki
råder, det finns inga spärrar eller medmänsklighet kvar.
Christina och Malin var på väg till en by när Malin såg en grupp
kvinnor som varit ute i skogen och samlat ihop stora mängder ved.
Veden skulle förmodligen bytas mot mat och vatten. Det var exakt
det motivet Malin hade skissat på, så hon bad chauffören stanna och
fråga om Malin fick fotografera dem. Colby – chaffören – bromsade
in bilen, vevade ner fönsterrutan och presenterade sig och sitt ärende.
Under tiden hade Malin klivit ut ur bilen. Men när hon med kameran
i handen rundat bagageluckan fick den första kvinnan i gruppen syn
på henne. Kvinnan kastade bort hela den stora vedhögen och sprang
för sitt liv, bort från Malin som stod som fastfrusen.
– Jag höll kameran framför mig för att invänta klartecken från Colby. Men hon trodde ju att kameran var ett vapen. Jag tänkte »hur fan
kan hon tro att jag skulle kunna skjuta henne?«. Det var som att få ett
knytnävsslag i magen. Då förstod jag verkligen. Risken att bli skjuten
ingår i deras vardag, det kan hända precis när som helst. Och det var

jag som hade orsakat att hon bara kastade bort all ved som hon med
fara för sitt liv hade samlat ihop.
Starka kontraster
När Malin berättar om historien bakom boken »Du kan glömma bort
ditt eget barn – Kvinna i krig« mår jag illa. Vi sitter på ett café i centrala Stockholm och pratar. Malin med ett högt glas kaffe latte framför sig, jag med bubbelvatten och ett anteckningsblock. I bakgrunden
skvalar poppig musik och runt omkring oss sitter glatt pratade människor. Vi är i säkerhet.
Civilbefolkningen i Kongo är fritt byte, helt utlämnade till turen
huruvida de ska överleva eller inte. I Kongo våldtas bebisar, flickor
Farligt för alla
De dåliga vägarna gjorde att Mailn och Christina endast
fick tillbringa några timmar varje dag ute på landsbygden.
Det är för farligt att vistas utomhus nattetid.
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Jag hade tur. Jag kunde gå i väg från
intervjun för att fotografera och det
var jävligt skönt. Kameran blir som ett
filter, det blir inte på riktigt.
Malin Hoelstad

Hon hamnade så småningom i Sverige, medan pojkarna levde som
gatubarn på ett torg bland många andra gatubarn. Tills alla en dag
fångades av regeringens militärer, gaffatejpades och packades in i
containrar. Fångarna flögs till ett läger där de skulle uppfostras till
barnsoldater. De båda småbröderna var för unga och tvingades arbeta
på ett fält i väntan på att de skulle växa till sig. Storebror däremot tränades i vapenhantering. När han senare vägrade att mörda ställdes de
tre pojkarna under dödshot, men lyckades rymma.
– Det är helt otroligt, men på något sätt fick systern syn på dem i
ett fotografi som någon hade med sig hem till Sverige. Med hjälp av
fotot lyckades hon spåra upp bröderna i Kongo. Hon fick hit dem,
och nu kämpar killarna för att komma in i det svenska samhället.
Malin och Christina följer nu den äldsta brodern för att dokumentera hur väl syskonen tas emot i Sverige, vilken hjälp de får och vilka
hinder de möter. De har lärt känna varandra väl.
– Jag och Christina ringer och pratar och hjälper till när vi kan.
En gång följde jag med till socialkontoret, dels för att jag dokumenterar hans inslussning i samhället, men också för att hjälpa till med
information och ställa några frågor. Tyvärr reagerade myndighetspersonerna mycket negativt på att jag tillhörde pressen. Stämningen blev

och kvinnor och ibland även män för att moralen ska malas ner till
ett ingenting. Det är inte ovanligt att våldtäkten avslutas med ett tillhygge, eller genom att offrets underliv skjuts sönder.
Levnadsvillkoren mellan länderna är himmelsvidd. Att lyssna på
offrens berättelser gör ont.
– Fast jag hade ju tur. Jag kunde gå i väg från intervjun för att fotografera och det var jävligt skönt. Kameran blir som ett filter, det blir
inte på riktigt. Dessutom slapp jag träffa barn som våldtagits, lemlästats, tvångsvärvats för att bli barnsoldater eller som sett sina föräldrar
mördas.
På kvällarna gick Malin och Christina igenom dagen som varit.
– Som tur är har jag lätt att prata ur mig, jag stänger inte in. Vi
pratade, pratade och pratade. Dessutom gråter jag lätt vilket jag tror
är bra.
Personligt engagemang
Det är inte helt lätt att prata om Malin med Malin. Inte för att hon
försöker dölja något, utan för att hon tycker att det finns så mycket
annat som är mer intressant. Under samtalets gång förmedlar hon en
glad nyfikenhet, en ärlig ödmjukhet och genuin medmänsklighet. Malin skrattar ofta och berättar underhållande om sitt arbete, men blixtrar till när hon kommer att tänka på orättvisor och maktuppvisningar.
Nyligen råkade hon ut för en sådan demonstration på ett socialkontor.
Genom bokprojektet har Christina Wahldén och Malin lärt känna fyra syskon från Kongo som numera bor utanför Stockholm.
Föräldrar blev mördade, och systern blev skild från sina tre bröder.
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bilden av Alzheimer
Malin lärde känna Elisabeth Hydén under tiden hon
följde Elisabeths kamp mot Alzheimer. Under sju års
tid träffades de frekvent, med och utan kamera.
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Det bästa med jobbet är att det är en
inträdesbiljett till att ta del av andra
människors liv.
Malin Hoelstad

den hon höll på att decimeras till. Då tillbringade Malin många timmar med henne så att hon i lugn och ro kunde bestämma sig.
– Som fotograf fotar du ju inte bara. Jag ägnar en massa timmar åt
att bygga relationer. När Elisabeth dog sensommaren 2009 hade jag
ju också lärt känna hennes man Sverker och hennes barn. Det var jättesorgligt. Alzheimers är en fruktansvärd jävla sjukdom!
Foto kan hjälpa
Malin anställdes på Svenska Dagbladet 1994 och jobbar i dag halvtid
som pressfotograf. Den resterande tiden frilansar hon.
– Jobbet är omväxlande, jag har trevliga kollegor, träffar spännande
människor och får resa en del. Jag får skildra och uppleva saker jag
inte haft möjlighet till annars. Men det bästa med jobbet är att det är
en inträdesbiljett till att ta del av andra människors liv.
Diskussionerna som med jämna mellanrum uppstår i diskussionsforum på webben är konstant på bildredaktionerna. Reaktionerna är
starka på bilder av utsatta barn och dödade människor.
– Jag minns att jag var på fotomässan 1995. Då visades bilder från
Rwanda. Särskilt en bild var fruktansvärt stark – en mamma med avAtt få trivas med sig själv på bild
Även om Malin fotar såväl kända politiker, trädgård som mat är det
inte ovanligt att även okända personer hamnar framför kameran.
Då tar hon sig tiden att få dem att slappna av. För alla bör få chansen att tycka att de är fina på bild när de slår upp tidningen.

tryckt och uppmärksamheten flyttades över till min närvaro i stället
för det vi egentligen skulle fokusera på. Nämligen att se över vilken
hjälp syskonen kunde få.
Att Malin blir arg över myndighetens futtighet är lika tydligt som
förståeligt.
– Jag saknade en penna att anteckna med, men när jag frågade om
jag fick låna en sa tjänstemannen bara »nej, den här ska jag ha!«, varför
jag fick gå ut och leta i korridorerna. Och när jag kom tillbaka hade de
redan börjat. De fräste åt mig när jag försökte ställa en fråga åt storebror. Det var så onödigt. En självuppfyllande profetia – myndigheten
var rädd för dålig publicitet, och i och med att de var så motsträviga
blir det ju precis vad de kommer att få. När vi gick därifrån hade han
inte fått något besked om hur deras framtid ser ut, och han var dessutom upprörd över hur de behandlat mig.
Malins engagemang är medryckande. Spännande historier blandas med roliga och tragiska. I sitt arbete träffar hon många i utsatta
positioner, som bröderna från Kongo. Eller som när hon och journalisten Anna-Lena Haverdahl följde Elisabeth Hydén under åtta år.
Elisabeth hade fått diagnosen alzheimers sjukdom för mindre än ett
år sedan när Malin träffade henne. Elisabeth ville ge en bild av hur
alzheimers sakta och obönhörligt suddar ut allt som utgör jaget tills
ingenting finns kvar. Fram till augusti 2009 – med undantag av 2007
– publicerade Svenska dagbladet en till två artiklar om Elisabeth per
år. Men Malin träffade familjen oftare. För det var en period, precis
innan sjukdomen slutgiltigt drog in Elisabeth i det okända, som hon
tvekade om hon ville medverka i fler artiklar. Elisabeth tyckte inte om

Kamera&Bild Nr 

på resa i Mellanöstern med Carl Bildt
«Jag fattar inte hur du står ut!» Malin reagerade starkt på vad hon såg under en resa
tillsammans med Carl Bildt. Då hade hon bland annat fotograferat honom stående

Aktiv i det dolda
Det är dags att runda av. Intervjun som skulle vara under två timmar
hade kunnat bli precis hur lång som helst. Malin är lätt att prata med,
och precis tvärtemot vad hon själv tycker är det mycket spännande
att lyssna till hennes erfarenheter och reflektioner. Snart kommer hon
ut med en trädgårdsbok och tävlar dessutom i Oslo med bilderna av
Elisabeth Hydén.
Men det är inget hon basunerar ut. Hon har visserligen en webbsida där hon skulle kunna informera om sitt arbete och sina planer,
men när den kommer på tal skakar hon bara på huvudet och skrattar.
– Jag är otroligt dålig på marknadsföring. Min webbsida har inte
uppdaterats på fem år. När min man tjatar om att jag ska uppdatera
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den ser jag likadan ut som han gör när jag vill att han ska sluta röka.
Det finns alltid andra saker att göra.
Ungefär när vi ska dra på oss jackorna, får jag veta varför hon är
svag för Carl Bildt. Det involverar en jojkande same som blev blixtförälskad i Malin, en trasig hasselbladssändare och en resa till Mellanöstern. Men det är en helt annan historia. 

Malin Hoelstad
Foto: svenska dagbladet

skuren hals låg på marken med två barn gråtande vid sidan av sig.
Själv hade jag inte klarat av att ta bilden, jag hade velat ta hand om
barnen.
Samtidigt ser Malin att det finns en poäng med bilder som skakar
om och framkallar känslor. De kan göra så att folk reagerar och att
hjälp kommer till utsatta lägen.
– Men det är jobbigt att det blir så anonymt. En stark bild fotograferad i Sverige kan väljas bort just för att den är fotograferad här.
Det blir för nära, och de anhöriga ska slippa bli utsatta för ytterligare
lidande. Samtidigt är det ju inte omöjligt att en bild fotograferad i en
annan del av världen kan föreställa en människa som har släktingar
här. Det är en avvägning som är jättesvår.

under ett nät spänt över en väg i Hebron som skyddar palestinierna mot bosättarnas
bombardemang av sopor, bajsblöjor och annat skräp. «Tur att du inte är utrikesminster» svarade Bildt med ett skratt.

Född 1959.
Bor Utanför Södertälje med man och barn.
Utrustning Nikon D3 tillsammans med objektiven
24-70mm och 100mm.
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