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Eliot Elisofon i Sverige 1944:  
spion, fotojournalist och livsnjutare

Eliot Elisofon var på hemlig färd från New York till 
England på ett norskt fraktfartyg, i dessa de hemliga 
kodernas tidevarv benämnt ”41”, där den första siff-
ran (4) angav ordningen på raden fartyg i det som 
kallades Liberty Ship-konvojen och den andra (1) 
fartygets turordning i ledet. Fartyget som låg styr-
bord om det norska fartyget var ”31”, det till babord 

och krigsfartyg. Den norske skepparen förklarade 
förstrött till en allt skakigare Elisofon, att risken var 
större att båten skall kollidera med grannen än att 
den punkterades av en tysk ubåt. Mycket riktigt sli-
rade ”31:an” dem hotfullt nära. Dimman, stormen 
och de svårtolkade visslingarna, som både anmälde 
och annullerade annalkande tyska ubåtar, gjorde li-
vet på fartyget obehagligt och odrägligt. Samtalen 
i kajutan blev ett elixir för de få passagerarna. Se-
nare får vi veta att lastfartyget hette Samuel Bakke, 

-
bomber. 

Elisofons krigstäta berättelse om överfarten till Li-

gasmask och i mörker (inne och ute) i en liten Dou-
glas DC3 Transport från London till Stockholm ut-
gör, tillsammans med relaterat fotomaterial, rappor-
ter, brev och några LIFE-essäer, stommen i denna 
essä om hans tid i Sverige under detta speciella eu-
ropeiska krigsår, 1944. Ett övergripande tema (här: 
rädslan) styr denna del av hans text. Hans visuella 
berättarform använder ofta samma metonymiska 
eller dialektiska teknik. Detaljen i fotots hörn hör 
alltid till något större.

Innan Elisofon och hans kollega Bill (William) 
White (The Associated Press, sedermera The New 

York Times) bordade det norska fartyget för att till-
träda befattningar som korrespondenter för de al-
lierade (Supreme Headquarters of Allied Expeditio-
nary Force; SHAEF) och underteckna lojalitetsavtal 
på kontoret i London, hade Elisofon hösten innan 
(16 augusti till 24 september 1943) fotograferat in-
stallationen av oljeledningar i nordvästra Kanada. 
Ledningarna skulle göra det möjligt för Alaska att 
slippa frukta, denna gång, att japanska ubåtar sabo-
terade skeppsfrakten av livsviktig bensin och olja till 
regionen. I ett skriftligt dokument lovade Elisofon 
sin arbetsgivare (War Department Bureau of Public 
Relations) att underställa dem alla bilder och all text 
för granskning innan publikation. I London avgav 
han, är jag säker, samma trohetslöfte, bara det att nu 
var arbetsgivarna inte endast amerikaner. Journalis-
ter i krigsmundering får ty sig till tungomålstalande 
och mångtydiga kameravinklar för att uttrycka ett 
friare ord. Fritt kan det ändå aldrig bli.

Det ’fria’ Stockholm tog emot honom med öppen 
famn. Staden var sedan ett par år en tummelplats 
för fredsförhandlare, rapportskrivare och skvaller-
månglare, spioner och kontraspioner, det mycket 

-
-

manslutningen ”Little International” eller ”Kleine 

som Willy Brandt, Bruno Kreisky, Lars Eversen, 
Henry Grünbaum, Gunnar och Alva Myrdal och 

-
ropa med Stockholm som ideologiskt utsiktstorn. 
Elisofon hade kommit till en plats i världen där det 
inte rådde brist på åsikter men där deras sannings-
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halt var lika sällsynt och dyrbar som kaffet i by-
arna utanför staden. Han tog plats i ett sexhörnigt 
rum (då 325) med fem fönster på Grand Hôtel vid 
Södra Blasieholmshamnen med förnämlig bred vy 
över kungahus och parlament, ett ypperligt läge för 
en spion in spe. (Jag försökte besöka rummet/sviten 
denna vår men nekades; ombyggnad angavs som 
skäl!) Han delade rummet med Time-LIFE-journa-
listen John Scott, som jag skall ägna speciell pa-
triotisk uppmärksamhet åt, åtföljda dagtid av Scotts 

och irländskan Nena Hewson. Nena arbetade också 
för Tage Bolander, som var chef för TIME:s svenska 
upplaga (på engelska), som trycktes med himla has-
tighet. Varje nummer av den svenska bildtidningen 
SE innehöll denna vår en engelskspråkig annons om 
LIFE: den bör tilltala ”tänkande män och kvinnor i 
hela Sverige, eftersom den speglar det amerikanska 
sättet att förhålla sig till nyheter – och till Europa.” 

över Atlanten till England, och vidare till Stock-

”260 000 exemplar till en miljon läsare i 180 länder, 
bland dem japaner och tyskar!” löd propagandan. 
Om Stockholm var en gigantisk spionhåla var detta 
hotell, där allt hände, dess skumma ingång. Hotell 
Kämp en pinad kollega i öst. 

Elisofon slutförde sin nordiska vistelse efter den 
farliga resan till Torneå i oktober 1944 (med ett 
bombregn i Röyttä, som skadade honom och kol-
legan Nat Barrow, se Nya Argus 9-10/2011) och 
en selektiv utställning av sina foton och målning-
ar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Han skulle 
vårdas en kort tid på ett sjukhus i London för att 
återvända till USA och nya LIFE-uppdrag. Jag har 
valt att kritiskt diskutera hans verksamhet i Sverige 
(februari-oktober 1944) i första hand tematiskt, med 
viss hänsyn till kronologi. I det första avsnittet sy-

som politiska eller anknutna till SHAEF-uppdraget; 
i det andra hans mer konventionella fotojournalistik 
om svensk kultur; i det tredje, summerande, hans 
levnadsglädje och dess värderelation till fotot som 
dokumenterande konstart. Hans bild av Sverige 
(som även tog form i gestaltningen av Finland, se 
Nya Argus 5-6/2011) är dubbelsidig: en moralisk-

ideologisk självbild med anspråk på nationell ame-
rikansk bekräftelse och en bild av ett land i andra 
världskrigets slutfas, i frihetens utanförskap.

Elisofon spion i Stockholm

Det är John Scott, Elisofons kollega och rumskom-
pis, som skriver:

In Stockholm, Sweden, in the barbershop of the 
Grand Hotel, there was a deadly silence as three 
men sat side by side. One was the British Os-
sian Goulding; on the other, a German Legation 
attaché. In the middle was Dr. Juho Paasikivi, 
Finland’s possible negotiator. 

  ”U.S. Miscellany.” Time Magazine, Mar. 13, 1944

Den något teatraliska ögonblicksbilden från hotellet 
fångar inte bara ett spänt möte med outtalade kon-
sekvenser; den berättar också om mediebevakning-
ens politiska innehåll i andra världskrigets slutskede 
när samtal allt mer föredrogs framom kulor. Ossian 
Goulding, liksom iakttagaren Scott, satt inte vid 
bordet för att sorgfälligt rapportera om en nordisk 
händelseutveckling, Finlands mödosamma sorti ur 
kriget. De var agenter i en insynens politiska rörelse 
som dikterades av deras arbetsgivares, den brittiska 
och amerikanska underrättelsetjänstens, ambitiösa 
strävan att stoppa tysk hegemoni, vare sig den var 
krigsförande som i Finland eller förankrad i ett han-
delsavtal som i Sverige. En Goulding och Scott var 
inte betydelselösa; de hade tydliga mandat. För att 
bekanta Elisofon med den nya miljön anordnade 
Scott (som vistats i Stockholm sedan slutet av 1943) 
en mottagning på hotellet för ett femtiotal männis-
kor, bland dem Herschel Johnson och Victor Mal-
let, det amerikanska och det brittiska sändebudet i 
Stockholm. Elisofon skulle vid olika tillfällen foto-
grafera dem i samspråk med svenska samtalspartner 
som Marcus Wallenberg (angående den svenska för-
säljningen av kullager till Nazi-Tyskland i maj) och 
Folke Bernadotte (angående fångutväxlingen i Gö-
teborgs hamn i september). Den rysktalande Scott 
(som vistats ett halvår i Moskva) med sin röd-gröna 
’ryska’ huvudbonad blev Elisofons guide in i den 
nordiska politiska världen, hans ideologiske sam-
talspartner och vän. Men visste Elisofon att samme 
vän också rapporterade till den ryska underrättelse-
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tjänsten om sina möten? Jag tror det. Elisofon var av 
rysk-judiskt påbrå. 

Hur skulle det gå för Finland eller klarare ut-
tryckt, vad kunde vi göra för att få det att gå i vår 
(amerikansk-brittiska) riktning, var utgångspunkter 
som de allierades medierepresentanter förväntades 
vara lojala med. Att OSS hade uppgjort en plan för 

ersätta den med en mera fredsvänlig och västallie-
rad hade inte undgått dem; de var del av den. Scott 
reste till ett bombat men sturskt och kämpande Hel-
singfors den 9 mars och skulle återvända till Finland 
(minst) tre gånger innan årets slut. Artiklarna han 
skrev: ”Finland: Death in an Empty Room” (Time 
Magazine, 1.5.1944) och ”Finland: Fateful Hour” 
(Time Magazine, 3.7.1944) byggde på resor i april-
maj och i midsommartid och kan läsas som kryp-
tiska kodade telegram. Att han träffade Paasikivi 
den 8 maj i Jukola och om innehållet i den palavern 
säger han inget; de vägledande synpunkterna från 
det mötet var förbehållna hans bossar. 

Elisofons spionroll var främst fotografens och tjal-
larens. Arkivmaterialet i Austin innehåller oregist-
rerade foton och negativ av svenska hamnområden, 

allt det som normalt skulle ha fångat hans blick. Jag 
antar att dessa foton var en del av hans semimilitära 
uppdrag och hamnande i händerna på de allierades 
underrättelsetjänster. I uppdraget ingick också att 

kunde intressera LIFE:s läsare. I Stockholm upp-
-

togs kunna förse U.S. Army Air Corps med bilder 
av skador på tysk mark, ju brutalare desto bättre. 
Med sin lägenhet på Norr Mälarstrand som mötes-
plats (april) köpte han ett antal foton på lemlästade 
tyska soldater (och gjorde kopior på några av dem i 
smyg) av legendariska Jane Horney-Granberg, ”den 
rödhåriga spionen, en Mata Hari” som i sin tur, be-
rättade hon för honom, hade stulit dem från en tysk 

arkivet på Harry Ransom Center, foton vars råhet 
jag inte klarade av. En avskyvärd handelsvara, en 
sjuk historia. Vid det laget var Gestapo intresserade 
av både Elisofon och Horney-Granberg, (för)följde 
dem. Svensk-danskan avrättades i januari 1945 en-

dast 27 år gammal av danska motståndsmän – på 
de allierades inrådan. Inte mera skyldig för ’dubbel-
spel’, vill jag påstå, än många utländska krigskor-
respondenter som verkade i Stockholm vid denna 
tid. Hon var kvinna! Det var skillnaden.

amerikansk SHAEF-agent, Melvin Fagen, i en fem-
rumslägenhet på Norr Mälarstrand. Elisofon hade 
fått ärva, som han säger, en svensk hushållerska vid 
namn Ingrid Magnusson, som också blev hans in-
trädesbiljett till svensk matlagning. De två skapade 
middagsbjudningar som blev vida kända bland am-
bassadfolk, krigskorrespondenter och en selektiv 
klick ”pro-Allied Swedes” (Elisofon 1948). ”Till-
sammans gör vi”, sade han i en intervju för Vecko-
Tidningen Såningsmannen (1944), ”de häftigaste 

ryska, kinesiska och amerikanska recept och gör 
-

som i förhandlingarna med bröderna Wallenberg, 
med hot (”kanske amerikanska bomber av miss-
tag kommer att falla på svensk mark”) och smicker 
lyckades nå en överenskommelsen med SKF om 
minskning av produktionen; vid en annan med Her-
schel Johnson. Det talades kullager och svenskar-
nas dubbelmoral, teman som Elisofon inte var sen 
att initiera i samtalen med svenskar denna vår var 
han än var, ibland bryskt och förolämpande. Han 
rapporterade om samtal där han upplevde misshag 

-
list på världens största bildtidning) mötte motstånd 
eller ringaktning. Ett exempel: vid lunchen på 
Stockholms Nation i Uppsala under valborgsmäs-
soaftonen placerades han mellan herr och fru Willy 
Kleen och samtalet med dem kunde inte bli annat 
än livligt. Överstens ”pro-allied reputation” skrev 
han under med fet stil. De talade om incidenten med 
ertappade svenska kartor i en tysk lastbåt och vad 
de kunde ha tänkts användas för, om vapen, och om 

-
ganda för sin (än idag radikala men svunna) vision 
om ett Nordens förenade stater med ett gemensamt 
försvar? Frun, däremot, klarade inte av granskning-
en: ”Hans hustru var en liten fruktansvärt otäck liten 
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epitet var hennes koncisa charmlösa omdöme om 
Sveriges vägval som pragmatiskt: ”vi måste leva, 
och så är det bara.” 

Till slut: vistelsen på Gotland 7–10 augusti mot slu-
tet av Elisofons Sverigevistelse kunde kanske hänfö-
ras till domänen ’spionage’. Stolt rapporterade han i 
alla fall att han var den ”förste utlänning som besökt 
Visby sedan 1939” och att hela den utländska pres-
sen i Stockholm förvånat undrade hur det kom sig 
att han fått tillstånd att besöka en militariserad zon. 
Skälet var att han blivit bekant med museimannen 
Gustaf Munthe, intendent för Röhsska Konstslöjds-
muséet, där Elisofons utställning skulle visas. Mun-

med ansvar för kontakterna med utlandet, och hade 

under Beredskapen. Han visade sig vara rätt man 
för en påstridig korrespondent. Elisofon kunde un-
der en dag hejdlöst fotografera bland ruinerna med 
en konstvetare vid sin sida, och tilläts lika skamlöst 
ta koreograferade foton av framrusande tanks och 
en oskuldens nakna pojke vid en strandkant invid en 
maläten svensk soldat och en bunker. Men ingen av 
dessa bilder kom att publiceras i LIFE. Munthe var 
förmodligen även den som hade tagit initiativ till en 
pressresa för utländska journalister till Skåne i slutet 
av juli. Tidningen Arbetet visade en karaktäristisk 
bild av Elisofon, ”Life och Time:s berömda fotograf 

-
sterbo” (”Skyttelraider mot skånskt smörgåsbord,” 
Arbetet 24.7. 1944; ”Världpressens män i ’Sveriges 
Ukraina’,” Skånska Aftonbladet, 24.7. 1944). Vilket 
Elisofons motiv var behöver jag inte klargöra. 

Elisofon om svensk kultur

Men det bör sägas att det var ruinerna som lockade 
honom till Visby, även om arbetsgivaren SHAEF 
säkerligen inte hade någonting emot att han sam-
tidigt försåg dem med konturer av kustlinjer och 
snapshots av det Kungliga gotländska infanteri-
regementet på cykel mellan tallstammarna. Denna 
fotomotivens rangordning kan också gälla som all-
män karaktäristik för hans månader i Sverige. Nå-
gon framgångsrik och hängiven spion var Elisofon 
inte. För det var han allt för öppen, pratsam, skryt-

-
turproduktion och liv han i första hand ville gestalta 

uttryck i denna unika oas av relativ fredlighet som 
Sverige representerade i den tidens Europa. 

Under våren uppsökte han olika institutioner i 
Stockholm: Kungliga musikakademien, Kungliga 
konsthögskolan, Dramaten och Operan, och infång-
ade ett brett kulturellt spektrum av opera- och tea-
terföreställningar, lät sin kamera betrakta studenter 
i dans, skulptur, och teater. Utställningen Nyttokonst 
på Nationalmuséet (se Öppet arkiv, 1944, www.svt.
se) hade även den – ur Elisofons synvinkel – natio-
nalistiska anspråk: det var konst för svenskt bruk. 
Elisofon beundrade speciellt glasföremålen för de-
ras ”lugn och uppfriskande symmetri” vilket fram-
går av urvalen i hans bildsvit ”Swedish Glass” (LIFE 
7.8.1944). Utilism, funktionalism och skönhet utgör 
samverkande egenskaper i en social estetik som blir 
alltmer framträdande i hans fotojournalistik under 
denna hans svenska vår. Hans afrikanska fotoarbete 
under 1950- och 60-talen tar här sin konstnärliga an-
sats. Han skrev hänfört om ’kollektivhuset’ på John 
Erikssonsgatan 6 på Kungsholmen, Alva Myrdals 
och Sven Markelius ”lilla Utopia”, om de gemen-
samma utrymmena med restaurang, centralkök och 
barnavdelning. ”Underbart för hustrur med arbete”, 
sammanfattade han (LIFE 12.3.1945). 

Elisofons tilltro till berättarenergin i den egna kame-
ralinsen var beroende av styrkan i tilltalet. Det inne-
bar att de bästa bilderna är de han hade för avsikt 
att publicera; de som skulle kommunicera med en 

omkring med kameran alltid till hands. Dessa resor 
-

terialet blev därefter. De kan organiseras enligt an-
gelägenhetsgrad som då även avgör bildmaterialets 
kvalitet. Längst ner på denna skala kommer helgut-

-
rande reportageresor han gjorde för sin bildtidning. 
Under dessa resor var han alltid i någon bemärkelse 
en wallraffande turist. Han åkte isjakt på Germania-
viken i Djursholm, gjorde ett par turer tidigt samma 
vinter till Bjursås skidcentrum i Dalarna (mellan 
Falun och Rättvik) med Scott, och roade sig med 

-
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våren 1944. 

ka damer. Han hade blivit mycket god vän med Jan 
Brazda, målare och scenograf (son till den svenska 
författaren och aktivisten Amelie Posse, som Gesta-

resor under våren och sommaren till hans och fäst-
möns (Lucy) ateljé, ett pörte i Rörum, en by 10 km 
norr om Simrishamn. Han beskrev i en liten idyllisk 

nakenbadandet, men avstod från att fota, ville inte 
ta några risker. Kustremsan låg även den inom en 
militariserad zon. Under sista veckan i april vistades 
han och Brazdas en vecka i Bydalen, i jämtländska 

för nära Norge! Denna gång var resan av ett annat 
slag. Den var tänkt att generera ett bildreportage för 
LIFE i konsten att skida, åka slalom. Det tog tid inn-

i LIFE är värd i post-krigets turistindustri och vad 
värre är de ger f-n i det”, suckade Elisofon. Hans nio 
sidor långa historia, ”Skiing in Sweden”, ett själv-
stigmatiserande kväde om hans egen oförmåga att 

ta sig ner för backen, påminner om hans upplevelse 
av ett bastubad i Helsingfors 1939 (Elisofon 1948). 
Det kulturellt givna förvandlas till en kulturell ano-
mali; ”skidor” och ”löyly” (bastuånga) befäster sin 
exotism. Och annorlundaheten sipprade ut över de 
två nationerna; de var annorlunda i avskiljande be-
märkelse. Det blev ingen text och inga bilder för 
LIFE om det svenska skidåkandet: ”As far as the 
story was concerned there weren’t enough pretty 
girls”. Och tur var det! 

Veckan därpå, valborgsmässoaftonen, befann sig 
Elisofon, som vi sett, i Uppsala för att dokumentera 
”svenska vårriter” som de gestaltades av studenters 
dryckenskap, galenskap, mösspåtagningen, talen, 

-
de sig fram för de bästa bilderna, skrämde folk med 
sina kamerablixtar (en nyhet då) och förärades en 
passage i Dagens Nyheter (som han stolt översatte 
i sin rapport): ”Uppkliven på en balkong på Draget 
satt storfotografen Eliot Elisofon i högsta bered-
skap” (DN -

garna var mera upptaget av ämnen som 
1) Thorsten Jonssons rapport från New 
York om ökat amerikanskt agg mot ”den 

DN 
30.4.1944); 2) Sovjets önskan om att 
USA bryter med Finland (ibid.); 3) den 

och den amerikanske Johnsons närvaro 

(märkligt nog förklaras inte orsaken) och 
-

ters öde (DN 1.5.1944). LIFE fann inte 
heller scenerna från Uppsala värda att 
återges. Riterna var kanske inte tillräck-
ligt avvikande. 

Den resa jag sparat till sist utmärker sig 
genom den energi Elisofon uppbådade 
för att genomföra den. Därmed är bilder-
na därifrån i en klass för sig och de (av de 
svenska) som stått sig bäst kommersiellt. 
Därmed inte sagt att jag gillar dem, att de 
är okontroversiella. Det är de inte. I alla 
händelser, i sitt letande efter ”svenska” 

smäll. Han reste till Vilhelmina med tåg, 
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till Saxnäs med buss och till Fatmomakke med båt 
för att dokumentera samer och midsommar (samma 
kombination är ännu idag en höjdpunkt på Vilhelmi-
nas turistkarta). För att detta skulle kunna verkstäl-
las behövde han även denna gång kapten Munthes 
assistans: Lappland, liksom Gotland, var militärzon. 
Tiden för avresan måste fastslås en timme innan tå-
gets avgång och vara avslutad inom tre dagar. Jag 
låter hans kameraberättelse styra läsningen.

De olika fotomomenten, de ögonblick, då de 
enskilda bilderna har skapats, kan tyckas vara im-
promptu, tillkomna i en hast. Men så är det inte. 
Hela resan fram till stunden då han klev ur båten vid 
Fatmomakke var en inskolande förberedelse för det 
som skulle hända. Han är visuellt noggrann, fångar 
in detaljer i medresenärers kommentarer, ställer 

framme i Saxnäs – under bussresan som medgav 

bara korta uppehåll – hade han ska-

visuella mångfald och det drama som 
Ångermansälven och de tre forsarna 
Harrfors, Bieliteforsen och Långse-
leforsen erbjöd. Klipporna vid Harr-
fors, ”gråa till färgen och lätt täckta 
med smaragdgrön växtlighet i galet 
stickat mönster,” påminde honom om 
en resa han hade gjort året innan i 
Maine, den nordligaste delen av Ap-
palachian Trail, och han bestämde sig 
för att stanna upp vid forsarna på till-
bakaresan (då med taxi och egen tid). 
I Saxnäs på värdshuset och i samtal 
med värdinnan, blomälskaren Lisbeth 
Johansson, och konstnärerna Emma 
och Folke Ricklund förkovrade han 
sig i trädslag, faunan och ’allt’ vad 
de ville och visste berätta om samer 
och de urgamla midsommartraditio-
nerna på mötesplatsen Fatmomakke. 
Men den inhämtade kunskapen var 
för fragmentarisk, skulle det visa sig. 
Väl framme och ledsagad av sin tolk 

-
len (då Montessori-lärare i Göteborg) 
och samerna Tomas och Maria Fjäll-
ström, i vars kåta han sov den bullriga 
midsommarnatten, utformade han en 

sekvens av bilder med Marsfjället som tematiskt 
och ständigt närvarande perspektiv. Som en hung-
rig fjällräv kutade han runt från en auktion med 
frälsningsarmémajoren Andreas Wilks, turisternas 
vingliga druckna dans på midsommaraftonen till 
en räcka evenemang som slutade med fem begrav-
ningar dagen därpå.

Kåtorna liknade husen han hade sett i inuitbyn 
Tuktoyaktuk vid Arktiska oceanen i nordvästra Ka-
nada vintern innan, konstaterade han, och stod änt-
ligen inför vad han mest av allt åtrådde, ”sina första 
Lappar.” Som så många andra före honom såg han 
det som skiljde sig, det han ansåg att han kände till, 
och därmed såg (i betydelsen förstod) han ingen-
ting. ”Där fanns inte många lappar klädda i dräkt 

-
viliserade klädseln är förnämare.” Han lyckades till 

Delar av en lappländsk familj gick med på att ställa sig inför 
Elisofons kamera.
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sist få några att ställa upp sig framför hans Koda-
chrome och bakom dem placerade han en match-
ande silvergrå husvägg. Dock inte en ung ”snygg 
lapp” i familjen som förklarade att han misstrodde 
journalister. ”Vad säger du om det – och i Lapp-
land!” antecknade Elisofon med sin presumtive ci-
viliserade lyssnare som adressat. Inte ens en pilsner 

jojka för den engelskspråkige mannen med kame-
ran och varför i fridens namn skulle de ha gjort det. 

-
na; det gick inget vidare, fast de såg inte så illa ut, 
skrev han. ”De har ett slags sneda ögon, brett an-
sikte och höga kindknotor. Jag skulle inte kalla dem 
nätta men förunderligt attraktiva.” Carl von Linnés 
notis om de tornedalska kvinnornas små bröst – då 
i förklenande motsats till de yppiga storbröstade i 
det svenska Umeå – är gjuten i samma rasistiska 
hierarkiska formel. Litet hade förändrats, tycks det, 
på tvåhundratolv år. 

Han stannade alltså vid Långseleforsen för att 
färglägga de känslor och de minnen vattenlandska-
pet hade försatt honom i vid ankomsten. Det var 
perfekt Kodachrome-väder denna gång, konstatera-
de han; lätt molnigt med ganska starkt solljus som 
gav detaljen i skuggan färg och liv: ”båda sidorna 

av älven var full av underbara kraftiga färgstarka 
klippor dekorerade med rått rött timmer som i galna 
vinklar spretade uppåt, där fastnaglade av forsen.” 
Han tog bilder av det slag som gjort honom till en 

-
der, berg och djur. Han var framme i Vilhelmina två 
minuter innan tågets avgång.

Slutord och konstnären, esteten Elisofon

Jag har kommit att uppleva denne man efter en drygt 
ettårig bekantskap som ett oberäkneligt negativ av 
sin egen kameralins, ständigt upptagen med att an-
passa sitt öga och dess grad av ’slutenhet’ kring 
ljuset omkring sig. Och ljuset må då tolkas metafo-
riskt. Utåt, inför den offentlighet han var upptagen i 
i dåtidens Sverige, ville han framstå som den över-
levande risktagande krigskorrespondenten med ka-
meran i högsta hugg. Folket i Bilds reportage, ”Sol-
dat med kamera” publicerade femton av hans egna 
foton från tiden med Eisenhower i Tunisien och 
Marocko, där Elisofon påhejad av den svenske in-
tervjuaren engagerat trädde in i sekvenser kring det 
manliga hjältedådets charm (Meyer 1944). Samma 
mytiska hållning skymtar fram i Munthes portätt av 
honom (Munthe 1944). Den angränsande identite-
ten som han inte heller kan motstå – och som vi sett 

essä – är den norma-
tiva och ibland ar-
roganta synen på sig 
själv som amerikan, 
huvudet högre än pe-
riferins nordiska folk, 
med samen längst 

strax ovanom. För det 
tredje, lojaliteten med 
SHAEF-uppdraget 
som var absolut; hans 
uppträdande mot Jane 
Horney-Granberg var 
angriparens, solda-
tens. Hans svenska 
b e k a n t s k a p s k r e t s 
tilläts inte vara an-

Långseleforsen i Ångermanland. 
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”pro-Allied.” En fjärde sida av honom, hans sociala 
patos, humanism, som om inte ifrågasatte så proble-
matiserade de här identiteterna och gjorde dem min-
dre rigida och förutsägbara. I den andan besökte han 
Eugeniahemmet i Stockholm och Balingsta herrgård 

gjorde ett dussintal fotoporträtt av dem som ingick i 
utställningen ”En amerikan ser på Norden”. Jag har 
också diskuterat det genuina intresse han visade för 
sociala och politiska rättvisefrågor och det som kal-
lades för nyttokonst. Och för kultur generellt. Han 
underlät heller aldrig att berätta om sin bakgrund i 
en judisk invandrarfamilj i New Yorks fattigkvar-
ter. 

Elisofon älskade kvinnor, älskade mat. Så passione-
rat och politiskt att han bjöd Jane Horney-Granberg 
på lunch (”Parisian Sandwich”) innan han lurade 
henne (en lunch som knappast förlängde hennes liv). 
Han kom att publicera en handfull kokböcker under 
sitt liv. Kvinnans kropp är ett tema i hans målningar, 
teckningar och foton, och skulle så förbli till slutet. 
Katherine Hepburn, Marilyn Monroe, Kim Novak, 
ställde sig alla framför hans begärliga kamera. Flera 
foton från våren och sommaren i Sverige gestaltade 
kvinnor som fotografen försökte förmå efterlikna – i 
erotiska gester, rörelser eller poser – artefakter vid 
sidan om dem (skulpturer, trädgrenar, klippor). De 
är knappast annat än patetiska pastischer i en för-
förelseakt. Men lustan till det ’vackra’ sträckte sig 
långt utöver erotiserande äventyr i svenska slotts-
parker eller på heta klippor; den ingår som en krea-
tiv och teoretisk tankeform i ett skapande som var 
mångtydigt och sammansatt. Och denna form kun-
de vara bländande bra. Resultatet har blivit, skrev 
Munthe om Elisofons teckningar och målningar, 
”en klar, expressiv linjekonst av stort artistiskt raf-

drev honom att stanna upp vid Långseleforsen för 
att fotografera klipporna och vattnet en andra gång. 
Jag kan behålla dem genom att måla dem eller foto-
grafera dem, förklarade han. ”The nearer the act of 
photographing comes to the act of seeing the better 
the report will be” (Elisofon i Munthe 1944). Med 
ordet ”report” – svenska ”rapport”, avsåg Elisofon 
här ”samförstånd” – inte avbildning eller återgiv-
ning. Jag skall låta honom få de sista orden. Orden 

må vara banala men så är inte den modiga tanken 
de målar. För ett världskrig är nu över, tänk på det! 
Skönheten behövde en ny chans. 

Förresten älskar jag allt som är vackert, skön-
het i alla former är det underbaraste, som kan 

saker. Det är det jag jagar efter hela livet. Dess-
utom älskar jag allt som lever. Jag vill se, höra, 
känna och smaka på allt nytt och om möjligt se-
dan återge det vackra och det sköna, så att jag 
kan lämna något efter mig. 

    (Såningsmannen 1944)

RAOUL J .  GRANQVIST
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