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1. Inledning 

För två år sedan tillbringade jag fyra veckor i Israel och den tiden gav mig nya 
perspektiv på saker och ting. Något jag kom att fundera mycket över var vårt 
kristna religiösa arv. Israel är ett land där man riktigt kan känna historiens 
vingslag och där spåren som tidigare människor har lämnat efter sig finns 
överallt. Vad som fascinerade mig mest var ändå den judiska historien. 
Känslan av att det är där civilisationens vagga återfinns. Judendomen står för 
ursprunget och grunden till vårt nutida samhälle - med allt vad det innebär. 
 
Sedan grundskolan har jag haft ett personligt intresse av judendomen genom 
tiderna och min vistelse i Israel bara ökade min nyfikenhet. Detta intresse 
innefattas framförallt av judiskt liv i allmänhet och judiskt liv i diaspora i 
synnerhet. I denna uppsats har jag därför valt att fördjupa mig i immigrerande 
judar och deras liv i Sverige, eftersom jag anser att det är viktigt med en 
medvetenhet i detta ämne. Dels därför att priset för de invandrande judarnas 
plats i vårt samhälle ibland varit mycket högt och dels därför att kunskapen 
om de svenska judarnas historia, bland min egen generation och yngre, 
generellt sett är relativt låg. Sverige är ändå det land som står närmast till 
hands och ämnet är en del av mitt lands historia. Dessa människor har varit 
med och byggt upp Sverige, sitt nya hemland, både i medgång och i motgång. 
 
Just judarnas invandrarhistoria domineras av två geografiskt stora emigra-
tionsområden, Väst- och Östeuropa. Med Västeuropa menar jag främst 
Tyskland och med Östeuropa menar jag generellt området mellan Berlin och 
Moskva. Jag har en känsla av att det spelade stor roll vilket av dessa två 
områden man som immigrant kom ifrån till Sverige, och att en integrering i 
vårt samhälle inte var det lättaste. Samhällets syn avspeglades i människors 
handlande och tvärtom. Genom historien kan man skönja de politiska effek-
terna av bl.a. religiösa motsättningar och gamla fördomar. Varje människas 
öde är unikt och jag är glad över att få skildra några få av dem. 
 
1.1 Syfte 

Mitt syfte är att beskriva de öst- respektive västjudiska invandrarnas väg till 
integration och tillhörighet i det svenska samhället, samt att spegla skillna-
derna dem emellan. Ett bakomliggande syfte blir dessutom att belysa den 
judiska historien, som ett ställningstagande, för att ge en historisk relevans till 
problematiken. Det har forskats mycket litet inom detta område, då det 
material som finns nästan uteslutande har åstadkommits genom studier av de 
judar som invandrade från Västeuropa, emedan de judar som invandrade i ett 
senare skede från Östeuropa knappt har ägnats någon forskning alls. Jag vill 
därmed påvisa de olikheter som dessa båda invandrargrupper stod för och den 
problematik som detta förde med sig. Vad krävdes t.ex. av de människor som 
invandrade för att bli accepterade i samhället? Av vilka orsaker immigrerade 
man till Sverige? Vad var skillnaderna tidsmässigt och geografiskt mellan de 
olika emigrationsområdena? 
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Uppsatsen innehåller även material ifrån de tre djupintervjuer som jag har 
genomfört. Dessa har jag valt att presentera därför att jag vill undersöka om 
jag får samma bild utifrån intervjuerna som den som ges i litteraturen. Svaren 
kan naturligtvis inte ses som en absolut sanning, men ändå ge en uppfattning 
i frågan. 
 
1.2 Metod och källmaterial 

För att få svar på mina frågeställningar och för att behandla syftet med denna 
uppsats har jag gjort ett studium av litteratur om den judiska invandringen i 
Sverige. Jag har även läst litteratur som berör samhällsförändringar samt 
integrationsproblematik. För att inte bara arbeta med en deskriptiv uppsats, 
utan ge den lite liv och komma i kontakt med verkligheten, ville jag också 
genomföra intervjuer. Min tanke var att intervjua svenska judar från olika 
generationer och gärna både män och kvinnor för att få ett så brett perspektiv 
som möjligt. Genom mina besök på judiska biblioteket i Stockholm fick jag 
hjälp med vidare kontakter till Judiska Museet och därigenom till min första 
intervjuperson David Glüсk, vilken tog sig tid att både guida mig genom den 
judiska historien, samt informera mig om dess traditioner. Därefter upplyste 
han mig om intervjuperson nummer två, Bo Hуttnеr, och engagerade sig att 
ordna fram vederbörandes telefonnummer. Även denne Bo Hуttnеr visade mitt 
arbete stort intresse och delade med sig av sina kunskaper och sin historia. 
Min tredje person att intervjua, Jeѕѕica Ваb-Воndе, fann jag genom den 
Judiska församlingen i Stockholm, vilken för övrigt är hennes arbetsplats. Då 
jag gärna såg att åtminstone en av mina intervjupersoner var en kvinna, 
passade detta alldeles utmärkt. Att hon dessutom var av en yngre generation 
avgjorde det hela, eftersom det ökade chanserna till ett bättre perspektiv på 
undersökningen. 
 
Så för att komplettera mina litteraturstudier har jag genomfört tre djupinter-
vjuer med ovan nämnda personer. Vid intervjuerna har jag använt mig av 
bandspelare, löpande anteckningar, anteckningar i direkt anslutning till 
intervjuerna, samt av intervjupersonerna eget nedskrivet kompletterande 
material. Detta för att ge en trovärdig bild av den verklighet som judiska 
invandrare och deras familjer har upplevt och fortfarande lever i. 
 
1.3 Tidsperiod 

Jag inleder med en kort historik över den tidigaste judiska historien som har 
anknytning till Sverige. Jag startar med utgång från 800-talet och för historien 
vidare till en i det här fallet fattig period under medeltiden. Därefter fortsätter 
jag in på 1600-talet och landar slutligen vid ”den förste judens” ankomst på 
1700-talet. I detta avsnitt behandlas helt kort vad jag anser vara viktiga 
personer och händelser i sammanhanget. Jag nämner bl.a. generella mönster 
av betydelse, vilka sedermera återspeglas i den judiska historien. 
 
Den tidsperiod som ligger i min huvudsakliga fokus sträcker sig mellan 1850 
och fram till nutid. Perioden mellan 1850-1910 ser jag dock som en mycket 
viktig epok, därför att i huvudsak hela den östjudiska immigrationen ägde 
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rum då och därmed utgör en betydelsefull bakgrund för den vidare förståelsen 
bl.a. inför intervjumaterialet. Den sistnämnda tidsperioden föregicks av 
upphävandet av det förhatliga judereglementet och de svenska judarna levde 
under 1800-talets mitt i centrum av sin emancipationstid. De judar som redan 
levde i Sverige vid den östeuropeiska invandringens start omkring år 1870 var 
mestadels starkt sekulariserade judar härstammande från Västeuropa. När så 
den ryska flyktingvågen avstannade efter pogromernas1 slut vid 1910 hade 
antalet svenska judar ökat med ungefär 3000 personer av östeuropeiskt 
ursprung. 
 
Naturligtvis sträcker sig uppsatsens 2:a del, redovisningen av intervjuerna, 
fram till idag. Där skiljer sig varje tidsperiod åt för var och en av de inter-
vjuade, beroende av denna personens ålder, familjekunskap och historia. 
 
Orsaken till att jag tagit med den tidiga historien beror på att jag anser det 
vara av stor vikt för den totala förståelsen av judarnas framtida utvecklings- 
och integrationsmöjligheter i Sverige. Judarnas historia i Sverige är inte lång 
och just därför lever minnena om deras kamp för ett normalt liv ännu kvar, 
vilket i allra högsta grad tydliggörs i deras handlande genom de senaste drygt 
150 åren, vilken denna uppsats har fokus på. 
 
1.4 Forskningsöversikt 

Det finns en hel del skrivet om judarnas liv och leverne i Sverige. Den över-
vägande litteraturen inom ämnet berör dock endast den västjudiska invand-
ringens historia, vilket naturligtvis är ett starkt övervägande argument för min 
undersökning. 
 
En övergripande skildring om ämnet finner man i boken Judarna i Sverige 
(1964) skriven av Hugo Valentin, professor i historia vid Uppsala Universitet. 
Denna bok kan ses som en populariserad form av hans tidigare standardverk 
Judarnas historia i Sverige, vilken utkom redan 1924. Hugo Valentins arbeten 
bygger helt på primärforskning inom området. Han använder sig bl.a. av 
uppgifter ur Aaron Isaacs egen levnadsteckning, hans memoarer; Minnen, 
Något som dock bör påpekas är att han berör den östjudiska invandringen 
ytterst sparsamt. 
 
En mycket rik källa står det Judiska Museet för. Jag har i hög grad använt mig 
av tre av dem utgivna böcker. Den första med titeln Sveriges Judar. Deras 
historia, tro och traditioner (1997). En mycket sammanfattande bok, som även 
ger en beskrivning av de östjudiska invandrarna och deras liv både innan de 
lämnade Östeuropa och efter ankomsten till Sverige. Denna bok är redigerad 
av David Glüсk, Aron Neuman och Jacqueline Stare. Ytterligare en bok som 
dessa tre har redigerat är Det Judiska Stockholm (1997). Den är generöst 
illustrerad och förmedlar en rik historia med en stor berättarkonst. Vidare har 
jag uppskattat skriften om Judiska gårdfarihandlare i Sverige (1996). Även 
den är redigerad av Jacqueline Stare. Det är precis som museichef Aron 
Neuman skriver i inledningen, att det inte finns mycket skrivet om dessa 
                                       
1 Judeförföljelse med massmord och plundring. SAOL. 1986. 
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gårdfarihandlare, även om det har funnits otroligt mycket åsikter om dem. 
Detta pionjärarbete har bl.a. sammanställts av artiklar, brev, vittnesskild-
ringar och politiska utspel. 
 
En kortare och mer sammanfattad skildring av den judiska historien i Sverige 
står att finna både i Thomas Arnroths bok Judiska öden och hjältar (1992), 
samt i Per I Gedins nyutkomna bok vid namn Litteraturens Örtagårdsmästare 
(2003). Arnroth, författare och journalist, med kunskaper inte bara om 
judiska öden och hjältar utan även med rik kunskap om judisk historia i stort, 
vilket han har visat i tidigare skrivna verk. Per I Gedin i egenskap av författare 
och bokförläggare, skildrar i sin bok på ett målande sätt både den judiske 
historien och den svenska samtiden med familjen Bonnier i förgrunden. 
 
Det finns som tidigare nämnts mycket litet forskat kring den östjudiska 
invandringen till Sverige. Vad jag har funnit, är att endast två historiker har 
fördjupat sig på ett vetenskapligt sätt i detta ämne. Det är Anna Besserman 
med sin C-uppsats ”… eftersom nu en gång en nådig försyn täckts hosta dem 
upp på Sveriges gästvänliga stränder” Mosaiska församlingen i Stockholm inför 
den östjudiska invandringen till staden 1860-1914. (1984). Hon har undersökt 
förhållandet och konflikterna mellan de östjudiska invandrarna i Stockholm 
och den redan etablerade Mosaiska församlingen där. Dessutom har hon lagt 
fram en arbetsrapport i ämnet Östjudisk invandring till Sverige 1860-1914. 
Presentation av ett forskningsprojekt i vardande. (1987) Så är det Carl Henrik 
Carlsson som i sin D-uppsats skriver om Östjudisk invandring till Sverige 
omkring 1850-1880. Sociogeografisk bakgrund och dubbla budskap? Här 
behandlar han ämnet med sociogeografisk kontext, samt utröner de östju-
diska invandrarnas möjligheter till medborgarskap och därigenom försörjning. 
 
1.5 Disposition 

Efter dessa inledande stycken kommer denna uppsats att behandla ytterligare 
tre delar. Den första delen innehåller en översikt över judarnas historia i 
Sverige. Där beskriver jag judarnas invandring, i huvudsak från 1500-talet 
och fram till 1900-talets början. Jag gör en generell uppdelning i min be-
skrivning av de judar som invandrade från Väst- respektive Östeuropa. Jag 
redovisar orsaker till deras invandring, skillnader dem emellan, vad som 
mötte dem vid ankomsten och under den första tiden i Sverige. 
 
I den andra delen presenteras de tre intervjuer som jag har genomfört. Jag 
redovisar dem en i taget och generationsvis, med den äldste först. Detta för att 
ge ett bättre perspektiv på historien. 
 
Avslutningsvis kommer mitt resultat där jag analyserar och diskuterar vad jag 
har kommit fram till i min uppsats. En sammanfattning avslutar därefter mitt 
arbete. 
 

 6 



2. Kort historik över judarnas historia i Sverige 

Jag vill med detta avsnitt synliggöra den judiska historien i Sverige och belysa 
kontexten inför den tidsperiod som ligger i min huvudsakliga fokus. Vidare 
avser jag påvisa skillnader mellan de olika immigrationsvågor av judar som 
kom till Sverige och de väsentligt olika förutsättningar som de ställts inför. 
 
2.1 Den tidiga judiska historien med anknytning till Sverige 

De svenska judarnas historia är inte särskilt lång, endast dryga 200 år.2 

Innan 1774 var det endast tillfälliga och ytterst tidsbegränsade besök av judar 
som inträffade. Om de inte var villiga att döpa sig in i den kristna tron förstå
Gjorde de det, så fick de svenska namn och välkomnades sedan som svenskar. 
Däremot fick judar inte bosätta sig i landet om de fortsatte att utöva sin 
religion. 

s. 

                                      

 
De tidigaste förbindelserna mellan svenskar och judar som finns beskrivna 
var handelskontakter.3 Detta utspelade sig under 800- och 900-talen och 
dessa århundraden anses vara den judiska handelns stora tid, då de judiska 
köpmännen var de förnämsta förmedlarna mellan öst och väst. Judarna var ju 
spridda över hela den då kända världen och därigenom hade de även kon-
takter över densamma. Trots långa avstånd var de förenade genom sin tro och 
sina traditioner. De var även mycket skickliga tolkar och behärskade van-
ligtvis flera språk, vilket krävdes för att besörja den internationella handeln. 
Denna handel anses emellertid ha upphört vid 1000-talets början. 
 
Det finns inga uppgifter om att det under den svenska medeltiden från ca 
1000 till 1500-talet skulle ha förekommit judar i riket.4 Den fientliga inställ-
ningen till judar som spreds även i Sverige vid den här tiden, kom bl.a. genom 
kyrkornas kalkmålningar vars förlagor hämtades från Europa. 
 
De principer som efterföljde de segrande korstågen i Västeuropa kom även att 
styra lagstiftningen i Europa.5 Judarna fick endast livnära sig på sådan 
verksamhet som de kristna antingen inte ville syssla med eller inte kunde. 
Deras främsta inkomstkälla bestod så av småhandel eller ett högt föraktat 
yrke, nämligen ocker. Det sistnämnda ansågs som orent för en kristen och det 
var här som myten om den penningkäre och snikne juden fick sin upprin-
nelse.6 

 
Judarnas förbättrade ställning kom med merkantilismen.7 Det var ju han-
delns och den ekonomiska omsättningens tidevarv. Plötsligt ansågs judarnas 
så kallade fallenhet för handel positiv. Det kunde gagna de styrande i en stad 

 
2 Arnroth, T. 1992. s. 172 
3 Valentin, H. 1964. s.9 f 
4 Glüсk et al. 1997. s 16 
5 Valentin, H. 1964. s 15 ff 
6 Arnroth, T. 1992. s 173 
7 Valentin, H. 1964. s 17 
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eller ett rike, och hade man något att vinna på det, så glömde man gärna för ett 
ögonblick att det var kättare det handlade om. 
 
Tidigt på 1600-talet kom förslag till Sveriges riksdag om att tillåta inflyttning 
av judiska familjer i landet.8 Förslagen gillades dock inte av Sveriges borgare 
och den svenska kyrkan. Det fanns en alltför stor fruktan, om än omotiverad, 
för att sådana förslag skulle vinna kraft. Borgarna menade att om man släppte 
in sådana människor så skulle snart hederliga svenskar vara utan jobb, efter 
det att judarna tagit över landet. Prästerskapet i sin tur använde sig av det 
vanligaste argumentet av dem alla, nämligen att det faktiskt var just dessa 
judar som orsakat Jesu död. 
 
De judar som trots allt vistades i Sverige var få och ofta mycket illa ansedda 
gårdfarihandlare.9 De vandrade omkring på den svenska landsbygden redan 
på 1600-talet. Detta trots att myndigheterna gjorde allt för att förflytta den 
ambulerande handeln till städerna, för att på så sätt både minska konkur-
rensen för städernas handelsmän och samtidigt få kontroll över landets 
lösdriveri. 
 
Drottning Kristinas åsikter skiljde sig från den gängse meningen under 
1600-talet.10 Kristina svarade dem som opponerade sig mot hennes judevän-
liga framtoning: ”att Vår Herre hela sitt liv umgåtts med judar, att Han själv var 
kommen av deras säd, och att Han föredragit deras sällskap framför varje 
annat folks”.11 

 
Gustav III blev kung 1771 och han var en regent av upplysningens tidevarv.12 
Även hans mor, änkedrottningen Ulrika Lovisa, delade sin sons liberala 
tankar. Till henne skrev han i ett brev samma år som han tillträdde den 
svenska tronen: ”Det är visst, att det skulle vara en mycken stor fördel för riket, 
om ett så idogt folk som judarna skulle kunna bosätta sig här.”13 Kungen gav i 
uppdrag åt statsekonomen Josias Carl Cederhielm att utreda en kommande 
judisk bosättnings vara eller icke vara och det var denna utredning och dess 
resultat som föregick Aaron Isaacs ankomst till Sverige år 1774. 
 
Aaron Isaac (1730-1816), en sigillgravör och köpman från Butzow, Meck-
lenburg-Schwerin, kom att bli den förste svenske juden.14 Detta betyder att 
han utan att låta döpa sig in i den kristna tron hade rätt att stanna i Sverige. 
Att bli innehavare av ett skyddsbrev som deklarerade rätten att både bosätta 
sig och idka handel i Sverige var inte lätt. Eftervärlden vet detta tack vare 
Aaron Isaacs memoarer som han tecknade på ca 100 sidor under titeln 
Minnen. Samma år som Aaron Isaac fick sitt tillstånd att stanna i Sverige, så 
blev Marstrand på västkusten en frihamn, porto franco.15 Där gällde enligt 
                                       
8 Arnroth, T. 1992. s 174 f 
9 Stare, J. 1996. s 11 
10 Glüсk et al. 1997. s 17 
11 Valentin, H. 1964. s 31 f 
12 Glüсk et al. 1997. s 21 
13 Valentin, H. 1964. s44ff 
14 Valentin, H. 1964. s 47 ff 
15 Illman/Harviainen. 1997. s 265 
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internationellt mönster oinskränkt näringsfrihet och fullständig religionsfri-
het. Här fanns även en judisk församling på ca 60 medlemmar fram till porto 
franco-institutionens upphörande 1794. 
 
I maj 1782 kom ett reglemente som stod för det svenska rikets hållning mot 
judarna.16 ”Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-collegii reglemente för them af 
Judeska Nationen som wilja hit i Riket inflytta och sig här nedsätta …” Detta 
reglemente gällde alla judar i landet, både de som hade för avsikt att bosätta 
sig här och de som redan var födda och uppvuxna inom Sveriges gränser. För 
de sistnämnda var reglementet en klar försämring. Det var numer endast 
tillåtet att äga fastigheter och bosätta sig i Stockholm, Göteborg och Norrkö-
ping. (Senare samma år gavs dock ett specialtillstånd till en jude, Fabіan 
Philip, att få bosätta sig och idka handel i Karlskrona.) Handeln var begränsad 
av ett flertal regler och endast de hantverk som inte gick under skråstadgan 
var tillåtna för judar. Yrken som ämbetsmän eller riksdagsmän var heller ej 
tillåtna. Detta i likhet med reglerna för andra främmande trosbekännare. 
Dessutom var blandäktenskap förbjudna. För att erhålla detta reglemente och 
därigenom få skyddspass och näringstillstånd, d.v.s. bli skyddsjude, krävdes 
2000 riksdaler. (Detta kan jämföras med en vanlig arbetarlön som vid den här 
tiden låg på knappt 100 riksdaler om året.) När Aaron Isaac fick detta klart för 
sig replikerade han: ”När de hade läst upp det, sade de, att jag skulle lösa ut 
det med 200 plåtar. Jag svarade: ‘Jag vill inte ha det till skänks, än mindre 
betala några pengar för det.’”17 Överståthållare Sparre bad judarna att ha 
tålamod, och låta framförallt det svenska folket med kyrkan och borgarna i 
spetsen, vänja sig vid dem. De var ju trots allt främlingar som slunkit in i 
landet. 
 
Tyvärr innebar det hårda judereglementet att många fattiga judar såg den 
olagliga gårdfarihandeln som sin enda chans till försörjning.18 Vilket i sin tur 
ledde till att de var totalt skyddslösa på sina vandringar runt om i landet. 
 
2.2 Judisk tillväxt och bakslag - följt av dess emancipationstid 

Mellan 1780-talet och 1815 växte den judiska kolonin i riket till 785 judar (i 
denna siffra var kvinnor och barn inräknade).19 Stockholms församling stod 
för den största andelen medlemmar, 481 personer. Därefter kom Göteborg 
med 215 medlemmar, Norrköping med 54 medlemmar och dessutom Karls-
krona med sitt speciella tillstånd, vilket lett till att det fanns 35 judar bosatta 
där år 1815. 
 
Under tre år, 1806-1809, förbjöds plötsligt all invandring av judar till Sveri-
ge.20 Sverige hade ingått krig med Napoleon 1805 och eftersom han försökte 
använda hela judenheten som ett redskap i sin krigsföring, sågs de alla som 
möjliga spioner och Gustav IV Adolf ville till varje pris förhindra utländska 

                                       
16 Glüсk et al. 1997. s 24 ff 
17 Arnroth, T. 1992. s 194 
18 Glüсk et al. 1997. s 26 f 
19 Arnroth, T. 1992. s 194 
20 Arnroth, T. 1992. s 194 f 
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kontakter. Förbudet hävdes dock kort efter den svenska revolutionen 1809, då 
kungen avsattes. Det svenska borgerskapet var alltjämt negativt inställd till 
judarna. De såg juden som en inkräktare och konkurrent till ”den hederlige 
svenske arbetaren”. Judarna hade dock kungen, regeringen och länsstyrel-
serna på sin sida. De ville samtliga ha ett friare näringsliv. 
 
År 1809 och framåt fick så ett antal duktiga judiska affärsmän dispens från 
judereglementet och erhöll alla de rättigheter som en svensk medborgare 
hade, förutom rätten till ett yrke som riksdagsman eller statsämbete. 
 
Kulmen på motsättningarna mellan judevänner och dess fiender kom på 
riksdagsmötet år 1815.21 Anklagelserna haglade och judarna ansågs skyldiga 
till vitt skiftande brott. Judarna belades med skuld för den lågkonjunktur som 
drabbat Sverige.22 De förebråddes bl.a. för att inte tjäna sitt levebröd på ett 
hederligt sätt, d.v.s. genom att odla jorden eller bedriva ett ordentligt hant-
verk.23 Naturligtvis tillbakavisades dessa argument som alltför överdrivna och 
utan sakliga grunder. Det påvisades helt klart att det inte var judarnas fel att 
de var otillåtna att bedriva dessa näringar. Vidare påpekades att i de länder i 
Europa som judarna ägde fullkomlig frihet att välja försörjning, så fann man 
dem inom alla yrkesområden. 
 
Tiden mellan 1815-1870 innebar många reformer för Sveriges judar.24 Man 
brukar därför kalla perioden för judarnas emancipationstid. De lagändringar 
som kom till stånd för att förbättra judarnas situation i Sverige och göra dem 
mer jämställda med andra svenskar, bör samtidigt ses tillsammans med vad 
som hände för övrigt i landet under samma tidsperiod. Den 30 juni 1838 
upphävdes genom en kunglig förordning judereglementet ”angående mosa-
iska trosbekännares skyldigheter och rättigheter i riket”.25 Det enda förbud 
som stod kvar var förbudet att äga en fastighet på landsbygden. I samband 
med offentliggörandet av judereglementets avskaffande inträffade även det 
första och hittills enda judefientliga upplopp i Sverige.”26 

 
Många motståndare ansåg att judarna i och med detta edikt hade fått alldeles 
för stora friheter och Sveriges kung Karl XIV Johan kom därför efter detta att i 
folkmun kallas för ”Sveriges, Norges, Vendes och Juda konung”.27 

 
Något som är värt att nämnas är att den enda tidning som öppet var för 
emacipationsediktet var Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Detta var 
även var fallet 100 år senare då man som enda tidning öppet stödde judarna 
under nazismens framfart. 
 

                                       
21 Arnroth, T. 1992. s 196 
22 Glüсk et al 1997. s 29 
23 Arnheim, F. 1815. s 5 f 
24 Glüсk et al. 1997. s 29 ff 
25 Valentin, H. 1964. s 77 f 
26 Arnroth, T. 1992. s 196 
27 Arnroth, T. 1992. s 196 
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2.3 Utveckling och lagstiftning 

Från mitten av 1800-talet och framåt, så kom Sverige in i en period av stor 
dynamisk utveckling.28 Landet övergick från ett typiskt agrarsamhälle till ett 
industrisamhälle. Jordbruket som hade försörjt fyra femtedelar av befolk-
ningen vid 1800-talets mitt, stod knappt för hälften i början av 1900-talet.29 
Trots en mycket stor emigration från Sverige till Amerika så hade befolkningen 
under samma tidsperiod ökat med ca 2 miljoner (till 5,5 milj.) Det märktes inte 
minst på befolkningen i städerna, där arbetskraften var god, men boendeut-
rymmet drastiskt krympte. De första järnvägarna började byggas ungefär 
samtidigt som det moderna bankväsendet tog form, d.v.s. under 1850-talet. 
Därefter kom den betydelsefulla näringsfrihetsförordningen 1864. Under 
högkonjunkturen på 1870-talet blomstrade järn- och pappersbruken, samti-
digt som det fanns en internationell efterfrågan på trä- och jordbrukspro-
dukter. 
 
Under samma tidsperiod fick liberalismen sitt genombrott i Europa, och i dess 
fotspår följde judarnas emancipation.30 Det innebar en rad positiva föränd-
ringar inom lagstiftningen. År 1848 blev judarna vittnesgilla och år 1854 fick 
mosaiska trosbekännare med svenskt medborgarskap bosätta sig i alla rikets 
städer. (Under de sex första åren gällde denna nya lag endast de judar som var 
födda i Sverige) Vidare tilläts blandäktenskap från 1863 och genom 1866 års 
riksdagsordning fick judarna politisk rösträtt. Den 16 februari 1870 var så 
judeemancipationen fullständig, genom riksdagens beslut om judarnas 
tillträde till så gott som alla statliga ämbeten 
 

”Den 17 februari skrev S. A. Hedlund i sin tidning: ’Det skall icke längre finnas 
medborgare, som på grund av en skiljaktig religiös bekännelse bilda en pariaklass, 
utan alla barn av svenska föräldrar skola känna sig lika delaktiga i alla samhällets 
politiska och borgerliga rättigheter med samma frihet att kunna dana sig för del-
tagande i samhällets alla värv - - - Det är med obeskrivlig tillfredsställelse bud-
skapet härom mottagits av många tusental utav landets invånare. Då är ock en 
gammal stridsfråga jordad. Varje from fosterlandets vän tackar Gud därför.’”31 

 
Detta beslut kom att bli nog så viktigt då antisemitismen började sin spridning 
över den europeiska kontinenten ett par år därefter. Lyckligtvis stod Sverige 
emot detta, då varken allmänhet eller myndigheter följde det kontinentala 
mönstret. 
 
2.4 Status på västjudiska invandrare i Sverige inför den östjudiska 
invandringen 

De judar som fanns i Sverige år 1850, var officiellt ca 1000 till antalet och de 
flesta av dem härstammande från Tyskland. De var redan accepterade och 
etablerade både ekonomiskt och kulturellt. De umgicks flitigt med varandra 

                                       
28 Carlsson, C-H. 1996. s 29 
29 Carlsson, C-H. 1996. s 29 f 
30 Carlsson, C-H. 1996. s 29 f 
31 Valentin, H. 1964. s 106 ff 
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och hade täta kontakter både socialt och ekonomiskt. Det religiösa livet var 
under den här tiden starkt sekulariserat. 
 
I Sverige avskaffades passtvånget 1860 (fram till 1914) och det förekom heller 
ingen registrering för eventuella immigranter vid gränsen.32 Immigrations-
statistik finns visserligen, men den är alltför bristfällig vad gäller denna grupp 
av immigranter. Vissa blev inte bokförda förrän efter flera års boende i landet, 
emedan andra inte blev bokförda som invandrare alls. 
 
Det sistnämnda p.g.a. att ex. rabbinen som skrivit ut den nödvändiga flytt-
ningsattesten var från Stockholm, vilket ledde till att en jude som egentligen 
kom från Polen fick Stockholm som utflyttnings stad och alltså inte alls 
bokfördes korrekt. De nyanlända judarna hamnade nästan uteslutande i 
Stockholm eller Göteborg till att börja med. Där bildade de en slags under-
grupp till de redan etablerade församlingsmedlemmarna. Så småningom 
flyttade de vanligtvis vidare till andra, mindre orter, där nya, ortodoxa, 
församlingar bildades. 
 
Egentligen skulle man kunna dela upp dessa invandrande judar från öst i tre 
tidsrelaterade grupper; (1870-1880), (1880-1890), (1900-1910).33 Det är dock 
främst den första och sista som påverkar Sverige numerärt i verklig mening. 
Den mellersta gruppen var oerhört stor som emigrationsgrupp ifrån Ryssland, 
men närmast obetydlig i antal som immigrationsgrupp till Sverige. 
 
Det finns två betydelsefulla årtal som återkommer i de första svenska östju-
darnas historia och det är 1869 och 1881.34 Just 1869 är betydelsefullt p.g.a. 
den hungersnöd som drabbade Suwalki-området med angränsande guver-
nement mycket hårt. Suwalki-området utgjorde ett av tio polska guvernement 
som ingick i Tsar-Rysslands (1835-1917) europeiska del. Etniskt sett räknas 
judarna därifrån dock som litauiska judar. Och det är många litauiska judar 
som angivit 1869 som ankomstår till Sverige på sina ansökningshandlingar. 
Dessa kom att lyda under Tsar-Ryssland efter delningarna av Polen-Litauen i 
slutet av 1700-talet och fick sedan erfara de olika tsarernas lösningar på 
”judeproblemet”. När Alexander II mördades 1881, fick judarna stå som 
syndabockar. Vidare införde den nye tsaren Alexander III de starkt begrän-
sande ”majlagarna” 1882, vilka påverkade deras studiemöjligheter, boende 
och yrkesval. Judeförföljelserna var ett faktum och startskottet för 
massemigrationen hade gått. 
 
De första östjudarna som kom sökte sig främst till södra delen av landet och 
just Lund kom att härbärgera ett stort antal av denna grupp.35 Stadsdelen 
Nöden i Lund kom att liknas vid ett ghetto eller ett svenskt shtetl36. Där 
samlades fattiga östjudiska familjer under andra hälften av 1800-talet och i 
början av 1900-talet och i folkmun kallades området för Judéen. 

                                       
32 Carlsson, C-H. 1996. s 10 
33 Besserman, A. 1987. s 5 
34 Carlsson, C-H. 1996. s 27 
35 Glüсk et al. 1997. s 38 ff 
36 Shtetl - en judisk småstad. Groth, B. 2002. s 224 
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När så den östjudiska invandringsvågen kom i början av 1900-talet var 
ursprungslandet ändrat.37 Dessa nya flyktingar flydde framförallt undan 
hotet om tsarens lösning på judeproblemet. Nu kom östjudarna främst ifrån 
Vitryssland och östersjöprovinserna. Dessa judar sökte sig främst till Stock-
holm och hade oftast både yrkesutbildning och en längre teoretisk skolgång 
bakom sig, åtminstone männen. Trots detta såg man dem som hopplöst 
outbildade och underlägsna den redan etablerade judenheten. De kom från 
vad man då ansåg vara det mest efterblivna området i Europa och dessutom 
ansågs den utbildning man hade, Cheder38, vara en kvarleva av det gamla, 
traditionella och medeltida judiska samhället. Man såg helt enkelt Cheders-
kolorna som ett hot mot judarnas möjlighet till sammansmältning med det 
omgivande samhället. I Stockholm bosatte man sig företrädesvis på Söder-
malm och där finansierade dessutom en judisk stiftelse köpet av ett stort 
bostadshus med små billiga lägenheter. Detta s.k. Judehuset fick stor bety-
delse för den första generationen judar som ville leva ett ortodoxt judiskt liv. 
 
Under 1800-talets senare del ökade medlemstalet i de svenska mosaiska 
församlingarna i rask takt genom östjudisk invandring.39 År 1880, enligt 
folkberäkningsstatistiken, var de mosaiska trosbekännarnas antal knappt 
3000. Perioden mellan år 1900 och 1910 stod för den största invandringen då 
omkring 2200 flyktingar kom. År 1930 hade 1880-års antal mer än för-
dubblats (6653) enligt samma statistik. En av de största anledningarna var 
naturligtvis de stora pogromerna i Ryssland under denna period. Efter år 1910 
avstannade dock den stora flyktingvågen från öster. 
 
2.5 Västjudar kontra Östjudar 

De nya judar som anlände till Sverige från öst, hade inte hög status hos den 
redan etablerade judenheten i landet. Skillnaderna var påtagliga inom flera 
områden såsom religiöst, socialt, ekonomiskt och kulturellt.40 De svenska, 
assimilerade judarna var även rädda för vad denna nya invandrarvåg skulle 
föra med sig i form av ökad antisemitism, ekonomisk börda, äventyrande av 
den sociala position som de uppnått etc. Tydliga tecken på detta var bl.a. den 
strategi som församlingarna i Stockholm och Göteborg tillämpade, att bistå 
med biljettpengar för vidare resa västerut för östjudarna. Eller genom de nya 
församlingsordningar som trädde i kraft i Stockholm 1882 och Göteborg 1883, 
vilka innebar ett kraftigt motstånd mot de nya invandrarna. Enligt försam-
lingsordningarna krävdes numer svenskt medborgarskap för medlemskap i 
församlingarna. Trots dessa motsättningar var de mosaiska församlingarna 
tvungna att ta hand om de judiska flyktingarna från öster.41 Trots att de 
etablerade svenska judarna hjälpte dessa nyanlända judar både ekonomiskt 
och socialt, bl. a. med ordnad skolgång för barnen, så höll de båda grupperna 
sig noga på var sin kant. 

                                       
37 Carlsson, C-H. 1996. s 27 f 
38 Judisk elementarskola, härstammandes från det bildningsideal som utvecklades under 

medeltiden. Illman och Harviainen. 1997. s 113 
39 Carlsson, C-H. 1996. s 27 f 
40 Carlsson, C-H. 1996. s 33 f 
41 Glüсk et al. 1997. s 38 
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Spänningen mellan de assimilerade judarna och de nytillkomna judarna, eller 
”polackerna” som de sistnämnda kallades i folkmun, kunde även förklaras 
med ytterligare ett par aspekter.42 Den första var att dessa invandrande 
grupper påminde dem om sitt eget förflutna. Ett förflutet som de helst ville 
glömma. Den andra aspekten kan tragiskt nog förklaras med att Sveriges 
etablerade judar liksom den övriga befolkningen hade en mycket fördomsfull 
bild av den östjudiska befolkningen som obildade, smutsiga, fattiga och 
mycket ortodoxa. Sanningen var att den östjudiska flyktinggruppen var långt 
ifrån någon enhetlig massa. De östjudar som invandrade i ett tidigt skede, 
under 1800-talets senare del, hade ofta en sämre utbildning, var mycket 
ortodoxa och hade vanligtvis livnärt sig på jordbruk. Dessa faktorer resulte-
rade i ett svårare försörjningsläge, än för dem som kom efter den ryska 
revolutionen. De hade fått rysk utbildning, var ej fullt så ortodoxa, samt hade 
oftast någon form av hantverkskunnande. 
 
2.6 Gårdfarihandeln 

Den många gånger föraktade gårdfarihandeln fick ökade möjligheter när 
näringsfrihetsförordningen trädde i kraft 1864, men genom ett flertal för-
sämrande lagändringar försvårades den igen, framförallt för de judarna utan 
svenskt medborgarskap.43 Detta, för att sedan helt förbjudas för utlänningar 
år 1893. De som naturligtvis drabbades hårdast av dessa lagändringar var de 
så kallade östjudarna. De, som antingen var unga män som flytt undan upp 
till 25 års värnplikt eller hela familjer som på svältgränsen förlitade sig på sin 
faders kringvandrande handel. Arbetet som gårdfarihandlare var mycket 
slitsamt och de kunde bära på en packning på mellan 30-70 kilo.44 Men för de 
judar som invandrat från Östeuropa fanns inga genvägar. Det gällde att ta 
tillvara på de möjligheter som fanns till försörjning. När det gällde judiska 
gårdfarihandlare skall man även ta i akt att det fanns relativt stora skillnader 
på förutsättningar dem emellan. Från de helt skyddslösa, till dem som hade 
laglig rätt att bedriva handel och därmed kunde söka hjälp om så skulle 
behövas. För många var det även ett sätt att kunna hålla fast vid sin judiska 
livsstil. De många gånger strikt ortodoxa östjudarna hade svårt att ta an-
ställning någonstans samtidigt som de skulle hålla sabbaten, och därmed 
tvingas vara ledig fredag kväll, samt lördag. Generellt sett så drömde de nog 
alla om att så småningom få lämna det kringvandrande livet och att kunna få 
möjligheten att starta en egen rörelse av något slag. Grossistföretag eller 
handel med antikviteter var något som småningom kom att försörja många 
före detta gårdfarihandlare. 
 
Gårdfarihandeln var endast ett temporärt yrke, ett medel för att överleva.45 
Det bevisas av att detta yrke normalt sett ej gick i arv. Istället var det viljan att 
kunna ge sina barn en ordentlig utbildning utmärkande för denna fattiga 
grupp av östjudiska invandrare, en akademisk utbildning. Påfallande många 
av dessa gårdfarihandlares barn blev således läkare och jurister. 

                                       
42 Valentin, H. 1964. s 145 
43 Carlsson, C-H. 1996. s 32 
44 Stare, J (red). 1996. s 20 ff 
45 Glüсk et al. 1997. s 40 
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3. Presentation av de intervjuade 

3.1 Inledning 

Jag vill med detta avsnitt ge en presentation av de tre personer som jag har 
intervjuat inför denna uppsats. De har, genom att delge sin familjehistoria, 
kunnat ge en bild av hur livet har tett sig och fortfarande ter sig för de judiska 
invandrare som kommit till vårt land. De har alla tre släktingar som immig-
rerat både från Öst- respektive Västeuropa. Jag ser på de uppgifter som 
framkommit under intervjuerna som ett mycket värdefullt komplement till 
litteraturstudierna. Då jag endast har intervjuat tre personer, har jag ansett 
det viktigt att få en spridning vad det gäller de berörda personernas åldrar, att 
på så sätt få tankar och åsikter från tre olika generationer. Dessutom ser jag 
det som en fördel att de tre ej är av samma kön. 
 
Jag har valt att inleda presentationen med David Glüсk, född år 1919. Där-
efter kommer Bo Hуttnеr, född år 1941. Avslutningsvis presenteras Jeѕѕica 
Ваb-Воndе, född år 1974. 
 
3.2 David Glüсk 

David Glüсk föddes den 6 januari 1919 i Stockholm. Hans far, Ѕаlоmon Glüсk 
som var född 1880, kom ifrån en stad i Litauen vilken hade en stor judisk 
befolkning. Hans far i sin tur, d.v.s. Davids farfar, var religionslärare och 
hade, enligt vad Davids mor har berättat, mycket stort anseende i staden, 
vilket gav sig till uttryck genom att han jordfästes i stadens synagoga. Davids 
far lämnade hemmet vid 19 års ålder, då han först begav sig till släktingar i 
Köpenhamn. Skälet till hans emigration var med största sannolikhet de svåra 
levnadsförhållanden som rådde för judar i Ryssland vid den tiden. Det var 
bl.a. en mycket stor risk att bli uttagen till 25 års värnplikt. Han övergav 
Köpenhamn 1904 och begav sig till det dåvarande Rhodesia, där han arbetade 
fram till 1907. Anledningen till denna Afrikanska vistelse är höljd i dunkel. 
Efter att ha lämnat Rhodesia bakom sig, bar det av till Sverige. 
 
Davids mors föräldrar var även de ifrån Litauen. De var bosatta i Lund och 
Davids mor var nummer fem i en syskonskara på nio. Hon var född år 1887. 
Ett par av hennes syskon dog i späd ålder, och David har fått berättat för sig, 
hur hans morfar tog tåget till Malmö med ett av dessa avlidna barn liggande i 
en pappkartong för att kunna begrava det judiskt. Lund hade ingen egen 
judisk begravningsplats. Davids morfar kämpade med att försörja sin stora 
familj som gårdfarihandlare. Det var i Lund som Davids föräldrar träffades och 
ingick äktenskap 1907. 
 
Davids far började tidigt arbeta med antikviteter. Troligtvis började han arbeta 
i M C Hіrѕсh Antikhandel på Regeringsgatan i Stockholm redan på 1910-talet. 
Han blev så småningom delägare där, och efter M C Hіrѕсh död 1928, stod han 
som ensam innehavare. 
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I motsats till många andra judar som invandrat från Ryssland och vanligen 
bosatte sig på Södermalm i Stockholm, så valde Davids föräldrar att bosätta 
sig på Östermalm. I den stadsdelen bodde de kvar till 1931, då familjen 
flyttade till Norrmalm och samma hus som faderns Antikhandel var belägen. 
Anledningen till att de inte slog sig ner på Söder där de flesta andra östjudarna 
bosatt sig, var antagligen för att de ville ha närheten till faderns arbetsplats. 
 
Davids bror Harry, född 1909, arbetade även han i faderns antikhandel, vilken 
han sedan övertog efter faderns död 1958. Han avvecklade sedermera rörelsen 
på 1970-talet för att helt ägna sig åt affärer med mynt och medaljer och blev 
med tiden en av Europas större mynthandlare och numismatiker. 
 
Eftersom David själv hade bra betyg i de flesta ämnen i skolan, så var det en 
självklarhet att han skulle studera vidare. Han var intresserad av språk, men 
blev avrådd av sin mor att fortsätta på den banan, då hon inte tyckte att han 
”skulle framleva sina dagar med att undervisa motvilliga ungar, d.v.s. att bli 
lärare”. Så av mer eller mindre outgrundlig anledning, enligt David, så började 
han istället läsa juridik och avlade Jurist kandidat examen i april 1942. 
Därifrån har han gjort en framstående yrkeskarriär, vilken har innehållit 
positioner som bl.a. chefsrådman i Stockholms tingsrätt och hovrättslagman i 
Svea hovrätt. 
 
David ingick äktenskap med en judisk kvinna 1945. I äktenskapet föddes två 
döttrar, den äldsta född 1945 och den yngsta född 1951. Båda är idag gifta 
med judiska män och har egna barn och barnbarn. De båda förvärvsarbetar, 
den ena som VD för ett företag i miljöbranschen och den andra är till yrket 
optiker. Davids eget äktenskap upplöstes genom skilsmässa 1972, och 
exhustrun är omgift och bosatt i Glasgow. 
 
Davids föräldrahem var ortodoxt, d.v.s. med iakttagande av sabbat och alla 
helgdagar, samt kosher mathållning. Hans egen familj och hans barns familjer 
har i det närmaste avlägsnat sig från den ortodoxa livsföringen. I många fall 
har istället den kulturella och sociala anknytningen fördjupats. Detta exem-
pelvis genom studier i judendom och judisk historia, aktivt deltagande i 
judiskt föreningsliv och genom stöd för staten Israel. Enligt David så står 
religiositet för religiöst sinnelag och tradition för gammal sedvänja. Därför 
menar han att religionen tar sig, kanske särskilt inom judendomen, ofta 
uttryck i iakttagande av traditioner. Detta genom att till exempel tända ljus 
och välsigna barnen vid sabbaten, samt förtäring av viss mat vid olika helger 
och mycket annat. 
 
Davids far och morfar, som bodde hos dem tillsammans med hans yngsta 
moster, brukade gå i synagogan på Wahrendorffsgatan. Fram till 1945 låg 
Stockholms enda ortodoxa synagoga på S:t Paulsgatan på Södermalm. År 
1945 flyttades så synagogan Jeschurun från Hamburg till Östermalm i 
Stockholm. Han har dock inget minne av att någon i hans familj brukade 
besöka den. För egen del började hans besök i denna hitflyttade synagoga med 
faderns död. David och hans bror ville gå i synagogan varje dag under sor-
geåret för att läsa Kaddish, den speciella bönen för sörjande, och detta var 
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endast möjligt i någon av de båda ortodoxa synagogorna. Efter denna tid har 
han för egen del fortsatt att gå i Jeschurun, trots att han inte betraktar sig 
själv som ortodox. 
 
På Davids föräldrars tid var tillhörighet till dåvarande Mosaiska Församlingen 
obligatorisk. Efter lagens upphävande 1952 har familjen regelmässigt varit 
medlemmar i församlingen. Han anser att Judiska församlingen har sin 
största betydelse som fast punkt och serviceorgan för Stockholms judar. 
Egentligen tycker väl inte David att Judiska församlingen har någon större 
betydelse för honom personligen, men han ser det som en självklarhet att 
tillhöra den. 
 
Vad det gäller Judiska Museet i Stockholm, så blev David inkopplad på ett 
tidigt stadium i dess verksamhet, då det grundades av en barndomsvän till 
honom. Museet instiftades 1987 och redan efter ett par år blev David utsedd 
till vice ordförande i den stiftelse som driver museet. Under hela den tid d.v.s. 
fram till 2001, som han innehaft den posten, har han även sysslat med 
guidning av skolklasser och övriga grupper. David har dessutom skrivit och 
redigerat böcker som Judiska Museet har givit ut. Lite vårdslöst brukar han 
säga att Judiska Museet i Stockholm är det viktigaste som har hänt Stock-
holms judar sedan Aaron Isaac, men det är bara ett uttryck för den betydelse 
som han tillmäter museet. 
 
3.3 Bo Hуttnеr 

Bo Hуttnеr föddes 1941 i Stockholm och hans släkt är en av de äldsta judiska 
släkterna i Sverige. Bos farmors farfars morfar var den 5: e juden att få stanna 
i Sverige. Han hette Fabіan Philip och invandrade från Hamburg under Gustav 
III: s tid. Det var året 1782 som han som stadens förste jude fick rätten att 
bosätta sig i Karlkrona. Där startade han en segelduksfabrik som fick stor 
betydelse för den svenska flottan. 
 
Fabіan Philips barnbarnsbarn, Ludwig Rubеn, ingick äktenskap med en 
kvinna vid namn Amanda. Dessa båda var Bos farmors föräldrar. Ludwig och 
Amanda var väletablerade i samhället och hade det ekonomiskt mycket bra. 
Ludwig drev en bankrörelse som han sedermera sålde och när Ludwig dog, 
fick Amanda rådet att satsa förmögenheten på en ung och mycket lovande 
ingenjör vid namn Ivar Krüger. Förmögenheten förlorades och Amanda fick 
lämna hus och hem. Amanda och Ludwig fick fem barn varav ett av dem var 
Signe Rubеn. 
 
Bos farfars föräldrar var Benjamin Ѕаlоmon och Hannah Тuроwѕkі. Benjamin 
Ѕаlоmon var född 1852 i Kovno, Litauen, vilket tillhörde det forna 
Tsar-Ryssland. Han invandrade troligtvis till Sverige under år 1869. Benjamin 
Ѕаlоmon bosatte sig i Göteborg och ingick där äktenskap med Hannah 
Тuроwѕkі. Även hon var troligtvis bördig ifrån Östeuropa. Bo berättar att hon 
var 120 cm i strumplästen och mycket ortodox. Det är osäkert hur många 
barn de fick tillsammans, men familjens försörjning tryggades den första tiden 
genom gårdfarihandel. Sedermera utvecklade dock Benjamin en grossist-
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verksamhet och kunde etablera Grossistföretaget B S Hуttnеr. Varför namnet 
Hуttnеr togs eller varifrån det kommer finns det inga svar på, men det är här 
det dyker upp för första gången. Därav namnet på Bos farfar, Max Hуttnеr. 
 
Bos farmor och farfar, Signe Rubеn och Max Hуttnеr ingick äktenskap trots 
olika bakgrund. Signe Rubеns föräldrar hade en aktad ställning i samhället 
och var mycket kulturella. De var välassimilerade, välsituerade och släkt med 
Bonniers. Detta emedan Max Hуttnеr kom ifrån en mycket ortodox familj med 
östjudisk bakgrund. Det var med största sannolikhet ett mycket ojämnt 
äktenskap med flera svårigheter. Vanligtvis så gifte man in sig i sin egen grupp 
av judar i Sverige, så de fick kämpa hårt för att få sitt äktenskap att fungera. 
Max Hуttnеr arbetade sig dock upp och startade Max Hуttnеr AB på Odeng-
atan i Stockholm. Denna rörelse drev han sedan tillsammans med sin son, 
Rubеn Hуttnеr. Signe och Max fick även två döttrar i äktenskapet, Maj och 
Lisa. 
 
Rubеn Hуttnеr ingick sedan äktenskap med Lіlly Emаnuel 1938, som kom 
med sin familj från Tyskland 1933. Det var främst Lіllys mor som märkte vad 
som höll på att hända i Tyskland, vilka antisemitiska strömningar som 
stegrades i samhället. Lіllys far motsatte sig dock starkt en emigration och 
hävdade envist att han minsann var en tysk patriot. Han innehade en hög 
position inom bankväsendet och såg just yrkesidentiteten som sin främsta 
identitet. Bos mormor gav sig inte och det resulterade till slut i att familjen 
flyttade till Sverige 1933. Barnen fann sig snart till rätta, vilket gjorde att även 
modern trivdes. Lіllys far trivdes dock aldrig. Han ansåg att de fått offra allt för 
den judiska börden, något som han själv aldrig satt i främsta rummet. Han 
hade förlorat sin position, sin yrkesidentitet, sitt språk och sin och familjens 
plats i samhället. 
 
Rubеn Hуttnеr fortsatte att driva Max Hуttnеr AB tillsammans med sin far, 
den rörelse vilken han sedermera stod som ensam ägare till. Rörelsen såldes 
sedan i början av 1970-talet. Rubеn och Lіlly fick fyra barn tillsammans; Eva, 
Bo, Barbara och Max. I detta äktenskap härstammade Rubеn ifrån den äldre 
invandringen och Lіlly ifrån den nya. Det har gått bra för deras barn. Eva, 
Barbara och Max var alla tre mycket duktiga och framgångsrika redan i unga 
år. De har gift sig judiskt och tidigt nått ekonomisk framgång. Även Bo hade 
tanken att gifta sig judiskt, men ödet ville annorlunda. Han drev i många år 
skivbutiken Stеrling i centrala Stockholm och hans blivande hustru Mette 
kom med storm in i hans liv. De gifte sig och har fått tre flickor tillsammans; 
Paulina 1982, Filippa 1985 och Maxine 1991. Bo lade ner skivaffären Stеrling 
1996 för att satsa på sitt skivbolag, med samma namn, fullt ut. 
 
Eftersom Bo gifte sig med en icke judisk kvinna, så har han fått tänka över sin 
egen tro och bakgrund lite extra. Bo och Mette har haft den överenskomelsen 
att deras barn skall bjudas på religiösa traditioner från olika håll, för att sedan 
själva få ta ställning. Bo har försökt att etablera en judisk tradition. Han och 
barnen har gått i synagogan på de stora helgdagarna, men även besökt 
Svenska kyrkan. Barnen är varken döpta eller konfirmerade och som han 
säger så kräver inte samhället idag något ställningstagande. Bo är stolt över 
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sitt judiska ursprung och hans engagemang i judiska museet skänker till-
fredsställelse och trygghet. Hans äldsta dotter känner sig även hon som en 
judinna och har nu själv skrivit in sig i församlingen. Han betonar att det dock 
inte är problemfritt i integrerade familjer, och inom Bo och hans syskons 
familjer finns en spännvidd mellan ortodox tradition till icke judisk. 
 
Bo själv känner med en viss sorg, att han går samma väg som sin far d.v.s. blir 
mindre troende med åren. Generellt tycker han sig dock se en tendens att 
tidigare assimilerade judar nu börjar återuppta judiska seder och traditioner i 
allt högre grad. Ritualen har ett egenvärde i sig och Bo anser att de flesta judar 
i Sverige idag inte ens praktiserar judendomen religiöst, utan det viktigaste är 
kulturen, traditionerna och naturligtvis familjen. Han menar att judarna i 
Sverige är en mycket heterogen grupp, men att det finns en sak som förenar 
dem alla, oavsett åsiktsskillnader - Israel. För Israels existens bevisar att de är 
ett folk. 
 
3.4 Jeѕѕica Ваb-Воndе 

Jeѕѕica Ваb-Воndе föddes 1974 i Stockholm i en traditionell judisk familj. 
Hennes mormors mor föddes i Odessa i Ukraina på 1890-talet och invandrade 
till Sverige omkring år 1910. Hennes mormors far kom även han ifrån forna 
Tsar-Ryssland och de två träffades i Malmö. De fick fem barn inom äkten-
skapet, varav ett dog vid tidig ålder. De var mycket fattiga och förtjänade sitt 
levebröd genom faderns gårdfarihandel. Deras religiösa inriktning var ortodox. 
 
Jeѕѕicas mormor har berättat om deras fattigdom och om upplevelsen av 
faderns ständiga frånvaro. Hon har även berättat att varken hennes far eller 
mor någonsin lärde sig det svenska språket ordentligt. Själv föddes hon i 
Malmö år 1915 och växte alltså upp i ett ortodoxt hem. När hon så passerade 
en ålder av 30 år och fortfarande ej funnit en respektabel make, skickades hon 
till Stockholm för att göra så. Väl på plats träffade hon sin blivande man i 
synagogan på S:t Paulsgatan på Södermalm, och de två ingick sedan äkten-
skap år 1947. 1949 föddes Jeѕѕicas mor, Renée Hіrѕсhfeld, som ovanligt nog 
är enda barnet. 
 
Jeѕѕicas morfar föddes 1912 i Halle i Östtyskland. Han invandrade 1938 till 
Sverige, detta efter Kristallnatten. Intressant är att det var först i Sverige som 
han övergick till den ortodoxa läran. Jeѕѕicas morfar startade en mattaffär på 
Nybroplan, Norbergs mattor. Affären gick med vinst och målet att förbättra 
deras livssituation lyckades. Deras ekonomiska ställning var tryggad. Deras 
nya sociala position i samhället innebar dock en jobbig klasskillnad gentemot 
syskon och föräldrar har mormodern berättat. 
 
Jeѕѕicas farmor föddes år 1918 och växte upp i Berlins överklass. Hon till-
hörde en helt assimilerad familj som ingick i den etablerade societeten. Även 
hennes familj beslöt sig för att lämna Tyskland efter Kristallnatten. Jeѕѕicas 
farmor hamnade i Sverige emedan hennes föräldrar emigrerade till England. 
De behöll en mycket bra kontakt livet igenom, men farmodern sörjde att de 
aldrig kom till Sverige. Hela hennes föräldrars liv hade raserats över en natt 
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och de kom aldrig riktigt över det. Vid ankomsten till Sverige tog hon an-
ställning som hembiträde hos en respektabel judisk familj, vilket visade sig 
vara ett lyckat val, då det även var där hon träffade sin blivande man, som en 
av husets gäster. 
 
Jeѕѕicas farfar, född 1904, kom även han ifrån Västtyskland. Han kom till 
Sverige genom arbetskraftsinvandring år 1933. Han var ingenjör och upp-
finnare och startade så småningom ett eget företag vid namn Аrаtrоn. Jeѕѕicas 
farmor och farfar bosatte sig i Bromma och fick tillsammans Thomas Ваb 
1947, d.v.s. Jeѕѕicas far. 
 
Renée Hіrѕсhfeld och Thomas Ваb träffades på universitetet där Thomas var 
Renées handledare. De ingick äktenskap och bosatte sig i Bromma, där 
Jeѕѕica är uppvuxen. När Jeѕѕica var 1.5 år skildes hennes föräldrar och hon 
har till största delen vuxit upp med sin mor. Hennes mor kom efter några år 
att gifta om sig och bo med en ny, icke judisk man. De har fått två söner 
tillsammans. Det var inte lätt att ta ett sådant steg för Jeѕѕicas mor som vuxit 
upp i ett ortodoxt hem. Det innebar stora påfrestningar både inom släkten och 
inom vänskapskretsen. Jeѕѕica menar att man ej har diskuterat religiositet 
och gudstro i hennes hem, men alltid hållit mycket hårt på de judiska tradi-
tionerna. 
 
Jeѕѕica har gått årskurs 1-6 i judisk skola och efter det i judisk klass på ett 
kommunalt högstadium, där de har studerat judendom och hebreiska utöver 
den vanliga läroplanen. Jeѕѕica beskriver skolgången som bra, med en stegvis 
integrering. Visst har det förekommit hakkors i bänken vid något tillfälle, men 
tiden i den judiska skolan stärkte självkänslan anser hon. Och flytten till den 
vanliga skolan innebar att en ny värld öppnade sig, vilket var en nyttig 
erfarenhet inför gymnasiet. Det har alltid varit en självklarhet att vara ledig på 
de traditionella helgdagarna, vilket har inneburit att det judiska arvet under 
alla omständigheter varit framträdande. Efter gymnasiet är det vanligt med en 
vistelse i Israel bland judiska ungdomar, och så blev det även för Jeѕѕica. Hon 
tillbringade sin tid där med att jobba på kibbutz för att lära känna både landet 
och språket. En mycket nyttig erfarenhet som enar många olika nationaliteter 
i ett folk, anser hon. Det judiska arvet kan likaledes kännas tungt att bära 
ibland, varför Jeѕѕica valde att flytta till Gävle för att studera efter hem-
komsten. Hon menar att det kan vara skönt att bara vara Jeѕѕica ibland, 
istället för att bara vara judinna. 
 
1994 träffade Jeѕѕica Gustav, sin blivande man. De ingick äktenskap och 
sonen Adam föddes 2002. Gustav är icke-jude och det har inneburit många 
spörsmål. Ett exempel är att det tog 5 år innan han träffade Jeѕѕicas mor-
föräldrar. Ett annat var hur vigselakten skulle kunna formas för att kännas 
bekväm för båda två. Ett judiskt bröllop var ju uteslutet i och med att Gustav 
icke är jude, men för Jeѕѕica var det oerhört viktigt att ändå få med vissa 
aspekter ur den judiska ceremonin. Vigseln var så viktig eftersom den kändes 
som ett slags manifest över deras kärlek och även över deras framtida livs-
situation. Jeѕѕica berättar att hon har varit tvungen att rannsaka sig själv 
ordentligt för att komma fram till hur hon verkligen vill leva. Hennes slutsats 
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är att det måste bli traditionellt judiskt och att även deras gemensamma barn 
får den uppfostran. Även om de båda är fullt medvetna om de problem som 
kan uppstå, så har de bestämt sig för att deras äktenskap skall innehålla 
kulturmöten istället för kulturkrockar. Judiska församlingen i Stockholm har 
startat samtalsgrupper för ”mixed marriges”, vilket Jeѕѕica anser är mycket 
bra. 
 
När Jeѕѕica går till synagogan med sin man och son, vilket hon gör under de 
stora helgdagarna, går de till den stora synagogan på Wahrendorffsgatan. Där 
känns det lite friare och bättre tack vare att de får sitta tillsammans som 
familj. Emedan hon tillsammans med sin mor och morföräldrarna går till den 
mindre, ortodoxa synagogan på S:t Paulsgatan, där hon gått under hela sin 
uppväxt. Besöken i synagogan upplever Jeѕѕica som viktiga, mest för att de 
ger känslan av sammanhang. Jeѕѕica betonar vikten av den judiska tradi-
tionen, vilken egentligen inte grundar sig i gudstro. Det är vikten av tradi-
tioner, judisk fortlevnad och judisk identitet som är betydelsefull. Att kunna 
se tillvaron i sitt sammanhang och faktiska existens. Vidare ser hon sig själv 
som en länk i den kedja som skall trygga den fortsatta existensen av den 
judiska traditionen. Hennes största uppgift är att föda och fostra judiska barn. 
På det sättet bibehålls även olika minoriteters trosuppfattningar, vilket 
Jeѕѕica lägger stor vikt vid. Detta i en värld där hon hoppas på en större 
acceptans och respekt emellan människor i framtiden. I detta sammanhang 
anser hon att Judiska Museet fyller en viktig funktion, både som informa-
tionskälla och bevarande av den judiska traditionen. Jeѕѕica har också en 
professionell kontakt med museet i och med sitt yrke som informationsan-
svarig på Judiska församlingen i Stockholm. På samma arbetsplats jobbar 
även hennes far, som för övrigt är hennes chef. Jeѕѕica beskriver sin far som 
sekulariserad, men med en mycket stark judisk identitet. 
 
Symboliskt sett, avslutar Jeѕѕica, står Israel för samma sak som judenheten - 
du har en tillhörighet var i världen du än befinner dig. 
 
4. Analys och diskussion 

Jag har nu nått kulmen av mitt arbete och innan jag går vidare vill jag rikta ett 
stort tack till intervjupersonerna som har delat med sig av sin familjehistoria, 
samt till Judiska församlingen och Judiska biblioteket i Stockholm för deras 
service och välvillighet att på alla sätt hjälpa till med material. 
 
De svenska judarnas historia och integration, samt differensen mellan öst och 
väst har varit oerhört spännande att studera. Som alltid under arbeten som 
dessa, undrar man var all tid tar vägen? Hur man skall kunna prioritera och 
lägga sådant som ej går under ramen för detta arbete åt sidan - allt är ju så 
intressant och fascinerande. 
 
Vilka de människor som faktiskt bestämde sig för att immigrera till Sverige 
var, går inte så lätt att utröna. De var en ytterst heterogen grupp av judar. För 
det första skiljer ankomsttiden dem åt och därigenom orsakerna och för det 
andra kom de från ett geografiskt oerhört stort område. 
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De första som kom att bli svenska judar, med start i slutet av 1700-talet, var 
judiska immigranter från Västeuropa, d.v.s. Tyskland. De var ofta högutbil-
dade, redan sekulariserade judar, som dessutom hade kapital. Det krävdes ju 
2000 specie för att få invandra till Sverige. Så enligt min mening var dessa 
judar inga flyktingar, utan här anser jag att det mer var en fråga om arbets-
kraftsinvandring. De som kom hit såg en potentiell marknad för sitt respektive 
yrkesområde. De kunde inneha yrken som exempelvis framstående han-
delsmän, bankmän, ingenjörer eller läkare, vilket naturligtvis gjorde dem 
attraktiva på den svenska arbetsmarknaden. Detta faktum visar sig tydligt 
hos två av de intervjuade personernas släkthistorier i min undersökning. Bo 
Hуttnеrs farmors far, Ludwig Rubеn, vars familj härstammade från Hamburg 
och från en av de äldsta släkterna i Sverige, drev en egen bankrörelse. Och ser 
man till senare invandring, men fortfarande ifrån Västeuropa, så bibehålls 
samma mönster. Bo Hуttnеrs morfar som immigrerade från Västtyskland 
1933 var även han en bankman. Samma sak gäller Jeѕѕica Ваb-Воndеs farfar, 
vilken likaledes invandrade ifrån Västtyskland 1933 och var till yrket ingenjör. 
Det fanns dock de svenskar som mer såg dem som ett hot, än som en tillgång. 
I detta fall tycks tråkigt nog historien upprepa sig gång på gång och inte 
påverkas alltför mycket i positiv riktning. 
 
När så nästa grupp av invandrande judar sökte sig till Sverige med start runt 
1870-talet, var förutsättningarna inte alls desamma. Den här gången var det 
judar från Östeuropa som knackade på dörren. Med hänvisning till Anna 
Bessermans arbetsrapport (1987) där indelningen på tre tidsrelaterade 
invandrarvågor från öst presenteras, så har jag valt att bortse från mellan-
vågen. Detta för jag anser att den påverkade den svenska judenheten så litet i 
förhållande till de andra två, vilket jag för övrigt tror beror på att Sverige vid 
den tidpunkten endast var ett transmigrationsland för denna grupp. (Något 
jag för övrigt anser skulle vara ett mycket intressant forskningsområde i 
framtiden) För att återknyta till Carl Henrik Carlssons teori om de östjudar 
som kom runt 1870-talet, så visar även mitt material på att de faktiskt kom 
från ett mycket avgränsat område i ryska Polen. Här kan man dra omedelbara 
paralleller med två av de intervjuade personerna. Likheter påvisas både i 
David Glüсks och i Bo Hуttnеrs familjehistorier, där man emigrerade p.g.a. 
fattigdom. Denna grupp var i allmänhet fattiga jordbrukare, med låg utbild-
ningsnivå och ortodoxa i sin religiositet. De sökte sig främst till södra Sverige 
eller landsortsstäderna och försörjde sig där som gårdfarihandlare, vilket även 
intervjupersonernas släktingar fick göra. Den slutsats jag har kunnat dra är 
att detta yrkesval egentligen ej var självvalt, utan helt enkelt var det som stod 
att få. Dessa gårdfarihandlare hade därtill ofta stora familjer med många 
munnar att mätta. Det var ett föraktat yrke och att det sedan ofta var ”dessa 
obildade, oborstade, ortodoxa polacker med tvivelaktig moral” som innehade 
dem underlättade ju inte saken. Fördomarna som florerade var alltså väl 
förankrade redan när nästa våg från öst kom. 
 
Märkbart är att det inte bara var den ”Vanlige svensken” som hade fördomar 
vad det gällde östjudarna, minst lika många fördomar fanns hos de tidigare 
invandrade västjudarna. De var dessutom rädda om sitt eget anseende, sin 
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uppnådda sociala rang och för den ekonomiska börda denna östjudiska 
inflyttning kunde föra med sig. 
 
Den grupp av östjudar som kom i början av 1900-talet, företrädesvis från 
nuvarande Baltikum och Vitryssland, hade något andra förutsättningar än 
den tidigare nämnda gruppen. Dessa judar (av manligt kön) hade oftast en 
relativt god skolutbildning samt ett hantverkskunnande i bagaget. Trots detta 
blev de behandlade som mindre vetande och man bedömde dem i jämförelse 
med den svenska etablerade judenheten, vilket naturligtvis försatte dem i ett 
omedelbart underläge. I och med detta hänvisades även denna grupp, trots sin 
bildning och sitt hantverkskunnande, till det föraktade och slitiga gårdfari-
yrket. Även här kan detta belysas genom vittnesmål från min undersökning, 
där Jeѕѕica Ваb-Воndеs mormor har berättat om fattigdomen och faderns 
ständiga frånvaro i och med dennes vandringar som gårdfarihandlare. 
 
Förutsättningarna immigranterna emellan skilde sig väsentligt, men så gjorde 
även orsakerna till dessa. Kontexten är oerhört viktig att ta i beaktande, 
däribland religiösa, sociala, ekonomiska, geografiska, bildningsmässiga och 
tidsrelaterade orsaker. Det verkar som skillnaderna ibland var större emellan 
öst- och västjudar, än emellan västjudar, som var i det närmaste assimilerade, 
och kristna svenskar. 
 
Ser man till den tidigaste historien i detta arbete och sedan drar paralleller 
framåt i tiden så framträder mönstret av den otroligt anpassningsbare och 
hårt strävande juden fram. Om det endast är handel och penningaffärer som 
man som jude tillåts syssla med - ja, då ser man till att bli mycket bra på det. 
Resultatet blir tråkigt nog skällsord som sniken och penningkär uppkommet 
av vad jag ser som ren och skär avundsjuka. När sedan förutsättningarna 
ändras, så anpassar man sig därefter. I den judiska traditionen värderas 
dessutom utbildning mycket högt och vikten av att söka kunskap betonas. 
Därav ses det naturligt att kämpa hårt för att kunna ge sina barn chansen till 
bättre förutsättningar och i bästa fall akademiska studier, även om det 
innebär stora uppoffringar för familjen. Även här visar både det litterära 
studiet och resultatet utifrån mina intervjuer på samma sak, nämligen att hur 
dåliga förutsättningar dessa judiska immigranter än hade när de kom till 
Sverige, så gav de sig inte förrän de hade klättrat uppåt på samhällsstegen. 
Karakteristiskt för intervjupersonernas släktled är att man sakta har avan-
cerat genom att starta egna rörelser såsom grossistverksamhet, handel med 
exempelvis mattor eller antikviteter. Detta har i sin tur lett till att barn och 
barnbarn till dessa gårdfarihandlare idag innehar höga befattningar i sam-
hället och i många fall även akademiska betyg. 
 
Något som följer som en röd tråd genom mitt arbete med den judiska historien, 
från öst till väst och från ortodox till sekulariserad, är att trots långa avstånd 
dem emellan och ett liv i diaspora så är det judiska folket alltid förenade 
genom sin tro och sina traditioner. I denna uppsats kan man följa detta 
fenomen från de tidigaste kontakterna på 800-talet, genom historiens gång, 
och sedan få klara bevis för att det fortgår i och med de aktuella intervjuerna, 
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där alla tre av de intervjuade personerna mycket klart framhåller betydelsen 
av de judiska traditionerna. 
 
Israel har varit och är ju fortfarande i allra högsta grad en sammanhållande 
länk för världens judar i diaspora, men samtidigt vet man att antisemitism och 
antisionism ofta gått hand i hand, vilket naturligtvis blir kännbart i tider som 
dessa med Israel - Palestina konflikten som en ständig påminnelse. Många 
anser dock att den största faran för judarna idag inte är antisemitism utan 
assimilation. När integrationen har underlättats och hotet ”utifrån” har 
minskat, så finns tendensen att blandäktenskapen ökar och naturligtvis även 
assimilationen. Varningar om att assimilationen undergräver den judiska 
traditionen och därmed även den judiska identiteten hörs inom de egna leden. 
Åtgärder för att bevara traditionella judiska, kulturella och religiösa värden 
sätts in. Skådar man tillbaka på det drygt 150 åren som gått sedan mitten av 
1800-talet, så ser man vilka stora förändringar som judenheten i Sverige har 
upplevt. Detta både inom sin egen gemenskap och även i förhållande till sin 
icke judiska omvärld. Genom denna utveckling kan man skönja en större 
mångfald inom judendomen som tillsammans med, eller till och med kanske 
på grund av, den yttre friheten skapar den judenhet som är judendomen i 
Sverige av idag 
 
Vart detta skall leda vet man ej, en sak är dock säker - judendomen har 
anpassats efter tidens gång under de senaste 3 200 åren utan att någonsin 
förlora sin tradition och identitet på vägen. 
 
Som avrundning vill jag framhäva den slutsats som jag dragit av detta arbete. 
Liksom jag tidigare betonat så innebar det en väsentlig skillnad om man som 
jude immigrerade från Väst- respektive Östeuropa. Men vad jag dessutom vill 
belysa är att jag anser att de östjudar som immigrerat, oberoende av tidpunkt 
och geografiskt område, har genomgått samma integrationsprocess trots 
deras sinsemellan olika förutsättningar vid ankomsten till Sverige. Däremot 
har integrationsprocessen för öst- respektive västjudarna varit väldigt olika. 
Det framgår tydligt anser jag, med den indelning som jag har kunnat kon-
statera, vilken beskriver västjudarna som ”arbetskraftsinvandrare” och 
östjudarna som ”flyktingar”. De förstnämnda erhöll snabbare en aktad plats i 
samhället, medan de sistnämnda fick lida stor fattigdom och föraktfullhet, och 
det hann gå en till två generationer innan de kunde finna en aktad plats på 
arbetsmarknaden och i samhället. Det viktigaste är dock att resultatet tycks 
bli detsamma, d.v.s. välintegrerade svenska judar. 
 
5. Sammanfattning 

Detta arbete behandlar de öst- respektive västjudiska invandrarnas väg till 
integration och tillhörighet i det svenska samhället. Arbetet belyser även de 
differenser och den markanta skillnaden i förutsättningar mellan de olika 
immigrationsvågorna. Den tidsperiod som ligger i fokus för denna uppsats är 
perioden mellan 1850 till nutid och där tiden mellan 1850-1910 kan ses som 
bakgrund främst till de intervjuer som presenteras. Den tidigare gruppen av 
invandrande judar kom i huvudsak från Västeuropa, Tyskland, med start i 
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slutet av 1700-talet. Emedan den senare kom i två omgångar, i slutet av 
1800-talet och i början av 1900-talet, från forna Polen/Ryssland/Baltikum. 
Förutsättningarna immigranterna emellan skilde sig betydelsefullt åt och så 
gjorde även orsakerna till dessa. Kontexten är mycket viktig att ta i beaktande, 
såsom religiösa, sociala, ekonomiska, geografiska, tidsmässiga och bild-
ningsmässiga orsaker. Av detta har jag dragit slutsatsen att skillnaden ibland 
tycks ha varit större mellan öst- respektive västjudar, än mellan västjudar och 
kristna svenskar. 
 
Utöver detta behandlas i detta arbete judars historiska situation av diaspora i 
Norra Europa generellt, från medeltid och framåt, och svensk politisk historia 
som kan sammanbindas till invandring i allmänhet och judisk invandring i 
synnerhet. 
 
De tre intervjuer som tidigare nämnts har delgivit arbetet en djupare förståelse 
och innebörd. De lyfter fram det arv, det perspektiv och den identitet som de 
svenska judarna bär med sig. Dessutom yppar sig en mycket viktig religi-
onsvetenskaplig fråga som ej framkommer i litteraturen, nämligen att dessa 
framhåller traditionen framför tron i judendomen. De tre svenska judar som 
intervjuats kan sägas representera tre olika generationer, vilka alla är födda i 
Sverige, men har anhöriga som immigrerat till Sverige från både Öst- och 
Västeuropa. 
 
Den viktigaste slutsatsen som jag har kommit fram till, är att skillnaderna 
emellan de villkor som dessa invandrande judar från Öst- respektive Väst-
europa ställts inför, generellt sett har varit mycket stora. För det första har 
orsakerna till invandringen haft betydelse; arbetskraftsinvandring kontra 
flykt. Och för det andra så har de socio-religiösa aspekterna placerat de 
invandrande judarna i helt olika samhälleliga positioner. Något annat som 
dessutom visat sig, men icke är desto mindre betydelsefullt, är att den in-
tegrationsprocess som dessa judiska immigranter har genomgått ej är den-
samma för öst- respektive västjudarna. Däremot har den i princip varit 
identisk för de immigrerande judarna från Östeuropa oavsett geografiskt 
ursprungsområde och bildnings/hantverkskunnande. 
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1. Inledning


För två år sedan tillbringade jag fyra veckor i Israel och den tiden gav mig nya perspektiv på saker och ting. Något jag kom att fundera mycket över var vårt kristna religiösa arv. Israel är ett land där man riktigt kan känna historiens vingslag och där spåren som tidigare människor har lämnat efter sig finns överallt. Vad som fascinerade mig mest var ändå den judiska historien. Känslan av att det är där civilisationens vagga återfinns. Judendomen står för ursprunget och grunden till vårt nutida samhälle - med allt vad det innebär.


Sedan grundskolan har jag haft ett personligt intresse av judendomen genom tiderna och min vistelse i Israel bara ökade min nyfikenhet. Detta intresse innefattas framförallt av judiskt liv i allmänhet och judiskt liv i diaspora i synnerhet. I denna uppsats har jag därför valt att fördjupa mig i immigrerande judar och deras liv i Sverige, eftersom jag anser att det är viktigt med en medvetenhet i detta ämne. Dels därför att priset för de invandrande judarnas plats i vårt samhälle ibland varit mycket högt och dels därför att kunskapen om de svenska judarnas historia, bland min egen generation och yngre, generellt sett är relativt låg. Sverige är ändå det land som står närmast till hands och ämnet är en del av mitt lands historia. Dessa människor har varit med och byggt upp Sverige, sitt nya hemland, både i medgång och i motgång.


Just judarnas invandrarhistoria domineras av två geografiskt stora emigrationsområden, Väst- och Östeuropa. Med Västeuropa menar jag främst Tyskland och med Östeuropa menar jag generellt området mellan Berlin och Moskva. Jag har en känsla av att det spelade stor roll vilket av dessa två områden man som immigrant kom ifrån till Sverige, och att en integrering i vårt samhälle inte var det lättaste. Samhällets syn avspeglades i människors handlande och tvärtom. Genom historien kan man skönja de politiska effekterna av bl.a. religiösa motsättningar och gamla fördomar. Varje människas öde är unikt och jag är glad över att få skildra några få av dem.


1.1 Syfte


Mitt syfte är att beskriva de öst- respektive västjudiska invandrarnas väg till integration och tillhörighet i det svenska samhället, samt att spegla skillnaderna dem emellan. Ett bakomliggande syfte blir dessutom att belysa den judiska historien, som ett ställningstagande, för att ge en historisk relevans till problematiken. Det har forskats mycket litet inom detta område, då det material som finns nästan uteslutande har åstadkommits genom studier av de judar som invandrade från Västeuropa, emedan de judar som invandrade i ett senare skede från Östeuropa knappt har ägnats någon forskning alls. Jag vill därmed påvisa de olikheter som dessa båda invandrargrupper stod för och den problematik som detta förde med sig. Vad krävdes t.ex. av de människor som invandrade för att bli accepterade i samhället? Av vilka orsaker immigrerade man till Sverige? Vad var skillnaderna tidsmässigt och geografiskt mellan de olika emigrationsområdena?


Uppsatsen innehåller även material ifrån de tre djupintervjuer som jag har genomfört. Dessa har jag valt att presentera därför att jag vill undersöka om jag får samma bild utifrån intervjuerna som den som ges i litteraturen. Svaren kan naturligtvis inte ses som en absolut sanning, men ändå ge en uppfattning i frågan.


1.2 Metod och källmaterial


För att få svar på mina frågeställningar och för att behandla syftet med denna uppsats har jag gjort ett studium av litteratur om den judiska invandringen i Sverige. Jag har även läst litteratur som berör samhällsförändringar samt integrationsproblematik. För att inte bara arbeta med en deskriptiv uppsats, utan ge den lite liv och komma i kontakt med verkligheten, ville jag också genomföra intervjuer. Min tanke var att intervjua svenska judar från olika generationer och gärna både män och kvinnor för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Genom mina besök på judiska biblioteket i Stockholm fick jag hjälp med vidare kontakter till Judiska Museet och därigenom till min första intervjuperson David Glüсk, vilken tog sig tid att både guida mig genom den judiska historien, samt informera mig om dess traditioner. Därefter upplyste han mig om intervjuperson nummer två, Bo Hуttnеr, och engagerade sig att ordna fram vederbörandes telefonnummer. Även denne Bo Hуttnеr visade mitt arbete stort intresse och delade med sig av sina kunskaper och sin historia. Min tredje person att intervjua, Jeѕѕica Ваb-Воndе, fann jag genom den Judiska församlingen i Stockholm, vilken för övrigt är hennes arbetsplats. Då jag gärna såg att åtminstone en av mina intervjupersoner var en kvinna, passade detta alldeles utmärkt. Att hon dessutom var av en yngre generation avgjorde det hela, eftersom det ökade chanserna till ett bättre perspektiv på undersökningen.


Så för att komplettera mina litteraturstudier har jag genomfört tre djupintervjuer med ovan nämnda personer. Vid intervjuerna har jag använt mig av bandspelare, löpande anteckningar, anteckningar i direkt anslutning till intervjuerna, samt av intervjupersonerna eget nedskrivet kompletterande material. Detta för att ge en trovärdig bild av den verklighet som judiska invandrare och deras familjer har upplevt och fortfarande lever i.


1.3 Tidsperiod


Jag inleder med en kort historik över den tidigaste judiska historien som har anknytning till Sverige. Jag startar med utgång från 800-talet och för historien vidare till en i det här fallet fattig period under medeltiden. Därefter fortsätter jag in på 1600-talet och landar slutligen vid ”den förste judens” ankomst på 1700-talet. I detta avsnitt behandlas helt kort vad jag anser vara viktiga personer och händelser i sammanhanget. Jag nämner bl.a. generella mönster av betydelse, vilka sedermera återspeglas i den judiska historien.


Den tidsperiod som ligger i min huvudsakliga fokus sträcker sig mellan 1850 och fram till nutid. Perioden mellan 1850-1910 ser jag dock som en mycket viktig epok, därför att i huvudsak hela den östjudiska immigrationen ägde rum då och därmed utgör en betydelsefull bakgrund för den vidare förståelsen bl.a. inför intervjumaterialet. Den sistnämnda tidsperioden föregicks av upphävandet av det förhatliga judereglementet och de svenska judarna levde under 1800-talets mitt i centrum av sin emancipationstid. De judar som redan levde i Sverige vid den östeuropeiska invandringens start omkring år 1870 var mestadels starkt sekulariserade judar härstammande från Västeuropa. När så den ryska flyktingvågen avstannade efter pogromernas
 slut vid 1910 hade antalet svenska judar ökat med ungefär 3000 personer av östeuropeiskt ursprung.


Naturligtvis sträcker sig uppsatsens 2:a del, redovisningen av intervjuerna, fram till idag. Där skiljer sig varje tidsperiod åt för var och en av de intervjuade, beroende av denna personens ålder, familjekunskap och historia.


Orsaken till att jag tagit med den tidiga historien beror på att jag anser det vara av stor vikt för den totala förståelsen av judarnas framtida utvecklings- och integrationsmöjligheter i Sverige. Judarnas historia i Sverige är inte lång och just därför lever minnena om deras kamp för ett normalt liv ännu kvar, vilket i allra högsta grad tydliggörs i deras handlande genom de senaste drygt 150 åren, vilken denna uppsats har fokus på.


1.4 Forskningsöversikt


Det finns en hel del skrivet om judarnas liv och leverne i Sverige. Den övervägande litteraturen inom ämnet berör dock endast den västjudiska invandringens historia, vilket naturligtvis är ett starkt övervägande argument för min undersökning.


En övergripande skildring om ämnet finner man i boken Judarna i Sverige (1964) skriven av Hugo Valentin, professor i historia vid Uppsala Universitet. Denna bok kan ses som en populariserad form av hans tidigare standardverk Judarnas historia i Sverige, vilken utkom redan 1924. Hugo Valentins arbeten bygger helt på primärforskning inom området. Han använder sig bl.a. av uppgifter ur Aaron Isaacs egen levnadsteckning, hans memoarer; Minnen, Något som dock bör påpekas är att han berör den östjudiska invandringen ytterst sparsamt.


En mycket rik källa står det Judiska Museet för. Jag har i hög grad använt mig av tre av dem utgivna böcker. Den första med titeln Sveriges Judar. Deras historia, tro och traditioner (1997). En mycket sammanfattande bok, som även ger en beskrivning av de östjudiska invandrarna och deras liv både innan de lämnade Östeuropa och efter ankomsten till Sverige. Denna bok är redigerad av David Glüсk, Aron Neuman och Jacqueline Stare. Ytterligare en bok som dessa tre har redigerat är Det Judiska Stockholm (1997). Den är generöst illustrerad och förmedlar en rik historia med en stor berättarkonst. Vidare har jag uppskattat skriften om Judiska gårdfarihandlare i Sverige (1996). Även den är redigerad av Jacqueline Stare. Det är precis som museichef Aron Neuman skriver i inledningen, att det inte finns mycket skrivet om dessa gårdfarihandlare, även om det har funnits otroligt mycket åsikter om dem. Detta pionjärarbete har bl.a. sammanställts av artiklar, brev, vittnesskildringar och politiska utspel.

En kortare och mer sammanfattad skildring av den judiska historien i Sverige står att finna både i Thomas Arnroths bok Judiska öden och hjältar (1992), samt i Per I Gedins nyutkomna bok vid namn Litteraturens Örtagårdsmästare (2003). Arnroth, författare och journalist, med kunskaper inte bara om judiska öden och hjältar utan även med rik kunskap om judisk historia i stort, vilket han har visat i tidigare skrivna verk. Per I Gedin i egenskap av författare och bokförläggare, skildrar i sin bok på ett målande sätt både den judiske historien och den svenska samtiden med familjen Bonnier i förgrunden.


Det finns som tidigare nämnts mycket litet forskat kring den östjudiska invandringen till Sverige. Vad jag har funnit, är att endast två historiker har fördjupat sig på ett vetenskapligt sätt i detta ämne. Det är Anna Besserman med sin C-uppsats ”… eftersom nu en gång en nådig försyn täckts hosta dem upp på Sveriges gästvänliga stränder” Mosaiska församlingen i Stockholm inför den östjudiska invandringen till staden 1860-1914. (1984). Hon har undersökt förhållandet och konflikterna mellan de östjudiska invandrarna i Stockholm och den redan etablerade Mosaiska församlingen där. Dessutom har hon lagt fram en arbetsrapport i ämnet Östjudisk invandring till Sverige 1860-1914. Presentation av ett forskningsprojekt i vardande. (1987) Så är det Carl Henrik Carlsson som i sin D-uppsats skriver om Östjudisk invandring till Sverige omkring 1850-1880. Sociogeografisk bakgrund och dubbla budskap? Här behandlar han ämnet med sociogeografisk kontext, samt utröner de östjudiska invandrarnas möjligheter till medborgarskap och därigenom försörjning.


1.5 Disposition


Efter dessa inledande stycken kommer denna uppsats att behandla ytterligare tre delar. Den första delen innehåller en översikt över judarnas historia i Sverige. Där beskriver jag judarnas invandring, i huvudsak från 1500-talet och fram till 1900-talets början. Jag gör en generell uppdelning i min beskrivning av de judar som invandrade från Väst- respektive Östeuropa. Jag redovisar orsaker till deras invandring, skillnader dem emellan, vad som mötte dem vid ankomsten och under den första tiden i Sverige.


I den andra delen presenteras de tre intervjuer som jag har genomfört. Jag redovisar dem en i taget och generationsvis, med den äldste först. Detta för att ge ett bättre perspektiv på historien.


Avslutningsvis kommer mitt resultat där jag analyserar och diskuterar vad jag har kommit fram till i min uppsats. En sammanfattning avslutar därefter mitt arbete.


2. Kort historik över judarnas historia i Sverige


Jag vill med detta avsnitt synliggöra den judiska historien i Sverige och belysa kontexten inför den tidsperiod som ligger i min huvudsakliga fokus. Vidare avser jag påvisa skillnader mellan de olika immigrationsvågor av judar som kom till Sverige och de väsentligt olika förutsättningar som de ställts inför.


2.1 Den tidiga judiska historien med anknytning till Sverige


De svenska judarnas historia är inte särskilt lång, endast dryga 200 år.
 Innan 1774 var det endast tillfälliga och ytterst tidsbegränsade besök av judar som inträffade. Om de inte var villiga att döpa sig in i den kristna tron förstås. Gjorde de det, så fick de svenska namn och välkomnades sedan som svenskar. Däremot fick judar inte bosätta sig i landet om de fortsatte att utöva sin religion.


De tidigaste förbindelserna mellan svenskar och judar som finns beskrivna var handelskontakter.
 Detta utspelade sig under 800- och 900-talen och dessa århundraden anses vara den judiska handelns stora tid, då de judiska köpmännen var de förnämsta förmedlarna mellan öst och väst. Judarna var ju spridda över hela den då kända världen och därigenom hade de även kontakter över densamma. Trots långa avstånd var de förenade genom sin tro och sina traditioner. De var även mycket skickliga tolkar och behärskade vanligtvis flera språk, vilket krävdes för att besörja den internationella handeln. Denna handel anses emellertid ha upphört vid 1000-talets början.


Det finns inga uppgifter om att det under den svenska medeltiden från ca 1000 till 1500-talet skulle ha förekommit judar i riket.
 Den fientliga inställningen till judar som spreds även i Sverige vid den här tiden, kom bl.a. genom kyrkornas kalkmålningar vars förlagor hämtades från Europa.


De principer som efterföljde de segrande korstågen i Västeuropa kom även att styra lagstiftningen i Europa.
 Judarna fick endast livnära sig på sådan verksamhet som de kristna antingen inte ville syssla med eller inte kunde. Deras främsta inkomstkälla bestod så av småhandel eller ett högt föraktat yrke, nämligen ocker. Det sistnämnda ansågs som orent för en kristen och det var här som myten om den penningkäre och snikne juden fick sin upprinnelse.


Judarnas förbättrade ställning kom med merkantilismen.
 Det var ju handelns och den ekonomiska omsättningens tidevarv. Plötsligt ansågs judarnas så kallade fallenhet för handel positiv. Det kunde gagna de styrande i en stad eller ett rike, och hade man något att vinna på det, så glömde man gärna för ett ögonblick att det var kättare det handlade om.


Tidigt på 1600-talet kom förslag till Sveriges riksdag om att tillåta inflyttning av judiska familjer i landet.
 Förslagen gillades dock inte av Sveriges borgare och den svenska kyrkan. Det fanns en alltför stor fruktan, om än omotiverad, för att sådana förslag skulle vinna kraft. Borgarna menade att om man släppte in sådana människor så skulle snart hederliga svenskar vara utan jobb, efter det att judarna tagit över landet. Prästerskapet i sin tur använde sig av det vanligaste argumentet av dem alla, nämligen att det faktiskt var just dessa judar som orsakat Jesu död.


De judar som trots allt vistades i Sverige var få och ofta mycket illa ansedda gårdfarihandlare.
 De vandrade omkring på den svenska landsbygden redan på 1600-talet. Detta trots att myndigheterna gjorde allt för att förflytta den ambulerande handeln till städerna, för att på så sätt både minska konkurrensen för städernas handelsmän och samtidigt få kontroll över landets lösdriveri.


Drottning Kristinas åsikter skiljde sig från den gängse meningen under 1600-talet.
 Kristina svarade dem som opponerade sig mot hennes judevänliga framtoning: ”att Vår Herre hela sitt liv umgåtts med judar, att Han själv var kommen av deras säd, och att Han föredragit deras sällskap framför varje annat folks”.


Gustav III blev kung 1771 och han var en regent av upplysningens tidevarv.
 Även hans mor, änkedrottningen Ulrika Lovisa, delade sin sons liberala tankar. Till henne skrev han i ett brev samma år som han tillträdde den svenska tronen: ”Det är visst, att det skulle vara en mycken stor fördel för riket, om ett så idogt folk som judarna skulle kunna bosätta sig här.”
 Kungen gav i uppdrag åt statsekonomen Josias Carl Cederhielm att utreda en kommande judisk bosättnings vara eller icke vara och det var denna utredning och dess resultat som föregick Aaron Isaacs ankomst till Sverige år 1774.


Aaron Isaac (1730-1816), en sigillgravör och köpman från Butzow, Mecklenburg-Schwerin, kom att bli den förste svenske juden.
 Detta betyder att han utan att låta döpa sig in i den kristna tron hade rätt att stanna i Sverige. Att bli innehavare av ett skyddsbrev som deklarerade rätten att både bosätta sig och idka handel i Sverige var inte lätt. Eftervärlden vet detta tack vare Aaron Isaacs memoarer som han tecknade på ca 100 sidor under titeln Minnen. Samma år som Aaron Isaac fick sitt tillstånd att stanna i Sverige, så blev Marstrand på västkusten en frihamn, porto franco.
 Där gällde enligt internationellt mönster oinskränkt näringsfrihet och fullständig religionsfrihet. Här fanns även en judisk församling på ca 60 medlemmar fram till porto franco-institutionens upphörande 1794.


I maj 1782 kom ett reglemente som stod för det svenska rikets hållning mot judarna.
 ”Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-collegii reglemente för them af Judeska Nationen som wilja hit i Riket inflytta och sig här nedsätta …” Detta reglemente gällde alla judar i landet, både de som hade för avsikt att bosätta sig här och de som redan var födda och uppvuxna inom Sveriges gränser. För de sistnämnda var reglementet en klar försämring. Det var numer endast tillåtet att äga fastigheter och bosätta sig i Stockholm, Göteborg och Norrköping. (Senare samma år gavs dock ett specialtillstånd till en jude, Fabіan Philip, att få bosätta sig och idka handel i Karlskrona.) Handeln var begränsad av ett flertal regler och endast de hantverk som inte gick under skråstadgan var tillåtna för judar. Yrken som ämbetsmän eller riksdagsmän var heller ej tillåtna. Detta i likhet med reglerna för andra främmande trosbekännare. Dessutom var blandäktenskap förbjudna. För att erhålla detta reglemente och därigenom få skyddspass och näringstillstånd, d.v.s. bli skyddsjude, krävdes 2000 riksdaler. (Detta kan jämföras med en vanlig arbetarlön som vid den här tiden låg på knappt 100 riksdaler om året.) När Aaron Isaac fick detta klart för sig replikerade han: ”När de hade läst upp det, sade de, att jag skulle lösa ut det med 200 plåtar. Jag svarade: ‘Jag vill inte ha det till skänks, än mindre betala några pengar för det.’”
 Överståthållare Sparre bad judarna att ha tålamod, och låta framförallt det svenska folket med kyrkan och borgarna i spetsen, vänja sig vid dem. De var ju trots allt främlingar som slunkit in i landet.


Tyvärr innebar det hårda judereglementet att många fattiga judar såg den olagliga gårdfarihandeln som sin enda chans till försörjning.
 Vilket i sin tur ledde till att de var totalt skyddslösa på sina vandringar runt om i landet.


2.2 Judisk tillväxt och bakslag - följt av dess emancipationstid


Mellan 1780-talet och 1815 växte den judiska kolonin i riket till 785 judar (i denna siffra var kvinnor och barn inräknade).
 Stockholms församling stod för den största andelen medlemmar, 481 personer. Därefter kom Göteborg med 215 medlemmar, Norrköping med 54 medlemmar och dessutom Karlskrona med sitt speciella tillstånd, vilket lett till att det fanns 35 judar bosatta där år 1815.


Under tre år, 1806-1809, förbjöds plötsligt all invandring av judar till Sverige.
 Sverige hade ingått krig med Napoleon 1805 och eftersom han försökte använda hela judenheten som ett redskap i sin krigsföring, sågs de alla som möjliga spioner och Gustav IV Adolf ville till varje pris förhindra utländska kontakter. Förbudet hävdes dock kort efter den svenska revolutionen 1809, då kungen avsattes. Det svenska borgerskapet var alltjämt negativt inställd till judarna. De såg juden som en inkräktare och konkurrent till ”den hederlige svenske arbetaren”. Judarna hade dock kungen, regeringen och länsstyrelserna på sin sida. De ville samtliga ha ett friare näringsliv.


År 1809 och framåt fick så ett antal duktiga judiska affärsmän dispens från judereglementet och erhöll alla de rättigheter som en svensk medborgare hade, förutom rätten till ett yrke som riksdagsman eller statsämbete.


Kulmen på motsättningarna mellan judevänner och dess fiender kom på riksdagsmötet år 1815.
 Anklagelserna haglade och judarna ansågs skyldiga till vitt skiftande brott. Judarna belades med skuld för den lågkonjunktur som drabbat Sverige.
 De förebråddes bl.a. för att inte tjäna sitt levebröd på ett hederligt sätt, d.v.s. genom att odla jorden eller bedriva ett ordentligt hantverk.
 Naturligtvis tillbakavisades dessa argument som alltför överdrivna och utan sakliga grunder. Det påvisades helt klart att det inte var judarnas fel att de var otillåtna att bedriva dessa näringar. Vidare påpekades att i de länder i Europa som judarna ägde fullkomlig frihet att välja försörjning, så fann man dem inom alla yrkesområden.


Tiden mellan 1815-1870 innebar många reformer för Sveriges judar.
 Man brukar därför kalla perioden för judarnas emancipationstid. De lagändringar som kom till stånd för att förbättra judarnas situation i Sverige och göra dem mer jämställda med andra svenskar, bör samtidigt ses tillsammans med vad som hände för övrigt i landet under samma tidsperiod. Den 30 juni 1838 upphävdes genom en kunglig förordning judereglementet ”angående mosaiska trosbekännares skyldigheter och rättigheter i riket”.
 Det enda förbud som stod kvar var förbudet att äga en fastighet på landsbygden. I samband med offentliggörandet av judereglementets avskaffande inträffade även det första och hittills enda judefientliga upplopp i Sverige.”


Många motståndare ansåg att judarna i och med detta edikt hade fått alldeles för stora friheter och Sveriges kung Karl XIV Johan kom därför efter detta att i folkmun kallas för ”Sveriges, Norges, Vendes och Juda konung”.


Något som är värt att nämnas är att den enda tidning som öppet var för emacipationsediktet var Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Detta var även var fallet 100 år senare då man som enda tidning öppet stödde judarna under nazismens framfart.


2.3 Utveckling och lagstiftning


Från mitten av 1800-talet och framåt, så kom Sverige in i en period av stor dynamisk utveckling.
 Landet övergick från ett typiskt agrarsamhälle till ett industrisamhälle. Jordbruket som hade försörjt fyra femtedelar av befolkningen vid 1800-talets mitt, stod knappt för hälften i början av 1900-talet.
 Trots en mycket stor emigration från Sverige till Amerika så hade befolkningen under samma tidsperiod ökat med ca 2 miljoner (till 5,5 milj.) Det märktes inte minst på befolkningen i städerna, där arbetskraften var god, men boendeutrymmet drastiskt krympte. De första järnvägarna började byggas ungefär samtidigt som det moderna bankväsendet tog form, d.v.s. under 1850-talet. Därefter kom den betydelsefulla näringsfrihetsförordningen 1864. Under högkonjunkturen på 1870-talet blomstrade järn- och pappersbruken, samtidigt som det fanns en internationell efterfrågan på trä- och jordbruksprodukter.

Under samma tidsperiod fick liberalismen sitt genombrott i Europa, och i dess fotspår följde judarnas emancipation.
 Det innebar en rad positiva förändringar inom lagstiftningen. År 1848 blev judarna vittnesgilla och år 1854 fick mosaiska trosbekännare med svenskt medborgarskap bosätta sig i alla rikets städer. (Under de sex första åren gällde denna nya lag endast de judar som var födda i Sverige) Vidare tilläts blandäktenskap från 1863 och genom 1866 års riksdagsordning fick judarna politisk rösträtt. Den 16 februari 1870 var så judeemancipationen fullständig, genom riksdagens beslut om judarnas tillträde till så gott som alla statliga ämbeten


”Den 17 februari skrev S. A. Hedlund i sin tidning: ’Det skall icke längre finnas medborgare, som på grund av en skiljaktig religiös bekännelse bilda en pariaklass, utan alla barn av svenska föräldrar skola känna sig lika delaktiga i alla samhällets politiska och borgerliga rättigheter med samma frihet att kunna dana sig för deltagande i samhällets alla värv - - - Det är med obeskrivlig tillfredsställelse budskapet härom mottagits av många tusental utav landets invånare. Då är ock en gammal stridsfråga jordad. Varje from fosterlandets vän tackar Gud därför.’”


Detta beslut kom att bli nog så viktigt då antisemitismen började sin spridning över den europeiska kontinenten ett par år därefter. Lyckligtvis stod Sverige emot detta, då varken allmänhet eller myndigheter följde det kontinentala mönstret.


2.4 Status på västjudiska invandrare i Sverige inför den östjudiska invandringen


De judar som fanns i Sverige år 1850, var officiellt ca 1000 till antalet och de flesta av dem härstammande från Tyskland. De var redan accepterade och etablerade både ekonomiskt och kulturellt. De umgicks flitigt med varandra och hade täta kontakter både socialt och ekonomiskt. Det religiösa livet var under den här tiden starkt sekulariserat.


I Sverige avskaffades passtvånget 1860 (fram till 1914) och det förekom heller ingen registrering för eventuella immigranter vid gränsen.
 Immigrationsstatistik finns visserligen, men den är alltför bristfällig vad gäller denna grupp av immigranter. Vissa blev inte bokförda förrän efter flera års boende i landet, emedan andra inte blev bokförda som invandrare alls.


Det sistnämnda p.g.a. att ex. rabbinen som skrivit ut den nödvändiga flyttningsattesten var från Stockholm, vilket ledde till att en jude som egentligen kom från Polen fick Stockholm som utflyttnings stad och alltså inte alls bokfördes korrekt. De nyanlända judarna hamnade nästan uteslutande i Stockholm eller Göteborg till att börja med. Där bildade de en slags undergrupp till de redan etablerade församlingsmedlemmarna. Så småningom flyttade de vanligtvis vidare till andra, mindre orter, där nya, ortodoxa, församlingar bildades.


Egentligen skulle man kunna dela upp dessa invandrande judar från öst i tre tidsrelaterade grupper; (1870-1880), (1880-1890), (1900-1910).
 Det är dock främst den första och sista som påverkar Sverige numerärt i verklig mening. Den mellersta gruppen var oerhört stor som emigrationsgrupp ifrån Ryssland, men närmast obetydlig i antal som immigrationsgrupp till Sverige.

Det finns två betydelsefulla årtal som återkommer i de första svenska östjudarnas historia och det är 1869 och 1881.
 Just 1869 är betydelsefullt p.g.a. den hungersnöd som drabbade Suwalki-området med angränsande guvernement mycket hårt. Suwalki-området utgjorde ett av tio polska guvernement som ingick i Tsar-Rysslands (1835-1917) europeiska del. Etniskt sett räknas judarna därifrån dock som litauiska judar. Och det är många litauiska judar som angivit 1869 som ankomstår till Sverige på sina ansökningshandlingar. Dessa kom att lyda under Tsar-Ryssland efter delningarna av Polen-Litauen i slutet av 1700-talet och fick sedan erfara de olika tsarernas lösningar på ”judeproblemet”. När Alexander II mördades 1881, fick judarna stå som syndabockar. Vidare införde den nye tsaren Alexander III de starkt begränsande ”majlagarna” 1882, vilka påverkade deras studiemöjligheter, boende och yrkesval. Judeförföljelserna var ett faktum och startskottet för massemigrationen hade gått.


De första östjudarna som kom sökte sig främst till södra delen av landet och just Lund kom att härbärgera ett stort antal av denna grupp.
 Stadsdelen Nöden i Lund kom att liknas vid ett ghetto eller ett svenskt shtetl
. Där samlades fattiga östjudiska familjer under andra hälften av 1800-talet och i början av 1900-talet och i folkmun kallades området för Judéen.


När så den östjudiska invandringsvågen kom i början av 1900-talet var ursprungslandet ändrat.
 Dessa nya flyktingar flydde framförallt undan hotet om tsarens lösning på judeproblemet. Nu kom östjudarna främst ifrån Vitryssland och östersjöprovinserna. Dessa judar sökte sig främst till Stockholm och hade oftast både yrkesutbildning och en längre teoretisk skolgång bakom sig, åtminstone männen. Trots detta såg man dem som hopplöst outbildade och underlägsna den redan etablerade judenheten. De kom från vad man då ansåg vara det mest efterblivna området i Europa och dessutom ansågs den utbildning man hade, Cheder
, vara en kvarleva av det gamla, traditionella och medeltida judiska samhället. Man såg helt enkelt Chederskolorna som ett hot mot judarnas möjlighet till sammansmältning med det omgivande samhället. I Stockholm bosatte man sig företrädesvis på Södermalm och där finansierade dessutom en judisk stiftelse köpet av ett stort bostadshus med små billiga lägenheter. Detta s.k. Judehuset fick stor betydelse för den första generationen judar som ville leva ett ortodoxt judiskt liv.


Under 1800-talets senare del ökade medlemstalet i de svenska mosaiska församlingarna i rask takt genom östjudisk invandring.
 År 1880, enligt folkberäkningsstatistiken, var de mosaiska trosbekännarnas antal knappt 3000. Perioden mellan år 1900 och 1910 stod för den största invandringen då omkring 2200 flyktingar kom. År 1930 hade 1880-års antal mer än fördubblats (6653) enligt samma statistik. En av de största anledningarna var naturligtvis de stora pogromerna i Ryssland under denna period. Efter år 1910 avstannade dock den stora flyktingvågen från öster.


2.5 Västjudar kontra Östjudar


De nya judar som anlände till Sverige från öst, hade inte hög status hos den redan etablerade judenheten i landet. Skillnaderna var påtagliga inom flera områden såsom religiöst, socialt, ekonomiskt och kulturellt.
 De svenska, assimilerade judarna var även rädda för vad denna nya invandrarvåg skulle föra med sig i form av ökad antisemitism, ekonomisk börda, äventyrande av den sociala position som de uppnått etc. Tydliga tecken på detta var bl.a. den strategi som församlingarna i Stockholm och Göteborg tillämpade, att bistå med biljettpengar för vidare resa västerut för östjudarna. Eller genom de nya församlingsordningar som trädde i kraft i Stockholm 1882 och Göteborg 1883, vilka innebar ett kraftigt motstånd mot de nya invandrarna. Enligt församlingsordningarna krävdes numer svenskt medborgarskap för medlemskap i församlingarna. Trots dessa motsättningar var de mosaiska församlingarna tvungna att ta hand om de judiska flyktingarna från öster.
 Trots att de etablerade svenska judarna hjälpte dessa nyanlända judar både ekonomiskt och socialt, bl. a. med ordnad skolgång för barnen, så höll de båda grupperna sig noga på var sin kant.


Spänningen mellan de assimilerade judarna och de nytillkomna judarna, eller ”polackerna” som de sistnämnda kallades i folkmun, kunde även förklaras med ytterligare ett par aspekter.
 Den första var att dessa invandrande grupper påminde dem om sitt eget förflutna. Ett förflutet som de helst ville glömma. Den andra aspekten kan tragiskt nog förklaras med att Sveriges etablerade judar liksom den övriga befolkningen hade en mycket fördomsfull bild av den östjudiska befolkningen som obildade, smutsiga, fattiga och mycket ortodoxa. Sanningen var att den östjudiska flyktinggruppen var långt ifrån någon enhetlig massa. De östjudar som invandrade i ett tidigt skede, under 1800-talets senare del, hade ofta en sämre utbildning, var mycket ortodoxa och hade vanligtvis livnärt sig på jordbruk. Dessa faktorer resulterade i ett svårare försörjningsläge, än för dem som kom efter den ryska revolutionen. De hade fått rysk utbildning, var ej fullt så ortodoxa, samt hade oftast någon form av hantverkskunnande.


2.6 Gårdfarihandeln


Den många gånger föraktade gårdfarihandeln fick ökade möjligheter när näringsfrihetsförordningen trädde i kraft 1864, men genom ett flertal försämrande lagändringar försvårades den igen, framförallt för de judarna utan svenskt medborgarskap.
 Detta, för att sedan helt förbjudas för utlänningar år 1893. De som naturligtvis drabbades hårdast av dessa lagändringar var de så kallade östjudarna. De, som antingen var unga män som flytt undan upp till 25 års värnplikt eller hela familjer som på svältgränsen förlitade sig på sin faders kringvandrande handel. Arbetet som gårdfarihandlare var mycket slitsamt och de kunde bära på en packning på mellan 30-70 kilo.
 Men för de judar som invandrat från Östeuropa fanns inga genvägar. Det gällde att ta tillvara på de möjligheter som fanns till försörjning. När det gällde judiska gårdfarihandlare skall man även ta i akt att det fanns relativt stora skillnader på förutsättningar dem emellan. Från de helt skyddslösa, till dem som hade laglig rätt att bedriva handel och därmed kunde söka hjälp om så skulle behövas. För många var det även ett sätt att kunna hålla fast vid sin judiska livsstil. De många gånger strikt ortodoxa östjudarna hade svårt att ta anställning någonstans samtidigt som de skulle hålla sabbaten, och därmed tvingas vara ledig fredag kväll, samt lördag. Generellt sett så drömde de nog alla om att så småningom få lämna det kringvandrande livet och att kunna få möjligheten att starta en egen rörelse av något slag. Grossistföretag eller handel med antikviteter var något som småningom kom att försörja många före detta gårdfarihandlare.


Gårdfarihandeln var endast ett temporärt yrke, ett medel för att överleva.
 Det bevisas av att detta yrke normalt sett ej gick i arv. Istället var det viljan att kunna ge sina barn en ordentlig utbildning utmärkande för denna fattiga grupp av östjudiska invandrare, en akademisk utbildning. Påfallande många av dessa gårdfarihandlares barn blev således läkare och jurister.


3. Presentation av de intervjuade


3.1 Inledning


Jag vill med detta avsnitt ge en presentation av de tre personer som jag har intervjuat inför denna uppsats. De har, genom att delge sin familjehistoria, kunnat ge en bild av hur livet har tett sig och fortfarande ter sig för de judiska invandrare som kommit till vårt land. De har alla tre släktingar som immigrerat både från Öst- respektive Västeuropa. Jag ser på de uppgifter som framkommit under intervjuerna som ett mycket värdefullt komplement till litteraturstudierna. Då jag endast har intervjuat tre personer, har jag ansett det viktigt att få en spridning vad det gäller de berörda personernas åldrar, att på så sätt få tankar och åsikter från tre olika generationer. Dessutom ser jag det som en fördel att de tre ej är av samma kön.


Jag har valt att inleda presentationen med David Glüсk, född år 1919. Därefter kommer Bo Hуttnеr, född år 1941. Avslutningsvis presenteras Jeѕѕica Ваb-Воndе, född år 1974.

3.2 David Glüсk

David Glüсk föddes den 6 januari 1919 i Stockholm. Hans far, Ѕаlоmon Glüсk som var född 1880, kom ifrån en stad i Litauen vilken hade en stor judisk befolkning. Hans far i sin tur, d.v.s. Davids farfar, var religionslärare och hade, enligt vad Davids mor har berättat, mycket stort anseende i staden, vilket gav sig till uttryck genom att han jordfästes i stadens synagoga. Davids far lämnade hemmet vid 19 års ålder, då han först begav sig till släktingar i Köpenhamn. Skälet till hans emigration var med största sannolikhet de svåra levnadsförhållanden som rådde för judar i Ryssland vid den tiden. Det var bl.a. en mycket stor risk att bli uttagen till 25 års värnplikt. Han övergav Köpenhamn 1904 och begav sig till det dåvarande Rhodesia, där han arbetade fram till 1907. Anledningen till denna Afrikanska vistelse är höljd i dunkel. Efter att ha lämnat Rhodesia bakom sig, bar det av till Sverige.


Davids mors föräldrar var även de ifrån Litauen. De var bosatta i Lund och Davids mor var nummer fem i en syskonskara på nio. Hon var född år 1887. Ett par av hennes syskon dog i späd ålder, och David har fått berättat för sig, hur hans morfar tog tåget till Malmö med ett av dessa avlidna barn liggande i en pappkartong för att kunna begrava det judiskt. Lund hade ingen egen judisk begravningsplats. Davids morfar kämpade med att försörja sin stora familj som gårdfarihandlare. Det var i Lund som Davids föräldrar träffades och ingick äktenskap 1907.


Davids far började tidigt arbeta med antikviteter. Troligtvis började han arbeta i M C Hіrѕсh Antikhandel på Regeringsgatan i Stockholm redan på 1910-talet. Han blev så småningom delägare där, och efter M C Hіrѕсh död 1928, stod han som ensam innehavare.


I motsats till många andra judar som invandrat från Ryssland och vanligen bosatte sig på Södermalm i Stockholm, så valde Davids föräldrar att bosätta sig på Östermalm. I den stadsdelen bodde de kvar till 1931, då familjen flyttade till Norrmalm och samma hus som faderns Antikhandel var belägen. Anledningen till att de inte slog sig ner på Söder där de flesta andra östjudarna bosatt sig, var antagligen för att de ville ha närheten till faderns arbetsplats.


Davids bror Harry, född 1909, arbetade även han i faderns antikhandel, vilken han sedan övertog efter faderns död 1958. Han avvecklade sedermera rörelsen på 1970-talet för att helt ägna sig åt affärer med mynt och medaljer och blev med tiden en av Europas större mynthandlare och numismatiker.


Eftersom David själv hade bra betyg i de flesta ämnen i skolan, så var det en självklarhet att han skulle studera vidare. Han var intresserad av språk, men blev avrådd av sin mor att fortsätta på den banan, då hon inte tyckte att han ”skulle framleva sina dagar med att undervisa motvilliga ungar, d.v.s. att bli lärare”. Så av mer eller mindre outgrundlig anledning, enligt David, så började han istället läsa juridik och avlade Jurist kandidat examen i april 1942. Därifrån har han gjort en framstående yrkeskarriär, vilken har innehållit positioner som bl.a. chefsrådman i Stockholms tingsrätt och hovrättslagman i Svea hovrätt.


David ingick äktenskap med en judisk kvinna 1945. I äktenskapet föddes två döttrar, den äldsta född 1945 och den yngsta född 1951. Båda är idag gifta med judiska män och har egna barn och barnbarn. De båda förvärvsarbetar, den ena som VD för ett företag i miljöbranschen och den andra är till yrket optiker. Davids eget äktenskap upplöstes genom skilsmässa 1972, och exhustrun är omgift och bosatt i Glasgow.


Davids föräldrahem var ortodoxt, d.v.s. med iakttagande av sabbat och alla helgdagar, samt kosher mathållning. Hans egen familj och hans barns familjer har i det närmaste avlägsnat sig från den ortodoxa livsföringen. I många fall har istället den kulturella och sociala anknytningen fördjupats. Detta exempelvis genom studier i judendom och judisk historia, aktivt deltagande i judiskt föreningsliv och genom stöd för staten Israel. Enligt David så står religiositet för religiöst sinnelag och tradition för gammal sedvänja. Därför menar han att religionen tar sig, kanske särskilt inom judendomen, ofta uttryck i iakttagande av traditioner. Detta genom att till exempel tända ljus och välsigna barnen vid sabbaten, samt förtäring av viss mat vid olika helger och mycket annat.


Davids far och morfar, som bodde hos dem tillsammans med hans yngsta moster, brukade gå i synagogan på Wahrendorffsgatan. Fram till 1945 låg Stockholms enda ortodoxa synagoga på S:t Paulsgatan på Södermalm. År 1945 flyttades så synagogan Jeschurun från Hamburg till Östermalm i Stockholm. Han har dock inget minne av att någon i hans familj brukade besöka den. För egen del började hans besök i denna hitflyttade synagoga med faderns död. David och hans bror ville gå i synagogan varje dag under sorgeåret för att läsa Kaddish, den speciella bönen för sörjande, och detta var endast möjligt i någon av de båda ortodoxa synagogorna. Efter denna tid har han för egen del fortsatt att gå i Jeschurun, trots att han inte betraktar sig själv som ortodox.


På Davids föräldrars tid var tillhörighet till dåvarande Mosaiska Församlingen obligatorisk. Efter lagens upphävande 1952 har familjen regelmässigt varit medlemmar i församlingen. Han anser att Judiska församlingen har sin största betydelse som fast punkt och serviceorgan för Stockholms judar. Egentligen tycker väl inte David att Judiska församlingen har någon större betydelse för honom personligen, men han ser det som en självklarhet att tillhöra den.


Vad det gäller Judiska Museet i Stockholm, så blev David inkopplad på ett tidigt stadium i dess verksamhet, då det grundades av en barndomsvän till honom. Museet instiftades 1987 och redan efter ett par år blev David utsedd till vice ordförande i den stiftelse som driver museet. Under hela den tid d.v.s. fram till 2001, som han innehaft den posten, har han även sysslat med guidning av skolklasser och övriga grupper. David har dessutom skrivit och redigerat böcker som Judiska Museet har givit ut. Lite vårdslöst brukar han säga att Judiska Museet i Stockholm är det viktigaste som har hänt Stockholms judar sedan Aaron Isaac, men det är bara ett uttryck för den betydelse som han tillmäter museet.


3.3 Bo Hуttnеr

Bo Hуttnеr föddes 1941 i Stockholm och hans släkt är en av de äldsta judiska släkterna i Sverige. Bos farmors farfars morfar var den 5: e juden att få stanna i Sverige. Han hette Fabіan Philip och invandrade från Hamburg under Gustav III: s tid. Det var året 1782 som han som stadens förste jude fick rätten att bosätta sig i Karlkrona. Där startade han en segelduksfabrik som fick stor betydelse för den svenska flottan.


Fabіan Philips barnbarnsbarn, Ludwig Rubеn, ingick äktenskap med en kvinna vid namn Amanda. Dessa båda var Bos farmors föräldrar. Ludwig och Amanda var väletablerade i samhället och hade det ekonomiskt mycket bra. Ludwig drev en bankrörelse som han sedermera sålde och när Ludwig dog, fick Amanda rådet att satsa förmögenheten på en ung och mycket lovande ingenjör vid namn Ivar Krüger. Förmögenheten förlorades och Amanda fick lämna hus och hem. Amanda och Ludwig fick fem barn varav ett av dem var Signe Rubеn.


Bos farfars föräldrar var Benjamin Ѕаlоmon och Hannah Тuроwѕkі. Benjamin Ѕаlоmon var född 1852 i Kovno, Litauen, vilket tillhörde det forna Tsar-Ryssland. Han invandrade troligtvis till Sverige under år 1869. Benjamin Ѕаlоmon bosatte sig i Göteborg och ingick där äktenskap med Hannah Тuроwѕkі. Även hon var troligtvis bördig ifrån Östeuropa. Bo berättar att hon var 120 cm i strumplästen och mycket ortodox. Det är osäkert hur många barn de fick tillsammans, men familjens försörjning tryggades den första tiden genom gårdfarihandel. Sedermera utvecklade dock Benjamin en grossistverksamhet och kunde etablera Grossistföretaget B S Hуttnеr. Varför namnet Hуttnеr togs eller varifrån det kommer finns det inga svar på, men det är här det dyker upp för första gången. Därav namnet på Bos farfar, Max Hуttnеr.


Bos farmor och farfar, Signe Rubеn och Max Hуttnеr ingick äktenskap trots olika bakgrund. Signe Rubеns föräldrar hade en aktad ställning i samhället och var mycket kulturella. De var välassimilerade, välsituerade och släkt med Bonniers. Detta emedan Max Hуttnеr kom ifrån en mycket ortodox familj med östjudisk bakgrund. Det var med största sannolikhet ett mycket ojämnt äktenskap med flera svårigheter. Vanligtvis så gifte man in sig i sin egen grupp av judar i Sverige, så de fick kämpa hårt för att få sitt äktenskap att fungera. Max Hуttnеr arbetade sig dock upp och startade Max Hуttnеr AB på Odengatan i Stockholm. Denna rörelse drev han sedan tillsammans med sin son, Rubеn Hуttnеr. Signe och Max fick även två döttrar i äktenskapet, Maj och Lisa.


Rubеn Hуttnеr ingick sedan äktenskap med Lіlly Emаnuel 1938, som kom med sin familj från Tyskland 1933. Det var främst Lіllys mor som märkte vad som höll på att hända i Tyskland, vilka antisemitiska strömningar som stegrades i samhället. Lіllys far motsatte sig dock starkt en emigration och hävdade envist att han minsann var en tysk patriot. Han innehade en hög position inom bankväsendet och såg just yrkesidentiteten som sin främsta identitet. Bos mormor gav sig inte och det resulterade till slut i att familjen flyttade till Sverige 1933. Barnen fann sig snart till rätta, vilket gjorde att även modern trivdes. Lіllys far trivdes dock aldrig. Han ansåg att de fått offra allt för den judiska börden, något som han själv aldrig satt i främsta rummet. Han hade förlorat sin position, sin yrkesidentitet, sitt språk och sin och familjens plats i samhället.


Rubеn Hуttnеr fortsatte att driva Max Hуttnеr AB tillsammans med sin far, den rörelse vilken han sedermera stod som ensam ägare till. Rörelsen såldes sedan i början av 1970-talet. Rubеn och Lіlly fick fyra barn tillsammans; Eva, Bo, Barbara och Max. I detta äktenskap härstammade Rubеn ifrån den äldre invandringen och Lіlly ifrån den nya. Det har gått bra för deras barn. Eva, Barbara och Max var alla tre mycket duktiga och framgångsrika redan i unga år. De har gift sig judiskt och tidigt nått ekonomisk framgång. Även Bo hade tanken att gifta sig judiskt, men ödet ville annorlunda. Han drev i många år skivbutiken Stеrling i centrala Stockholm och hans blivande hustru Mette kom med storm in i hans liv. De gifte sig och har fått tre flickor tillsammans; Paulina 1982, Filippa 1985 och Maxine 1991. Bo lade ner skivaffären Stеrling 1996 för att satsa på sitt skivbolag, med samma namn, fullt ut.


Eftersom Bo gifte sig med en icke judisk kvinna, så har han fått tänka över sin egen tro och bakgrund lite extra. Bo och Mette har haft den överenskomelsen att deras barn skall bjudas på religiösa traditioner från olika håll, för att sedan själva få ta ställning. Bo har försökt att etablera en judisk tradition. Han och barnen har gått i synagogan på de stora helgdagarna, men även besökt Svenska kyrkan. Barnen är varken döpta eller konfirmerade och som han säger så kräver inte samhället idag något ställningstagande. Bo är stolt över sitt judiska ursprung och hans engagemang i judiska museet skänker tillfredsställelse och trygghet. Hans äldsta dotter känner sig även hon som en judinna och har nu själv skrivit in sig i församlingen. Han betonar att det dock inte är problemfritt i integrerade familjer, och inom Bo och hans syskons familjer finns en spännvidd mellan ortodox tradition till icke judisk.


Bo själv känner med en viss sorg, att han går samma väg som sin far d.v.s. blir mindre troende med åren. Generellt tycker han sig dock se en tendens att tidigare assimilerade judar nu börjar återuppta judiska seder och traditioner i allt högre grad. Ritualen har ett egenvärde i sig och Bo anser att de flesta judar i Sverige idag inte ens praktiserar judendomen religiöst, utan det viktigaste är kulturen, traditionerna och naturligtvis familjen. Han menar att judarna i Sverige är en mycket heterogen grupp, men att det finns en sak som förenar dem alla, oavsett åsiktsskillnader - Israel. För Israels existens bevisar att de är ett folk.


3.4 Jeѕѕica Ваb-Воndе

Jeѕѕica Ваb-Воndе föddes 1974 i Stockholm i en traditionell judisk familj. Hennes mormors mor föddes i Odessa i Ukraina på 1890-talet och invandrade till Sverige omkring år 1910. Hennes mormors far kom även han ifrån forna Tsar-Ryssland och de två träffades i Malmö. De fick fem barn inom äktenskapet, varav ett dog vid tidig ålder. De var mycket fattiga och förtjänade sitt levebröd genom faderns gårdfarihandel. Deras religiösa inriktning var ortodox.


Jeѕѕicas mormor har berättat om deras fattigdom och om upplevelsen av faderns ständiga frånvaro. Hon har även berättat att varken hennes far eller mor någonsin lärde sig det svenska språket ordentligt. Själv föddes hon i Malmö år 1915 och växte alltså upp i ett ortodoxt hem. När hon så passerade en ålder av 30 år och fortfarande ej funnit en respektabel make, skickades hon till Stockholm för att göra så. Väl på plats träffade hon sin blivande man i synagogan på S:t Paulsgatan på Södermalm, och de två ingick sedan äktenskap år 1947. 1949 föddes Jeѕѕicas mor, Renée Hіrѕсhfeld, som ovanligt nog är enda barnet.


Jeѕѕicas morfar föddes 1912 i Halle i Östtyskland. Han invandrade 1938 till Sverige, detta efter Kristallnatten. Intressant är att det var först i Sverige som han övergick till den ortodoxa läran. Jeѕѕicas morfar startade en mattaffär på Nybroplan, Norbergs mattor. Affären gick med vinst och målet att förbättra deras livssituation lyckades. Deras ekonomiska ställning var tryggad. Deras nya sociala position i samhället innebar dock en jobbig klasskillnad gentemot syskon och föräldrar har mormodern berättat.


Jeѕѕicas farmor föddes år 1918 och växte upp i Berlins överklass. Hon tillhörde en helt assimilerad familj som ingick i den etablerade societeten. Även hennes familj beslöt sig för att lämna Tyskland efter Kristallnatten. Jeѕѕicas farmor hamnade i Sverige emedan hennes föräldrar emigrerade till England. De behöll en mycket bra kontakt livet igenom, men farmodern sörjde att de aldrig kom till Sverige. Hela hennes föräldrars liv hade raserats över en natt och de kom aldrig riktigt över det. Vid ankomsten till Sverige tog hon anställning som hembiträde hos en respektabel judisk familj, vilket visade sig vara ett lyckat val, då det även var där hon träffade sin blivande man, som en av husets gäster.


Jeѕѕicas farfar, född 1904, kom även han ifrån Västtyskland. Han kom till Sverige genom arbetskraftsinvandring år 1933. Han var ingenjör och uppfinnare och startade så småningom ett eget företag vid namn Аrаtrоn. Jeѕѕicas farmor och farfar bosatte sig i Bromma och fick tillsammans Thomas Ваb 1947, d.v.s. Jeѕѕicas far.


Renée Hіrѕсhfeld och Thomas Ваb träffades på universitetet där Thomas var Renées handledare. De ingick äktenskap och bosatte sig i Bromma, där Jeѕѕica är uppvuxen. När Jeѕѕica var 1.5 år skildes hennes föräldrar och hon har till största delen vuxit upp med sin mor. Hennes mor kom efter några år att gifta om sig och bo med en ny, icke judisk man. De har fått två söner tillsammans. Det var inte lätt att ta ett sådant steg för Jeѕѕicas mor som vuxit upp i ett ortodoxt hem. Det innebar stora påfrestningar både inom släkten och inom vänskapskretsen. Jeѕѕica menar att man ej har diskuterat religiositet och gudstro i hennes hem, men alltid hållit mycket hårt på de judiska traditionerna.


Jeѕѕica har gått årskurs 1-6 i judisk skola och efter det i judisk klass på ett kommunalt högstadium, där de har studerat judendom och hebreiska utöver den vanliga läroplanen. Jeѕѕica beskriver skolgången som bra, med en stegvis integrering. Visst har det förekommit hakkors i bänken vid något tillfälle, men tiden i den judiska skolan stärkte självkänslan anser hon. Och flytten till den vanliga skolan innebar att en ny värld öppnade sig, vilket var en nyttig erfarenhet inför gymnasiet. Det har alltid varit en självklarhet att vara ledig på de traditionella helgdagarna, vilket har inneburit att det judiska arvet under alla omständigheter varit framträdande. Efter gymnasiet är det vanligt med en vistelse i Israel bland judiska ungdomar, och så blev det även för Jeѕѕica. Hon tillbringade sin tid där med att jobba på kibbutz för att lära känna både landet och språket. En mycket nyttig erfarenhet som enar många olika nationaliteter i ett folk, anser hon. Det judiska arvet kan likaledes kännas tungt att bära ibland, varför Jeѕѕica valde att flytta till Gävle för att studera efter hemkomsten. Hon menar att det kan vara skönt att bara vara Jeѕѕica ibland, istället för att bara vara judinna.


1994 träffade Jeѕѕica Gustav, sin blivande man. De ingick äktenskap och sonen Adam föddes 2002. Gustav är icke-jude och det har inneburit många spörsmål. Ett exempel är att det tog 5 år innan han träffade Jeѕѕicas morföräldrar. Ett annat var hur vigselakten skulle kunna formas för att kännas bekväm för båda två. Ett judiskt bröllop var ju uteslutet i och med att Gustav icke är jude, men för Jeѕѕica var det oerhört viktigt att ändå få med vissa aspekter ur den judiska ceremonin. Vigseln var så viktig eftersom den kändes som ett slags manifest över deras kärlek och även över deras framtida livssituation. Jeѕѕica berättar att hon har varit tvungen att rannsaka sig själv ordentligt för att komma fram till hur hon verkligen vill leva. Hennes slutsats är att det måste bli traditionellt judiskt och att även deras gemensamma barn får den uppfostran. Även om de båda är fullt medvetna om de problem som kan uppstå, så har de bestämt sig för att deras äktenskap skall innehålla kulturmöten istället för kulturkrockar. Judiska församlingen i Stockholm har startat samtalsgrupper för ”mixed marriges”, vilket Jeѕѕica anser är mycket bra.


När Jeѕѕica går till synagogan med sin man och son, vilket hon gör under de stora helgdagarna, går de till den stora synagogan på Wahrendorffsgatan. Där känns det lite friare och bättre tack vare att de får sitta tillsammans som familj. Emedan hon tillsammans med sin mor och morföräldrarna går till den mindre, ortodoxa synagogan på S:t Paulsgatan, där hon gått under hela sin uppväxt. Besöken i synagogan upplever Jeѕѕica som viktiga, mest för att de ger känslan av sammanhang. Jeѕѕica betonar vikten av den judiska traditionen, vilken egentligen inte grundar sig i gudstro. Det är vikten av traditioner, judisk fortlevnad och judisk identitet som är betydelsefull. Att kunna se tillvaron i sitt sammanhang och faktiska existens. Vidare ser hon sig själv som en länk i den kedja som skall trygga den fortsatta existensen av den judiska traditionen. Hennes största uppgift är att föda och fostra judiska barn. På det sättet bibehålls även olika minoriteters trosuppfattningar, vilket Jeѕѕica lägger stor vikt vid. Detta i en värld där hon hoppas på en större acceptans och respekt emellan människor i framtiden. I detta sammanhang anser hon att Judiska Museet fyller en viktig funktion, både som informationskälla och bevarande av den judiska traditionen. Jeѕѕica har också en professionell kontakt med museet i och med sitt yrke som informationsansvarig på Judiska församlingen i Stockholm. På samma arbetsplats jobbar även hennes far, som för övrigt är hennes chef. Jeѕѕica beskriver sin far som sekulariserad, men med en mycket stark judisk identitet.


Symboliskt sett, avslutar Jeѕѕica, står Israel för samma sak som judenheten - du har en tillhörighet var i världen du än befinner dig.


4. Analys och diskussion


Jag har nu nått kulmen av mitt arbete och innan jag går vidare vill jag rikta ett stort tack till intervjupersonerna som har delat med sig av sin familjehistoria, samt till Judiska församlingen och Judiska biblioteket i Stockholm för deras service och välvillighet att på alla sätt hjälpa till med material.


De svenska judarnas historia och integration, samt differensen mellan öst och väst har varit oerhört spännande att studera. Som alltid under arbeten som dessa, undrar man var all tid tar vägen? Hur man skall kunna prioritera och lägga sådant som ej går under ramen för detta arbete åt sidan - allt är ju så intressant och fascinerande.


Vilka de människor som faktiskt bestämde sig för att immigrera till Sverige var, går inte så lätt att utröna. De var en ytterst heterogen grupp av judar. För det första skiljer ankomsttiden dem åt och därigenom orsakerna och för det andra kom de från ett geografiskt oerhört stort område.


De första som kom att bli svenska judar, med start i slutet av 1700-talet, var judiska immigranter från Västeuropa, d.v.s. Tyskland. De var ofta högutbildade, redan sekulariserade judar, som dessutom hade kapital. Det krävdes ju 2000 specie för att få invandra till Sverige. Så enligt min mening var dessa judar inga flyktingar, utan här anser jag att det mer var en fråga om arbetskraftsinvandring. De som kom hit såg en potentiell marknad för sitt respektive yrkesområde. De kunde inneha yrken som exempelvis framstående handelsmän, bankmän, ingenjörer eller läkare, vilket naturligtvis gjorde dem attraktiva på den svenska arbetsmarknaden. Detta faktum visar sig tydligt hos två av de intervjuade personernas släkthistorier i min undersökning. Bo Hуttnеrs farmors far, Ludwig Rubеn, vars familj härstammade från Hamburg och från en av de äldsta släkterna i Sverige, drev en egen bankrörelse. Och ser man till senare invandring, men fortfarande ifrån Västeuropa, så bibehålls samma mönster. Bo Hуttnеrs morfar som immigrerade från Västtyskland 1933 var även han en bankman. Samma sak gäller Jeѕѕica Ваb-Воndеs farfar, vilken likaledes invandrade ifrån Västtyskland 1933 och var till yrket ingenjör. Det fanns dock de svenskar som mer såg dem som ett hot, än som en tillgång. I detta fall tycks tråkigt nog historien upprepa sig gång på gång och inte påverkas alltför mycket i positiv riktning.


När så nästa grupp av invandrande judar sökte sig till Sverige med start runt 1870-talet, var förutsättningarna inte alls desamma. Den här gången var det judar från Östeuropa som knackade på dörren. Med hänvisning till Anna Bessermans arbetsrapport (1987) där indelningen på tre tidsrelaterade invandrarvågor från öst presenteras, så har jag valt att bortse från mellanvågen. Detta för jag anser att den påverkade den svenska judenheten så litet i förhållande till de andra två, vilket jag för övrigt tror beror på att Sverige vid den tidpunkten endast var ett transmigrationsland för denna grupp. (Något jag för övrigt anser skulle vara ett mycket intressant forskningsområde i framtiden) För att återknyta till Carl Henrik Carlssons teori om de östjudar som kom runt 1870-talet, så visar även mitt material på att de faktiskt kom från ett mycket avgränsat område i ryska Polen. Här kan man dra omedelbara paralleller med två av de intervjuade personerna. Likheter påvisas både i David Glüсks och i Bo Hуttnеrs familjehistorier, där man emigrerade p.g.a. fattigdom. Denna grupp var i allmänhet fattiga jordbrukare, med låg utbildningsnivå och ortodoxa i sin religiositet. De sökte sig främst till södra Sverige eller landsortsstäderna och försörjde sig där som gårdfarihandlare, vilket även intervjupersonernas släktingar fick göra. Den slutsats jag har kunnat dra är att detta yrkesval egentligen ej var självvalt, utan helt enkelt var det som stod att få. Dessa gårdfarihandlare hade därtill ofta stora familjer med många munnar att mätta. Det var ett föraktat yrke och att det sedan ofta var ”dessa obildade, oborstade, ortodoxa polacker med tvivelaktig moral” som innehade dem underlättade ju inte saken. Fördomarna som florerade var alltså väl förankrade redan när nästa våg från öst kom.


Märkbart är att det inte bara var den ”Vanlige svensken” som hade fördomar vad det gällde östjudarna, minst lika många fördomar fanns hos de tidigare invandrade västjudarna. De var dessutom rädda om sitt eget anseende, sin uppnådda sociala rang och för den ekonomiska börda denna östjudiska inflyttning kunde föra med sig.


Den grupp av östjudar som kom i början av 1900-talet, företrädesvis från nuvarande Baltikum och Vitryssland, hade något andra förutsättningar än den tidigare nämnda gruppen. Dessa judar (av manligt kön) hade oftast en relativt god skolutbildning samt ett hantverkskunnande i bagaget. Trots detta blev de behandlade som mindre vetande och man bedömde dem i jämförelse med den svenska etablerade judenheten, vilket naturligtvis försatte dem i ett omedelbart underläge. I och med detta hänvisades även denna grupp, trots sin bildning och sitt hantverkskunnande, till det föraktade och slitiga gårdfariyrket. Även här kan detta belysas genom vittnesmål från min undersökning, där Jeѕѕica Ваb-Воndеs mormor har berättat om fattigdomen och faderns ständiga frånvaro i och med dennes vandringar som gårdfarihandlare.


Förutsättningarna immigranterna emellan skilde sig väsentligt, men så gjorde även orsakerna till dessa. Kontexten är oerhört viktig att ta i beaktande, däribland religiösa, sociala, ekonomiska, geografiska, bildningsmässiga och tidsrelaterade orsaker. Det verkar som skillnaderna ibland var större emellan öst- och västjudar, än emellan västjudar, som var i det närmaste assimilerade, och kristna svenskar.


Ser man till den tidigaste historien i detta arbete och sedan drar paralleller framåt i tiden så framträder mönstret av den otroligt anpassningsbare och hårt strävande juden fram. Om det endast är handel och penningaffärer som man som jude tillåts syssla med - ja, då ser man till att bli mycket bra på det. Resultatet blir tråkigt nog skällsord som sniken och penningkär uppkommet av vad jag ser som ren och skär avundsjuka. När sedan förutsättningarna ändras, så anpassar man sig därefter. I den judiska traditionen värderas dessutom utbildning mycket högt och vikten av att söka kunskap betonas. Därav ses det naturligt att kämpa hårt för att kunna ge sina barn chansen till bättre förutsättningar och i bästa fall akademiska studier, även om det innebär stora uppoffringar för familjen. Även här visar både det litterära studiet och resultatet utifrån mina intervjuer på samma sak, nämligen att hur dåliga förutsättningar dessa judiska immigranter än hade när de kom till Sverige, så gav de sig inte förrän de hade klättrat uppåt på samhällsstegen. Karakteristiskt för intervjupersonernas släktled är att man sakta har avancerat genom att starta egna rörelser såsom grossistverksamhet, handel med exempelvis mattor eller antikviteter. Detta har i sin tur lett till att barn och barnbarn till dessa gårdfarihandlare idag innehar höga befattningar i samhället och i många fall även akademiska betyg.


Något som följer som en röd tråd genom mitt arbete med den judiska historien, från öst till väst och från ortodox till sekulariserad, är att trots långa avstånd dem emellan och ett liv i diaspora så är det judiska folket alltid förenade genom sin tro och sina traditioner. I denna uppsats kan man följa detta fenomen från de tidigaste kontakterna på 800-talet, genom historiens gång, och sedan få klara bevis för att det fortgår i och med de aktuella intervjuerna, där alla tre av de intervjuade personerna mycket klart framhåller betydelsen av de judiska traditionerna.


Israel har varit och är ju fortfarande i allra högsta grad en sammanhållande länk för världens judar i diaspora, men samtidigt vet man att antisemitism och antisionism ofta gått hand i hand, vilket naturligtvis blir kännbart i tider som dessa med Israel - Palestina konflikten som en ständig påminnelse. Många anser dock att den största faran för judarna idag inte är antisemitism utan assimilation. När integrationen har underlättats och hotet ”utifrån” har minskat, så finns tendensen att blandäktenskapen ökar och naturligtvis även assimilationen. Varningar om att assimilationen undergräver den judiska traditionen och därmed även den judiska identiteten hörs inom de egna leden. Åtgärder för att bevara traditionella judiska, kulturella och religiösa värden sätts in. Skådar man tillbaka på det drygt 150 åren som gått sedan mitten av 1800-talet, så ser man vilka stora förändringar som judenheten i Sverige har upplevt. Detta både inom sin egen gemenskap och även i förhållande till sin icke judiska omvärld. Genom denna utveckling kan man skönja en större mångfald inom judendomen som tillsammans med, eller till och med kanske på grund av, den yttre friheten skapar den judenhet som är judendomen i Sverige av idag


Vart detta skall leda vet man ej, en sak är dock säker - judendomen har anpassats efter tidens gång under de senaste 3 200 åren utan att någonsin förlora sin tradition och identitet på vägen.


Som avrundning vill jag framhäva den slutsats som jag dragit av detta arbete. Liksom jag tidigare betonat så innebar det en väsentlig skillnad om man som jude immigrerade från Väst- respektive Östeuropa. Men vad jag dessutom vill belysa är att jag anser att de östjudar som immigrerat, oberoende av tidpunkt och geografiskt område, har genomgått samma integrationsprocess trots deras sinsemellan olika förutsättningar vid ankomsten till Sverige. Däremot har integrationsprocessen för öst- respektive västjudarna varit väldigt olika. Det framgår tydligt anser jag, med den indelning som jag har kunnat konstatera, vilken beskriver västjudarna som ”arbetskraftsinvandrare” och östjudarna som ”flyktingar”. De förstnämnda erhöll snabbare en aktad plats i samhället, medan de sistnämnda fick lida stor fattigdom och föraktfullhet, och det hann gå en till två generationer innan de kunde finna en aktad plats på arbetsmarknaden och i samhället. Det viktigaste är dock att resultatet tycks bli detsamma, d.v.s. välintegrerade svenska judar.


5. Sammanfattning


Detta arbete behandlar de öst- respektive västjudiska invandrarnas väg till integration och tillhörighet i det svenska samhället. Arbetet belyser även de differenser och den markanta skillnaden i förutsättningar mellan de olika immigrationsvågorna. Den tidsperiod som ligger i fokus för denna uppsats är perioden mellan 1850 till nutid och där tiden mellan 1850-1910 kan ses som bakgrund främst till de intervjuer som presenteras. Den tidigare gruppen av invandrande judar kom i huvudsak från Västeuropa, Tyskland, med start i slutet av 1700-talet. Emedan den senare kom i två omgångar, i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, från forna Polen/Ryssland/Baltikum. Förutsättningarna immigranterna emellan skilde sig betydelsefullt åt och så gjorde även orsakerna till dessa. Kontexten är mycket viktig att ta i beaktande, såsom religiösa, sociala, ekonomiska, geografiska, tidsmässiga och bildningsmässiga orsaker. Av detta har jag dragit slutsatsen att skillnaden ibland tycks ha varit större mellan öst- respektive västjudar, än mellan västjudar och kristna svenskar.


Utöver detta behandlas i detta arbete judars historiska situation av diaspora i Norra Europa generellt, från medeltid och framåt, och svensk politisk historia som kan sammanbindas till invandring i allmänhet och judisk invandring i synnerhet.


De tre intervjuer som tidigare nämnts har delgivit arbetet en djupare förståelse och innebörd. De lyfter fram det arv, det perspektiv och den identitet som de svenska judarna bär med sig. Dessutom yppar sig en mycket viktig religionsvetenskaplig fråga som ej framkommer i litteraturen, nämligen att dessa framhåller traditionen framför tron i judendomen. De tre svenska judar som intervjuats kan sägas representera tre olika generationer, vilka alla är födda i Sverige, men har anhöriga som immigrerat till Sverige från både Öst- och Västeuropa.


Den viktigaste slutsatsen som jag har kommit fram till, är att skillnaderna emellan de villkor som dessa invandrande judar från Öst- respektive Västeuropa ställts inför, generellt sett har varit mycket stora. För det första har orsakerna till invandringen haft betydelse; arbetskraftsinvandring kontra flykt. Och för det andra så har de socio-religiösa aspekterna placerat de invandrande judarna i helt olika samhälleliga positioner. Något annat som dessutom visat sig, men icke är desto mindre betydelsefullt, är att den integrationsprocess som dessa judiska immigranter har genomgått ej är densamma för öst- respektive västjudarna. Däremot har den i princip varit identisk för de immigrerande judarna från Östeuropa oavsett geografiskt ursprungsområde och bildnings/hantverkskunnande.


Bibliografi


Otryckta källor


David Glüсk
(november samt december - 2003) Intervju.

Bo Hуttnеr
(november - 2003 samt februari - 2004) Intervju.

Jeѕѕica Ваb-Воndе
(februari samt mars - 2004) Intervju.

Tryckta källor


Arnheim, Frans. 1815. Judiska Nationens härvarande Föreståndares Förklaring till Rikets Höglofi. Ständers Särskilta Utskott vid Riksdagen år 1815 tillika med Högbemälte Utskotts 2:ne Betänkanden till Rikets Ständer, angående ändringar i Jude-Reglementet Bonniers Bokbinderi. Stockholm.

Arnroth, Thomas. 1992. Judiska öden och hjältar. Förlaget Trons Värld Ordbild. Malmö.


Besserman, Anna. 1984. ”… eftersom nu en gång en nådig försyn täckts hosta dem upp på Sveriges gästvänliga stränder”. Mosaiska församlingen i Stockholm inför den östjudiska invandringen till staden 1860-1914. C-uppsats, framlagd vid Stockholms Universitet, Historiska Institutionen.


Besserman, Anna. 1987. Östjudisk invandring till Sverige 1860-1914. Presentation av ett forskningsprojekt i vardande. Arbetsrapport 1, framlagd vid professor Jarl Torbackes seminarier. Inrikespolitik och ideologier. Historiska institutionen, Stockholms Universitet.


Carlsson, Carl Henrik. 1996. Judisk invandring till Sverige omkring 1850-1880. Sociogeografisk bakgrund och dubbla budskap? D-uppsats, framlagd vid Uppsala Universitet, Historiska Institutionen.


Glüсk et al. 1998. Det judiska Stockholm. Judiska museet i Stockholm. Fälth och Hässler. Värnamo.


Groth, Bente. 2002. Judendom. Kultur, historia, tradition. Natur och Kultur. Borås.


Illman och Harviainen. 1997. Judisk Historia. Religionsvetenskapliga skrifter nr 14. Sjunde upplagan. Åbo Akademi. Åbo.


Glüсk et al. 1997. Sveriges judar. Deras historia, tro och traditioner. Judiska museet i Stockholm.


Stare, Jacqueline (red.). 1996. Judiska gårdfarihandlare i Sverige. Judiska museet i Stockholm.


Tarschys, Bernhard. 1975. Judarna i Sverige 1775-1975. Kungliga bibliotekets utställningskatalog nr. 74. Civiltryck AB. Stockholm.


Valentin, Hugo. 1924. Judarnas historia i Sverige. Albert Bonniers förlag. Stockholm.


Valentin, Hugo. 1964. Judarna i Sverige. Bonniers boktryckeri AB. Stockholm.


Referenslitteratur


Eban, Abba. 1988. Mitt folk. Judarnas historia. Hillelförlaget. Stockholm.


Gedin, Per I. 2003. Litteraturens örtagårdsmästare. Karl Otto Bonnier och hans tid. Andra tryckningen. Albert Bonniers Förlag. Uddevalla


Hallberg, Lars. 2001. Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840-1990. Centraltryckeriet Åke Svensson AB. Borås.


Jansen, Hans. 1991. Antisemitismen. En historisk skildring i ord och bild. Natur och kultur. Stockholm.


Nyström, Kerstin (red). 1991. Judarna i det svenska samhället. Identitet, integration, etniska relationer. Studentlitteratur. Lund.

Olán, Eskil. Judarna på svensk mark. 1924. Bok och Konstförlaget REX. Stockholm.


Sjöberg, Karin. 1999. Mer än kalla fakta. Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur. Lund.


Sjögren, Karin. 2001. Judar i det svenska folkhemmet. Minne och identitet i judisk krönika 1948-1958. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm / Stehag.


Sterner-Carlberg, Mirjam. 1994. Gemenskap och överlevnad. Om den judiska gruppen i Borås och dess historia. Kompendiet. Göteborg.


Trost, Jan. 1993. Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur. Lund.

� Judeförföljelse med massmord och plundring. SAOL. 1986.


� Arnroth, T. 1992. s. 172


� Valentin, H. 1964. s.9 f


� Glüсk et al. 1997. s 16


� Valentin, H. 1964. s 15 ff


� Arnroth, T. 1992. s 173


� Valentin, H. 1964. s 17


� Arnroth, T. 1992. s 174 f


� Stare, J. 1996. s 11


� Glüсk et al. 1997. s 17


� Valentin, H. 1964. s 31 f


� Glüсk et al. 1997. s 21


� Valentin, H. 1964. s44ff


� Valentin, H. 1964. s 47 ff


� Illman/Harviainen. 1997. s 265


� Glüсk et al. 1997. s 24 ff


� Arnroth, T. 1992. s 194


� Glüсk et al. 1997. s 26 f


� Arnroth, T. 1992. s 194


� Arnroth, T. 1992. s 194 f


� Arnroth, T. 1992. s 196


� Glüсk et al 1997. s 29


� Arnheim, F. 1815. s 5 f


� Glüсk et al. 1997. s 29 ff


� Valentin, H. 1964. s 77 f


� Arnroth, T. 1992. s 196


� Arnroth, T. 1992. s 196


� Carlsson, C-H. 1996. s 29


� Carlsson, C-H. 1996. s 29 f


� Carlsson, C-H. 1996. s 29 f


� Valentin, H. 1964. s 106 ff


� Carlsson, C-H. 1996. s 10


� Besserman, A. 1987. s 5


� Carlsson, C-H. 1996. s 27


� Glüсk et al. 1997. s 38 ff


� Shtetl - en judisk småstad. Groth, B. 2002. s 224


� Carlsson, C-H. 1996. s 27 f


� Judisk elementarskola, härstammandes från det bildningsideal som utvecklades under medeltiden. Illman och Harviainen. 1997. s 113


� Carlsson, C-H. 1996. s 27 f


� Carlsson, C-H. 1996. s 33 f


� Glüсk et al. 1997. s 38


� Valentin, H. 1964. s 145


� Carlsson, C-H. 1996. s 32


� Stare, J (red). 1996. s 20 ff


� Glüсk et al. 1997. s 40





PAGE  

27




Beteckning: Rel C vt 2004:16

		Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap



		Glüсk, Hуttnеr och Ваb-Воndе

Tre röster av idag som speglar den historiska differensen


mellan öst- respektive västjudiska immigranters förutsättningar


i det svenska samhället



		Cаrіnа Jоnѕѕоn

Juni 2004



		C-uppsats, 10 poäng

Religionsvetenskap



		Religionsvetenskap C

Handledare: Olof Sundqvist





� EMBED Word.Picture.8  ���








_1035985488.doc








