


"Svallvågorna av katastrofen kom 
också till vår stad" 

Hjälpverksamhet inom Norrköpings mosaiska 
församling i skuggan av Förintelsen 

Malin Thor 

De svenska judarnas förmenta passivitet, deras föregivet bristande hjälp till 

och engagemang för Europas förföljda judar debatterades i en internationell 

och nationell inomjudisk kontext direkt efter andra världskriget.1 I denna 

kritik, som grundar sig i en föreställning om att judarna i Sverige just i egen

skap av judar borde ha gjort mer för att hjälpa de förföljda trosfränderna i 

1 Se t.ex. Marcus Ehrenpreis & Gunnar Josephson, "Stockholms Mosaiska försam
lings flyktinghjälp", i Judisk Tidskrift (1947:20), s. 61-63. Artikeln är ett svar på kritik 
mot församlingens flyktinghjälp som framförts av den amerikanske rabbinen P. 
Wohlgelernter i The Jeivish Agencys Digest, No. 54, 1947-01-19. För internationell 
kritik, se även Salomon Adler-Rudel, "A chronicle of rescue efforts", i Leo Baeck 
Institute Year Book XI, (London 1966). Adler-Rudel kom i egenskap av representant 

för Jewish Agency och World Jewish Congress (WJC) under början av 1942 till för
samlingen i Stockholm för att diskutera möjligheten att rädda judiska barn till Sve
rige. I ovannämnda artikel påtalar han församlingens svaga intresse för denna aktion 
och för att upprätta en svensk avdelning av WJC. WJC i Sverige kom i stället att 
ledas av den lettiske flyktingen Hilel Storch. Han stod i konflikt med såväl för
samlingens ordförande, Gunnar Josephson, som med överrabbin Marcus Ehrenpreis. 
Storch anklagade 1979, vid en intervju med Sune Persson, den Mosaiska försam
lingen i Stockholm för att "inte ha velat ha in ytterligare judar till Sverige" och för 
att "inte ha haft något med räddningsarbetet att göra". Se Sune Persson, "Vi åker till 
Sverige". De vita bussarna 194S, (Rimbo 2005), s. 48. För en utförligare redogörelse 
för de interna motsättningarna inom Stockholmsförsamlingen och kritik mot den
samma, se t.ex. ovannämnda artikel av Adler-Rudel; Inga Gottfarb, Den livsfarliga 
glömskan, (Wiken 1986); Paul A. Levine, From Indijference to Activism. Swedish 
Diplomacy and the Holocaust, 1938-1944 (Uppsala 1998), s. 187-210; Lena Einhorn, 
Handelsresande i liv. Om vilja och vankelmod i krigets skugga (Stockholm 1999), s. 

124-126,135-138, 445-446; Persson (2005), s. 48-55. 

179 



Europa, åsyftas dock främst Mosaiska församlingens i Stockholm agerande 

och attityder gentemot de judiska flyktingarna. 

Kritiken kan förenklat sägas handla om den av Mosaiska församlingen 

förda flyktingpolitiken, det vill säga dess vilja att hjälpa judiska flyktingar att 

komma till Sverige. Församlingen har även kritiserats för bemötandet av de 

flyktingar som befann sig i Sverige. Kritiken har framförts från såväl flyk

tingar som kom under 1930-talet som från den grupp som ibland kallas för 

1945 års befriade och den fortsätter än idag.2 

Svante Hanssons bok, Flykt och överlevnad. Flyktingverksamhet i Mosaiska 

församlingen i Stockholm 1933-1950, kom till på uppdrag av den judiska för

samlingen i Stockholm. Församlingen ville utreda varför flera överlevande 

fortsätter att anklaga församlingen för att den inte gjorde tillräckligt under 

och efter andra världskriget. Den ville göra upp med sitt förflutna för att 

kunna gå vidare.3 

Hansson framhåller att det vid bedömningen av församlingens flykting

politik inte är tillräckligt att granska dess utformning. Man måste också se 

på genomförandet, det vill säga församlingens agerande i enskilda ärenden 

av olika slag. Hansson har bland annat granskat hur församlingen agerade 

när enskilda personer eller organisationer frågade om möjligheten att få en 

tillflyktsort i Sverige. I båda fallen är svaren mycket tydliga. Församlingen 

avrådde från invandring.4 

Hansson menar dock att informationen är för ofullständig för att en all

sidig bedömning av Mosaiska församlingens flyktingpolitik skall kunna 

göras.5 Något entydigt svar på frågan om de svenska judarna i allmänhet och 

församlingen i Stockholm i synnerhet satsade tillräckligt mycket på flyk-

tinghjälp under perioden 1933-1945 kan, menar Hansson, helt enkelt inte 

ges. Däremot går det givetvis att hävda att hjälpen var otillräcklig och att det 

2 Svante Hansson, Flykt och överlevnad. Flyktingverksamhet i Mosaiska församlingen i 
Stockholm 1933—ipso (Stockholm 2004); Persson (2005), s. 47-48; Malin Thor, 
"Memories Of The Exile. Young German Jews Remember The Forced Emigration 
Experience", i Johannes-Dieter Steinert & Inge Weber-Newth (eds), Beyond Camps 
and Forced Labour. Current International Research on Survivors of Nazi Persecution 

(Osnabriick 2005), s. 470-472. 
3 Hansson (2004), s. i6f. 
4 Hansson (2004), s. 108. 
5 Hansson (2004), s. 118. 
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fanns betydande hjälpbehov som inte uppfylldes. Hansson fastslår dock att 

de svenska judarna var generösa bidragsgivare.6 

Mosaiska församlingen i Stockholm var den största judiska försam

lingen i Sverige under 1930- och 1940-talen (uppskattningsvis bodde 40-

50 procent av Sveriges judiska befolkning vid tidpunkten i Stockholm). 

Stockholmsförsamlingen behandlades av den svenska regeringen som en 

remissinstans i frågor gällande judiska flyktingar. Man skall dock akta sig 

för att betrakta församlingen som en monolit; synen på flyktingpolitik, 

flyktingarna och flyktinghjälpen inom församlingen var långt ifrån sam

stämmig.7 Det fanns dessutom en opposition mot Stockholmsförsamling

ens agerande från andra mosaiska församlingar.8 Att den svenska staten 

använde Stockholmsförsamlingen som remissinstans, och att denna där

med fick representera hela den judiska befolkningen i Sverige, påverkade 

sannolikt det judiska hjälparbetets sociala relationer och hur arbetet orga

niserades i Sverige. 

Det intressantaste med kritiken mot de svenska judarna är, enligt mitt 

förmenande, att den visar på att det fanns och finns en föreställning om att 

just judarna i Sverige - inte Sverige som stat eller nation9 - borde ha gjort 

mer för att hjälpa Europas förföljda judar. Detta skulle kunna tolkas som en 

föreställning om en judisk "gemenskap" med tillhörande identitet, förplik

telser, skyldigheter och rättigheter. Genom att undersöka flyktingverksam

heten inom en annan mosaisk församling än församlingen i Stockholm, 

nämligen den i Norrköping, vill jag belysa det judiska hjälparbetets sociala 

relationer. Jag vill utreda dels om Norrköpingsförsamlingens inställning och 

6 Hansson (2004), s. 168, 412. 
7 Hansson (2004), s. 19, 93f; Steven Koblik, "Om vi teg, skulle stenarna ropa". Sverige 
och judeproblemet 1933-1945 (Stockholm 1987), s. 57-58; Persson (2005), s. 47-48, 462-

463; Malin Thor, Hechaluz — en rörelse i tid och rum. Tysk-judiska ungdomars exil i 
Sverige 1933—1943 (Växjö 2005), s. 139-143; se Joseph Zitomersky, "Ambiguous 
Integration. The Historical Position of the Jews in Swedish Society, 1780S-1980S", i 
Kerstin Nyström (red), Judarna i det svenska samhället. Identitet, integration, etniska 
relationer (Lund 1991), s. 98-102 för en vidare diskussion av det judiska bosättnings
mönstret i Sverige. 
8 Koblik (1987), s. 58. 
9 Det är även problematiskt att diskutera Sveriges agerande som nation eller stat. För 
en problematiseringen av begreppet "Sverige" se t.ex. Martin Estvall, "Ett folk, ett rike, 
en åsikt?", i Lars M Andersson & Mattias Tydén (red.), Sverige och Nazityskland. 
Skuldfrågor och moraldebatt (Stockholm 2007). 
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hjälp till flyktingarna skilde sig från eller sammanföll med den officiella 

linjen hos Stockholmsförsamlingen, dels belysa det faktiska flyktingarbetet i 

en lokal kontext. Vad gjorde Mosaiska församlingen i Norrköping för att 

hjälpa Europas förföljda judar? Vilka former av judisk hjälpverksamhet 

förekom i staden? Fanns det en uppfattning om att judarna skulle hjälpa 

judiska flyktingar i och utanför staden just därför att de var judar? Vem eller 

vilka definierade och beslutade om hjälpverksamhetens utformning? 

Den judiska gemenskapen 

Undersökningen grundas primärt i en genomgång av Norrköpings Mosaiska 

församlings arkiv. Syftet är att utifrån materialet - som består av mötesprotokoll, 

korrespondens, verksamhetsberättelser, förvaltningsberättelser, insamlingsupp

rop och -listor - undersöka hur det judiska flyktingproblemet i Europa diskute

rades och hur och av vilka en hjälpverksamhet inom församlingen organiserades. 

Analysen tar avstamp i det av Benedict Anderson myntade begreppet 

"föreställda gemenskaper".10 Även om den föreställda gemenskapen är kon

struerad, så är den "verklig" genom att den påverkar människors handlande. 

Därför måste teorin problematiseras. Alexandra Ålund påpekar bland annat 

att föreställda nationella gemenskaper i regel är manliga.11 Detta kommer att 

problematiseras i analysen av det handlande (hjälpverksamheten) som har 

sin grund i församlingen i Norrköping. Därmed kontextualiseras begreppet 

gemenskap och hänsyn tas till de lokala föreställningarna om och de kon

kreta förutsättningarna för gemenskap samt de lokala och nationella makt

relationerna. Jag vill även, genom att relatera hjälpverksamheten i Norr

köping till den verksamhet som pågick inom församlingen i Stockholm, 

belysa den lokala och den nationella gemenskapens och gränsdragningarnas 

betydelse. Genom att fokusera gränsdragningarna synliggörs den nationella 

gemenskapens maktrelationer och vilken betydelse gränsdragningen mellan 

det lokala och det nationella har. 

10 Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the origin and spread of 
nationalism (London 1991, andra upplagan). 
11 Alexandra Ålund, "Etnicitet, medborgarskap och gränser", i Paulina de los Reyes, 
et.al. (red.), Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala 
Sverige (Stockholm 2002). 
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Gemenskaper är konstellationer som är beroende av och definieras av 

maktrelationer. Dessa kan förändras eller skilja sig åt vid olika tidpunkter.12 

Undersökningen sträcker sig över en trettioårsperiod (ca 1933-ca 1960). Där

igenom blir det möjligt att belysa hur gemenskapens/gemenskapernas gränser 

skapas och förändras över tid. Vidare blir det möjligt att undersöka om grän

serna flyttas, vidgas eller snävas in samt att diskutera vem eller vilka som hade 

makten att definiera vilka som utgjorde gemenskapen/erna och vad som var 

dess/deras förpliktelser i relation till organiseringen av hjälpverksamheten. 

Norrköpings mosaiska församling13 

År 1782 tilläts judar, enligt det så kallade Judereglementet, att bosätta sig i 

Stockholm, Göteborg och Norrköping. Samma år inflyttade Jacob Marcus 

(1749-1814) från Schwan i Tyskland och hans kompanjon Salomon Jakob 

till Norrköping. Snart följde flera familjer efter - de flesta av de till Norrkö

ping invandrade judarna kom från Schwan i Tyskland.14 

Församlingen i Norrköping har dock alltid varit liten, trots att dess 

upptagningsområde utgjordes av Östergötland samt delar av Närke och 

Södermanland. 1864 hade församlingen 103 medlemmar. Det skedde en viss 

inflyttning av östjudar under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 

Trots detta sjönk antalet församlingsmedlemmar. På 1920-talet bestod för

samlingen av 45 personer. Möjligen kan församlingens litenhet förklaras 

12 Jfr. Linda McDowell, Gender, Identity and Place. Understanding feminist geographies 
(Minneapolis 1999), s. ioof; Ninra Yuval-Davies, Gender & Nation (London 2002), s. 

15-17. 
13 Forskningen om den Mosaiska församlingen i Norrköping är inte omfattande. Hugo 
Valentin har behandlat församlingen i böcker och artiklar som diskuterar den judiska 
befolkningens historia i Sverige. Se Hugo Valentin, Judarnas historia i Sverige (Stockholm 
1924), s. 221-224, 342-345; dens., Judarna i Sverige, (Stockholm 1964); dens., "Judarnas 
historia i Sverige" i Stefan Hahn, Abraham Brody & Wulff Fiirstenberg (red.), Judarnas 
historia (Stockholm 1950), s. 274. Generellt behandlas grundandet av församlingen och 
den första generationens historia. Se även Eskil Olån, Judarna på svensk mark. Historien 
om israeliternas invandring till Sverige (Stockholm 1924) och Carl Henrik Carlsson, 
Medborgarskap och diskriminering. Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860—1920 
(Uppsala 2004), s. 275. För forskning om Norrköpingsförsamlingen per se, men med 
samma utgångspunkter och fokus som i ovannämnda böcker, se Martin Ivarsson & 
Abraham Brody, Svensk-judiska pionjärer och stamfader. En personsläkt- och kulturhisto
risk krönika med Norrköping som blickcentrum (Jönköping 1956). 
14 Ivarsson & Brody (1956), s. 127. 
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med den relativa närheten till Stockholm. Flera familjer flyttade till Stock

holm, men även till Göteborg.15 

Även om det saknas uppgifter om det exakta antalet medlemmar inom 

den Mosaiska församlingen i Norrköping för 1930-talet, är det rimligt att 

anta att församlingen var liten, med uppskattningsvis ett fyrtiotal medlem

mar.16 

Församlingen leddes av en föreståndare och en ordförande, båda med tre

åriga mandat. Dessa valdes av en församlingsstämma. I Norrköping samman

trädde denna i regel en gång om året och ordnade religionsundervisning, fast

ställde det skattebelopp som medlemmarna skulle påläggas, valde föreståndare, 

tillsåg gravplatserna och drev understöds- och hjälpverksamhet. Föreståndaren 

och ordföranden utgjorde församlingens verksställande organ. Sven Hirsch 

utsågs till föreståndare och ordförande på stämman 1935. Han skulle komma att 

återväljas kontinuerligt och var församlingens ordförande under den undersökta 

perioden.17 Vanligen bevistades församlingsstämman av 3-7 män och en kvinn

lig sekreterare. Stämman var således ett manligt forum; inga kvinnor var aktiva 

eller deltog i dess beslutsprocesser. Detta faktum visar på en gränsdragning 

mellan män och kvinnor vilken bör ha fått konsekvenser. Genusforskningen har 

visat att delaktighet påverkar en individs medborgerliga status och ger individen 

en känsla av handlingskraft. Att ställas utanför viktiga beslutsprocesser försvagar 

däremot den medborgerliga statusen och därigenom möjligheten att agera.18 

Nu var förvisso den judiska befolkningen i Norrköping och omkringlig-

gande upptagningsområde inte medborgare utan medlemmar i den Mosaiska 

församlingen i staden. Medlemskapet var dock obligatoriskt, eftersom 

svensk lagstiftning fram till 1952 föreskrev att samtliga svenska medborgare 

skulle tillhöra ett trossamfund. Detta innebar att individer som föddes i 

judiska familjer registrerades som judar och församlingsmedlemmar om de 

inte aktivt valde att konvertera. Forskning om hur stor andel av de svenska 

judarna som valde att konvertera saknas. Sannolikt rörde det sig om en 

15 Carlsson (2004), s. 274^ Valentin (1950), s. 274. 
16 Enligt en kunglig förordning av den 23/12 1910 miste landets Mosaiska försam
lingar rätten till egen officiell kyrkobokföring. Därför är församlingens medlems
bokföring ofullständig. 
17 Norrköpings stadsarkiv (NSA), Judiska/Mosaiska församlingens i Norrköpings 
arkiv (JFNA), Aia:i, Protokollsbok 1922-1957. 
18 Se t.ex. Birte Siim, Gender and Citizenship. Politics and Agency in France, Britain 
and Denmark (Cambridge 2000). 
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mindre del. Församlingarna - både judiska och kristna - kunde utkräva 

skatt av sina medlemmar. Den lokala judiska församlingen var således en 

obligatorisk sammanslutning som alla judar inom dess upptagningsområde 

var tvungna att tillhöra. Den erbjöd religiösa och andra tjänster till sina 

medlemmar. Dessa finansierades av församlingsmedlemmarnas skatte

pengar.19 Den judiska gemenskapen - i form av församlingen - var således 

en i viss mån påtvingad gemenskap, som omfattade såväl judiska män som 

kvinnor. Församlingen bör dock inte enbart betraktas som en religiös ge

menskap; personer som inte var religiösa kan mycket väl ha stannat kvar 

inom församlingen, eftersom de om de begärde utträde var tvungna att 

begära inträde i en annan (kristen) församling. Det är också troligt att för

samlingen rymde medlemmar med en judisk identifikation som inte var 

primärt religiös. 

I församlingarnas stämmor och verkställande organ fanns i allmänhet 

enbart män företrädda. Om gemenskapen/gemenskaperna är beroende av 

och definieras av maktrelationer och om gemenskapens gränser skapas av 

inkluderings- och exkluderingsmekanismer är det möjligt att betrakta den 

Mosaiska församlingen i Norrköping som en större (församlingen som hel

het) och en mindre gemenskap (församlingen som beslutande och verkstäl

lande organ). Kvinnorna var då inkluderade i den förstnämnda, men exklu-

derade från den sistnämnda.20 

Det är således problematiskt att tala om en judisk gemenskap, eller de 

Mosaiska församlingarnas agerande i relation till Europas förföljda judar och 

de judiska flyktingarna i Sverige, eftersom analysen av hur försam-

lingen/arna talade och handlade grundar sig i ett källmaterial som enbart 

eller i alla fall i stor uträckning är producerat av de män som utgjorde den 

mindre (källproducerande) judiska gemenskapen. Källorna kan dock tala 

om kvinnornas delaktighet, även om det då främst blir männens syn på 

kvinnornas medverkan som synliggörs. Dessa män samtalade sannolikt med 

sina kvinnliga vänner och släktingar. Det är också mycket troligt att samt

liga eller flera av församlingens kvinnliga och manliga medlemmar träffades 

och samtalade vid tillfällen när inte deras samtal protokollfördes, till exem

pel vid gudstjänster. Huruvida dessa privata samtal påverkade arbetet inom 

19 Zitomersky (1991), s. 84f. 
20 Jfr. Judith Plaskow, Standing again at Sinai. Judaism from a feminist perspective 
(San Francisco 1990), s. 75-120. 
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församlingen eller om de judiska kvinnorna möjligen hade andra arenor där 

de diskuterade och bedrev hjälpverksamhet går inte att fastställa eftersom 

det inte finns något källmaterial.21 De källor som ligger till grund för 

föreliggande undersökning - de som huvudsakligen producerats av Norr

köpings mosaiska församlings (manliga) församlingsstämma - är således 

problematiska i vissa avseenden. Dock ger det en god bild av den hjälpverk

samhet som bedrevs av de ledande männen i församlingen. 

En enad svenskjudisk gemenskap att visa upp utåt 

Varken församlingsprotokollen eller förvaltningsberättelserna innehåller 

några diskussioner om den judiska flyktingproblematiken i Europa22, den 

Mosaiska församlingens i Stockholm flyktingpolitik eller några spår av att 

judiska flyktingar anlänt till Norrköping under 1930-talet.23 Tyvärr saknas 

samtliga protokoll från företrädarnas sammanträden för perioden 1930-

1960,24 varför det är omöjligt att dra någon slutsats om huruvida 

flyktingpolitiken eller hjälpverksamheten diskuterades i detta mindre forum. 

I januari 1934 sammankallades dock till ett extra möte med anledning av 

att den Mosaiska församlingen i Malmö hade föreslagit ett samarbete mellan 

de Mosaiska församlingarna i Sverige. Brevet från församlingen i Malmö är 

21 Föreliggande artikel är en pilotstudie. Min avsikt är att göra en större studie där den 
judiska hjälpverksamheten i Göteborg, Kalmar, Malmö, Norrköping och Stockholm 
undersöks och jämförs. Önskvärt vore att intervjua de judiska män och kvinnor som 
levde i dessa städer vid den aktuella tidpunkten om församlingarna, hjälpverksamheten 
och synen på flyktingarna inom församlingarna och i städerna. Det vore också frukt
bart att intervjua före detta flyktingar som kom till dessa städer för att kunna jämföra 
deras berättelser med "hjälparnas". En sådan intervju med en före detta flykting kom
mer att diskuteras längre fram i denna artikel. Jag menar att dylika intervjuer är ett 
måste om såväl hjälpverksamheten som församlingarna i dess helhet skall kunna bely
sas, eftersom det skriftliga materialet nu osynliggör både de kvinnliga församlings
medlemmarnas och flyktingarnas perspektiv, agerande och erfarenheter. 
22 Sune Persson påpekar att Stockholmsförsamlingens protokoll är "förbluffande" 
tunna vad gäller diskussioner om judarnas situation i Europa 1945. Se Persson (2005), s. 
49. Lars Olsson har konstaterat att det inte finns särdeles mycket material bevarat från 
Malmö Mosaiska församlings hjälpkommitté; Lars Olsson, På tröskeln till folkhemmet. 
Baltiska flyktingar och polska koncentrationslägerfångar som reservarbetskraft i skånskt 
jordbruk kring slutet av andra världskriget (Lund 1995), s. 47, se särskilt not 20. 
23 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922—1957; Aib:i, Förvaltningsberättelser 1891— 

1984. 
24 NSA, JFNA, Ä2:i, Protokoll vid sammanträde med föreståndarna 1861-1975. 
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adresserat till "Herrar för Mosaiska församlingen i Norrköping".25 Ordvalet 

är exkluderande och synliggör att en mosaisk församling leddes och repre

senterades av män. Församlingsstämman i Norrköping svarade att den till 

fullo insåg värdet av ett sådant samarbete, men att den inte ville yttra sig om 

förslaget med motiveringen att den var en så liten församling. Man ville 

avvakta tills de stora församlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö 

tagit ställning till förslaget.26 

Församlingen i Stockholm hade dock redan i september 1933 i ett brev 

till församlingarna i Göteborg och Malmö framhållit det önskvärda i att 

Sveriges judar, i varje fall beträffande hjälpverksamhet, utåt uppträdde enat 

och stödde samma projekt.27 Det förefaller således som att det redan under 

början av 1930-talet fanns en strategi från de Mosaiska församlingarna i 

Sverige att uppträda enat utåt - som en judisk gemenskap - i hjälpverksam

heten för Europas förföljda judar och för de judiska flyktingar som redan 

befann sig i Sverige. Här synliggörs således en föreställning om en nationell 

svenskjudisk gemenskap i relation till den svenska omgivningen, men även 

en kamp liksom möjligen Stockholmsförsamlingens ambition att företräda 

de övriga. 

Inom församlingen i Stockholm offentliggjordes ett första insamlings

upprop till förmån för "nödställda tyska judar" i början av april 1933, som 

en reaktion på de antisemitiska handlingarna i Tyskland den första april 

samma år. Några månader senare sammanträdde styrelsen för "Hjälpfond 

för Tysklands judar". Denna utvecklades senare till Mosaiska församlingens 

i Stockholm hjälpkommitté.28 Hjälpkommittén gjorde insatser för flyktingar 

både i Sverige och utomlands under perioden 1933-1940.29 

Källäget ger inte någon möjlighet att avgöra om medlemmarna i den Mo

saiska församlingen i Norrköping diskuterade eller gjorde något för att hjälpa 

25 NSA, JFNA, EI:I, Korrespondens 1921-1944, Brev till Herrar för Mosaiska 

församlingen i Norrköping från Malmö Mosaiska församling daterat den 15.10.1933. 
26 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957; Protokoll hållet vid Mosaiska 

församlingen i Norrköping extra sammanträde den 10.01.1934. 
27 Riksarkivet (RA), Judiska/Mosaiska församlingens i Stockholms arkiv (JFSA), 

IG36:24 [gamla arkivsystemet], Utgående och inkommande skrivelser, Brev till 

Hjälpkommittéerna för Tysklands judar i Göteborg och Malmö från Stockholms 

hjälpfond för Tysklands judar daterat 14.09.1933. 
28 Hansson (2004), s. 157-159. 
29 Hansson (2004), s. 168-171. 
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Europas förföljda judar under 1930-talet. Varken protokollen eller förvalt

ningsberättelserna vittnar om några diskussioner om flyktingpolitik eller om 

någon aktiv flyktingverksamhet under denna tid. Något formellt beslut om att 

bilda en hjälpkommitté i Norrköping har inte heller återfunnits. 

Samarbete med Stockholms mosaiska församling 

Även om inte någon formell hjälpkommitté hade bildats bedrevs dock 

hjälpverksamhet i viss utsträckning inom Norrköpingsförsamlingen under 

1930-talet. Arbetet bestod främst av återkommande insamlingar bland för

samlingens medlemmar. Pengarna skickades till den Mosaiska församlingens 

i Stockholm hjälpkommitté. Det fanns tydliga band mellan församlingarna i 

Norrköping och Stockholm, bland annat genom att flera familjer från 

Norrköping från och med mitten av 1800-talet flyttat till huvudstaden. 

Dessutom tjänstgjorde Stockholmsförsamlingens överrabbin, Marcus 

Ehrenpreis, även som rabbin i Norrköpings mellan åren 1917 och 1945. De 

sista tio åren assisterades han av kantor Idy Bornstein, även han från för

samlingen i Stockholm.30 Det är sannolikt att de informella och formella 

banden mellan församlingarna även påverkade hur hjälpverksamheten i 

Norrköping organiserades. 

Den tidigast daterade insamlingen i Norrköping, som går att belägga i 

källorna, genomfördes i januari 1934. Insamlingen gjordes till förmån för 

"nödställda judar". Pengarna skickades sedan till Stockholm, till "Kommit

tén för insamlandet av medel för understöd av judiska flyktingar i Stock

holm".31 

Trots att Norrköpingsförsamlingen saknade en egen hjälpkommitté så 

fanns det från 1937 en understödskassa bekostad av "influtna räntor". Det är 

dock oklart om det utbetalda understödet gick till flyktingar eller till behö

vande församlingsmedlemmar; några poster anges inte i förvaltningsberättel

serna utan enbart den totala utbetalda summan.32 

30 Nils Berman, "Minnesrik avskedsgudstjänst i Norrköping", Judisk Tidskrift 
(1945:18), s. 334-336; Marcus Ehrenpreis, "Avsked från Norrköping, Judisk Tidskrift 

(1945:18), s. 32.3—32,7. 
31 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922—1957; Protokoll hållet vid Mosaiska 
församlingen i Norrköping extra sammanträde den 10.1.1934. 
32 NSA, JFNA, Aib:i, Förvaltningsberättelser 1891-1984, spridda år, "Berättelse över 
Mosaiska Församlingens i Norrköping förvaltning under året 1937"; "Berättelse över 
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Även under början av 1940-talet torde mycket av hjälpverksamheten 

inom församlingen i Norrköping ha bedrivits i form av insamlingar till 

förmån för flyktingar och i samarbete med församlingen i Stockholm. Den 

sistnämnda skickade skrivelser och promemorior för att ge en översikt över 

hjälpverksamheten för flyktingar. I dessa översikter redovisades de bidrag 

som inkommit från personer tillhörande församlingen i Norrköping under 

Stockholm Mosaiska församling.33 I ett brev från Mosaiska församlingen i 

Stockholm daterat i oktober 1940 meddelades att förhandlingar upptagits 

med statsmakterna i avsikt att utverka större bidrag än dittills från statens 

sida. Det betonades dock att det även var nödvändigt att kunna demon

strera att de Mosaiska församlingarna i övriga landet och dess medlemmar 

var villiga att "för sin del bära betydande offer." Hjälpkommittén medde

lade vidare att den förutsatte att församlingen i Norrköping, liksom dess 

medlemmar, i fortsättningen precis som hittills skulle stödja hjälparbetet.34 

Stockholmsförsamlingen definierade därmed sin egen överordnade makt

position inom den nationella judiska gemenskapen, dels i och med att den 

ansåg sig ha befogenhet att tala å den judiska gemenskapens vägnar, dels 

genom att ange Norrköpingsförsamlingens förpliktelser i relation till den 

hjälpverksamhet som bedrevs i Stockholmsförsamlingens regi. 

Församlingen i Norrköping fortsatte att samla in pengar till hjälpverksam

het genom insamlingsupprop och appeller. De insamlingar som gjordes om

fattade även judiska familjer som var bosatta i bland annat Linköping, Ny

köping och Motala, eftersom de tillhörde församlingens upptagningsområde. 

Under 1942 och 1943 gjordes insamlingar till särskilda verksamheter: "Till 

judiska barns räddning", "Insamling för hjälp åt Europa judar", "Insamling 

till judiska barns räddning" samt "Insamling för hjälp åt danska flyktingar." 

Mosaiska Församlingens i Norrköping förvaltning under året 1938"; "Berättelse över 
Mosaiska Församlingens i Norrköping förvaltning under året 1939"; "Berättelse över 
Mosaiska Församlingens i Norrköping förvaltning under året 1940". 
33 NSA, JFNA, EI:I, Korrespondens 1921-1944, Brev till Mosaiska Församlingen i 
Norrköping från Mosaiska församlingens i Stockholm flyktingsektion daterat 
16.10.1940 (Griinberg). För korrespondens om utbetalade statsmedelsrestitutioner till 
Mosaiska församlingen i Norrköping se t.ex. brev daterat 12.5.1943, 16.6.1943, 

30.8.1943, 28.1.1944, 2I-3-I944 samt 10.5.1944. 
34 NSA, JFNA, EI:I, Korrespondens 1921-1944, Brev till Mosaiska Församlingen i 
Norrköping från Mosaiska församlingens i Stockholm flyktingsektion daterat 
16.10.1940 (Griinberger). 
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Dessutom betalade sju personer in sammanlagt 34 000 kronor direkt till 

hjälpkommittén i Stockholm. Både manliga och kvinnliga församlingsmed

lemmar var återkommande bidragsgivare. Av insamlingsuppropens titlar och 

listornas rubriker framgår att insamlingarna gjordes för specifika hjälpverk

samheter.35 Samtliga dessa insamlingar, med undantag för insamlingen till de 

danska flyktingarna, hade sin motsvarighet i en specifik kommitté för ut

landshjälp som bildats inom församlingen i Stockholm. Anledningen till att 

kommittéerna bildades var att församlingen i Stockholm ansåg att verksamhet 

som riktades till utlandet borde bedrivas genom organ som formellt var fristå

ende från församlingen. Därför grundades Arbetsutskottet för hjälp åt Polens 

judar (oktober 1941-juli 1942), Arbetsutskottet för hjälp åt Europas judar (som 

var samma kommitté som den förstnämnda, men namnbytet speglade ett 

utvidgat uppdrag) samt Arbetsutskottet för judiska barns räddning. Marcus 

Ehrenpreis var ordförande i samtliga tre kommittéer.36 

Möjligen kan samarbetet med Stockholms Mosaiska församling tolkas 

som att det inte fanns någon opinion mot den förda flyktingpolitiken och 

den hjälpverksamhet som Stockholmsförsamlingen bedrev. För detta talar 

att Norrköpingsförsamlingen stödde arbetet och inte bildade någon egen 

hjälpkommitté för att bedriva flyktingverksamhet på ett alternativt sätt. 

Församlingen i Norrköping accepterade därmed sin underordnade och 

Stockholmsförsamlingens överordnade roll i den nationella gemenskapens 

flyktingpolitik och hjälpverksamhet. Om kritik förekom offentliggjordes 

och förmedlades den i alla fall inte till församlingen i Stockholm. Sannolikt 

spelade det faktum att Marcus Ehrenpreis var ordförande i samtliga tre 

kommittéer för judisk utlandshjälp en betydande roll för att insamlingar till 

dylik verksamhet bedrevs inom församlingen i Norrköping. Ehrenpreis 

utgjorde en förmedlande länk mellan de båda församlingarna. Måhända var 

det inte enbart en fråga om makt och hierarkier, utan även en kostnads- och 

storleksfråga. Norrköpingsförsamlingen var kanske för liten för att ha råd att 

på egen hand organisatoriskt klara av en hjälpverksamhet. Den nationella 

gemenskapens maktrelationer skulle dock komma att synliggöras och ifråga-

35 NSA, JFNA, F4:i, Insamlingslistor 1942-1945, Taxeringsbelopp på vilka årsavgifter 
1942 är beräknade. Se rubrik "Till judiska barns räddning". Lista med olika insamlingar 
rubrik 1943; Insamlingslista för Linköping till Hjälp för judiska flyktingar, odaterad. 
36 Hansson (2004), 265-270. 
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sättas, när gränsdragningen mellan de lokala och nationella gemenskapernas 

ekonomiska ansvar för flyktingarna i Sverige blev aktuell. 

Den lokala eller den nationella gemenskapens ansvar? 

I november 1940 uppstod en konflikt mellan församlingarna i Norrköping 

och Stockholm. Dispyten handlade dock inte om Stockholmförsamlingens 

flyktingpolitik, utan om hur det judiska hjälparbetet i Sverige skulle finansi

eras. Anledningen var att församlingen i Stockholm hade avslagit en begäran 

om understöd åt en flykting som var inlagd på sjukhus i Norrköping. För

samlingen i Norrköping meddelade att: 

[detta] förvånar [...] oss på det högsta. Genom insamling av enskilda med
lemmar inom församlingen hava vi till Eder inlevererat mellan 30—40 000 
kronor, men den hjälp som Ni lämnat här i Norrköping bosatta, nödställda 
flyktingar, [har] varit obetydlig.37 

Församlingen i Norrköping gjorde en ny framställan om ett anslag. "Skulle 

denna vår blygsamma begäran bliva avslagen, komma vi för framtiden ej att 

medverka vid någon som hälst [sic!] hjälpverksamhet tillsammans med 

Eder."38 Jag har inte funnit något svar från Stockholmsförsamlingen men att 

döma av ett annat brev och det faktum att Norrköping fortsatte att stödja 

församlingens i Stockholm hjälparbete är det rimligt att anta att församling

ens framställan beviljades.39 

Tvisten med församlingen i Stockholm belyser inte bara att den hjälpverk

samhet som bedrivits dittills i Norrköping främst hade utgjorts av penning

insamlingar som sedan ställts till hjälpkommitténs i Stockholm förfogande 

utan visar även att det fanns flyktingar bosatta i Norrköping. Konflikten syn-

liggör också gränsdragningen mellan det lokala och det nationella hjälparbetet. 

Judiska flyktingar på en bestämd plats låg inom närmaste församlings ansvars-

37 NSA, JFNA, EI:I, Korrespondens 1921-1944, Brev till Mosaiska Församlingens i 
Stockholm Hjälpkommitté från Mosaiska församlingens i Norrköping föreståndare 
daterat 23.11.1940 (Sven Hirsch & M. Stern). 
38 Ibid. 
39 NSA, JFNA, EI:I, Korrespondens 1921—1944, Brev till Mosaiska Församlingens i 
Stockholm Hjälpkommitté från Mosaiska församlingen i Norrköping daterat 
16.12.1940 (Sven Hirsch). 
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område, tycks församlingen i Stockholm ha resonerat, en uppfattning som 

Norrköpingsförsamlingen uppenbarligen ifrågasatte. 

Uppfattningen att församlingarna skulle hjälpa judiska flyktingar inom 

det egna upptagningsområdet framgår också av ett annat exempel. Kerstin 

Hellner, som arbetade som kurator åt flyktingkommittén i Stockholm, bad 

församlingen i Norrköping att ta hand om en flyktingfamilj som skulle 

flytta till staden. Hon tillade dock: 

[jag] vet ju inte alls om de verkligen äro mosaiska, men skulle de inte vara 

det så måste väl de kyrkliga myndigheterna i Norrköping kunna hjälpa dem. 
[...] Det är ju mycket svårt att hjälpa dem härifrån.40 

Hellners ståndpunkt var alltså att om familjen var judisk så skulle försam

lingen i Norrköping hjälpa den, men inte annars. Citatet illustrerar således 

den judiska gemenskapens gränsdragning gentemot det svenska kristna 

samhället i flyktingarbetet, men också att gränsdragningarna inom hjälp-

arbetet inte enbart går att tolka som uttryck för maktrelationer inom den 

svenskjudiska gemenskapen utan att de även var av praktisk natur; det var 

sannolikt enklare för församlingen i Norrköping än för flyktingkommittén i 

Stockholm att praktiskt sörja för en flyktingfamilj som kom till Norrköping. 

Den lokala hjälpverksamheten 

Vilka var då dessa judiska flyktingar som kommit till Norrköping och som 

den Mosaiska församlingen i staden därmed hade fått ansvaret för? Hur 

många var de, när kom de och varifrån kom de? Tyvärr tillåter inte materi

alet i den Mosaiska församlingens arkiv att dessa frågor besvaras till fullo. 

Det går dock att fastslå att finansieringen av understödskassan förändra

des 1941. Enligt ett beslut på årsmötet skulle understödskassan inte bara 

finansieras som tidigare via "influtna räntor" utan också av en extra uttaxe

ring till hjälpverksamhet. Beslutet om den extra uttaxeringen fattades efter 

förslag från församlingen i Stockholm. Årsmötet beräknade att detta skulle 

resultera i att ytterligare cirka 3 500 kronor, förutom de sedan tidigare in-

40 NSA, JFNA, EI:I, Mapp: Korrespondens 1921-1944 bokstavsordnad, Brev till 
Mosaiska församlingen i Norrköping från Flyktingkommitténs kurator Kerstin 
Hellner daterat den 9.7.1941. 
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samlade cirka 40 000, skulle kunna sändas till Stockholms hjälpkommitté.41 

Återigen synliggörs således hierarkin och beslutsgången inom den 

svenskjudiska gemenskapen. 

Den extra uttaxeringen inbringade sammanlagt 4 857 kronor och 90 öre. 

Enligt beslut av församlingsföreståndaren och understödskassans förvaltare 

överfördes 2 000 kronor till flyktingverksamheten i Stockholm och resten 

användes till understöd eller flyktinghjälp i Norrköping.42 Anledningen till 

att en större del av pengarna användes inom församlingen i Norrköping och 

inte skickades till Stockholm framgår inte explicit. Sannolikt hade antalet 

flyktingar inom församlingen ökat och därmed utgifterna. Därmed trotsades 

den svenskjudiska hierarkin och en tydlig gränsdragning mellan det natio

nella och det lokala hjälparbetet framträder i och med att församlingen valde 

att prioritera den lokala flyktingverksamheten. 

I ett insamlingsupprop daterat januari 1943 nämns att ett hundratal flyk

tingar anlänt till Norrköping och att många av dem var utblottade. De in

samlade pengarna skulle användas till att "lindra nöden i Norrköping" samt 

till understöd åt Norrköpings flyktinghem.43 Pengarna kunde sättas in på den 

Mosaiska församlingens postgirokonto eller lämnas till församlingsförestån

daren Sven Hirsch eller understödskassans förvaltare Carl Stern. En månad 

senare skickades en påminnelse ut till de församlingsmedlemmar som inte 

hade lämnat något bidrag till flyktinghjälpen.44 I insamlingsuppropen från 

Mosaiska församlingen i Norrköping i januari och februari 1943 talas om 

katastrofen som drabbat de norska judarna, om ghettona i östra Europa och 

deportationerna. Uppropet formulerades dock inte i Norrköping utan av 

Arbetsutskottet för hjälp åt Europas judar på ett möte i Stockholm i december 

1942.45 Uppropet i Norrköping har dock ett tillägg, som nämnts ovan, om att 

de insamlade pengarna i Norrköping skulle användas specifikt för att lindra 

41 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok Mosaiska församlingen 1922—1957, "Protokoll 
hållet vid Mosaiska församlingens i Norrköping årsmöte den 21.4.1941. 
42 NSA, JFNA, Aib:i, Förvaltningsberättelser 1891—1984, "Berättelse över Mosaiska 
Församlingens i Norrköping förvaltning under år 1941". 
43 NSA, JFNA, F4:i, Upprop och appeller 1942-1949, Upprop daterat Norrköping i 
januari 1943. 
44 NSA, JFNA, F4:i, Upprop och appeller 1942-1949, Upprop daterat Norrköping i 
februari 1943. 
45 NSA, JFNA, F4:i, Upprop och appeller 1942-1949, Arbetsutskottet för hjälp åt 
Europas judar. Upprop daterat Stockholm i december 1942. 
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nöden bland flyktingarna i staden. Det är vanskligt att dra några slutsatser om 

huruvida det hundratal flyktingar som nämns i uppropet var judiska flyk

tingar och varifrån de kom. Det fanns flera norska flyktingar i Norrköping 

med omnejd.46 I Vera Komissars bok Nådetid. Norske j0der på flukt 1942 om

nämns Norrköping i tre av de tolv intervjuer som utgör bokens innehåll och i 

en nämns "Norskehjemmet".47 Det är sannolikt att "Norrköpings Flykting

hem" som det kallas i uppropet är samma hem som i intervjun benämns 

"N orskehjemmet". 

Flyktinghemmet torde ha inrättats 1942 - vilket framgår av en brevväx

ling mellan en församlingsmedlem och församlingen angående ett snidat 

matsalsbord i ek som medlemmen lånade ut till flyktinghemmet.48 

Några andra dokument som behandlar norska judiska eller icke-judiska 

flyktingar i Norrköping har inte kunnat återfinnas. Avsaknaden av doku

ment kan bero på att flyktingarna inte behövde så mycket bistånd; den 

norska legationen i Stockholm, som även hade ett lokalt kontor i Norrkö

ping, skulle sörja för flyktingarnas behov.49 

En annan förklaring är att vissa delar av församlingens arkiv är förstört 

och utrensat. Av de fåtal rapporter, som församlingen skickade till Statens 

Utlänningskommission, som finns bevarade, kan en försiktig slutsats dras 

om att det redan i slutet av 1930-talet och i början av 1940-talet fanns flyk

tingar från Tyskland och Österrike i staden, som den Mosaiska försam

lingen i Norrköping hjälpte.50 Det är dock sannolikt att flera av de flyk-

46 Ole Kristian Grimnes, Et flyktingsamfunn vokser fram. Nordmenn i Sverige 

1940-1945 (Oslo 1969). 
47 Vera Komissar, Nådetid. Norske joder på flukt 1942 (Oslo 1992), s. 60, 72-73, 139. 

Om "Norskehjemmet", se s. 72f. 
48 NSA, JFNA, EI:3, Korrespondens 1950-1951, Brev till Mosaiska församlingen i 

Norrköping från [NN], daterat 8.9.1950; Brev till [NN] från Mosaiska församlingen 

i Norrköping, daterat 25.1.1951; Brev till Mosaiska församlingen i Norrköping från 

[NN], daterat 26.1.1951; Brev till [NN] från Mosaiska församlingen i Norrköping 

daterat 29.1.1951. 
49 Grimnes (1969). 
50 NSA, JFNA, F4:i, Prov på uppgifter och rapporter insända till Statens Utlännings

kommission angående flyktingar 1944-1946, Socialkort och Rapporter till Statens 

utlänningskommission. NSA. Mappens titel avslöjar att det någon gång skett en ut

rensning av dokument i arkivet. Mappen innehåller enbart tre rapporter och ett social

kort. 

194 



tingar som kom till Norrköping i början av 1940-talet var norska judiska 

och icke-judiska flyktingar. 

Det är därför svårt att dra några andra slutsatser än att antalet flyktingar 

i Norrköping ökade i början av 1940-talet, att många av dem var utblottade 

och att församlingen sökte att lindra nöden bland dem. Ett brev till försam

lingen daterat i mitten av november 1943 visar att det fanns olika former av 

hjälpverksamhet. Församlingen bad brevledes sina medlemmar att ta emot 

"flyktinggäster". En kvinna erbjöd sig att ta emot en eller två flyktingsgäster 

under de närmaste veckorna. Hon påpekade dock att "[eftersom det] ej 

finns någon herre i huset, det säkerligen bleve bäst med kvinnlig gäst."51 

Inflytandet från och samarbetet med den Mosaiska församlingen i Stock

holm bestod, men församlingen i Norrköping valde stundtals att använda en 

del av de pengar som samlats in eller uttaxerats till flyktingverksamhet i den 

egna staden. Det fanns således flyktingar och en lokal hjälpverksamhet i 

Norrköping, som stundtals prioriterades framför det svenskjudiska samarbe

tet. Möjligen kan det också ha varit så att arbetet i landsorten betraktades som 

en del av det gemensamma svenskjudiska arbetet. Församlingen i Stockholm 

var primärt intresserad av att monopolisera kontakten med de svenska myn

digheterna, inte av att sköta det rent praktiska understödsarbetet, varför för

samlingen i Norrköping fick ett större handlingsutrymme gällande hjälparbe-

tet i den egna staden. Även om källmaterialet inte medger någon djupare 

analys av församlingens eventuella samarbete med andra lokala hjälporgani

sationer är det rimligt att anta att ett sådant förekom. Från och med 1945 blir 

det även tydligt att den svenska staten liksom staden Norrköping griper in i 

den lokala flyktinghjälpen. 

"Polska gäster" i Norrköpings stad 

I mitten av april 1945 etablerade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Norrköping 

beredskapssjukhus på två skolor i staden efter påbud från Kungl. Medicinal

styrelsen. Syftet var att möta det ökade sjukvårdsbehov som flyktingström

men skulle komma att innebära.52 S:t Olofskolan fungerade som 

51 NSA, JFNA, F4:i, Korrespondens 1943-1956, Brev till Norrköpings Mosaiska 
församlings flyktingskommitté. Norrköping från [NN] daterat den 14.11.1943. 
52 NSA, Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arkiv (HSNA), AF3, Protokoll och Hand
lingar 1945. Protokoll vid Hälso- och Sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 
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beredskapssjukhus under juli och augusti 1945 och Matteusskolan hade 

samma funktion från maj till den 12 november 1945, när verksamheten 

upphörde.53 Under våren 1945 placerades även cirka 1 600 polska katolska 

och judiska kvinnor i lägret Doverstorp på Mo gård i Östergötland. För

läggningen stängdes i januari 1946. De kvinnor som fanns kvar då placera

des ut i andra läger.54 

Norrköpings Mosaiska församling diskuterade flyktinglägret på årsmötet 

den 15 maj 1945. På mötet redogjorde en doktor Lando för förhållandena i 

lägret. Mötet beslutade att tillsätta en kommitté för insamling av tyska, 

engelska och franska böcker. Till medlemmar i kommittén utsågs fruarna 

till fem av de män som deltog vid församlingsstämman.55 

Med anledning av en skrivelse från kommittén i Stockholm för efter-

krigshjälp angående insamling av kläder, beslutade mötet även att tillsätta en 

kommitté för klädinsamling. Även denna kommitté skulle bestå av fruar till 

männen som deltagit vid mötet.56 De gifta kvinnliga församlingsmedlem

marna blev därmed, enligt sina makars beslut, delaktiga i flyktingverksam

heten genom insamlingsarbete via olika kommittéer. 

En tredje kommitté tillsattes sannolikt vid ovannämnda möte även om 

det inte är protokollfört. I ett brev till församlingen i Stockholm meddelas 

nämligen att det senaste sammanträdet valt en kommitté "som skulle ha 

hand om förläggningens Doverstorp andliga verksamhet". Kommittén skall 

enligt brevet bestå av Kapellmästare H. Freudentahl, Dr. J. Lando, Herr S. 

Goldwein samt Nils Berman. De manliga församlingsmedlemmarna hade 

därmed beslutat om flyktingverksamhetens genusarbetsdelning; männen 

svarade för den andliga verksamheten och kvinnorna för det praktiska in

samlingsarbetet. Brevet skrevs i syfte att informera församlingen i Stock

holm om vad församlingen i Norrköping gjort för flyktingarna. Bland annat 

hade den anskaffat filmer och ordnat filmvisningar i lägret en eller två 

gånger i veckan. Församlingen berättade även om en bokinsamling, som 

skedde i samarbete med Norrköpings Tidningar. 300 böcker hade redan 

16.4.1945. Bilaga: Skrivelse från Kungl. Medicinalstyrelsen till Norrköpings hälso-
och sjukvårdsstyrelse daterad 13.4.1945. 
53 NSA, HSNA, AL3, Protokoll och Handlingar 1945. Protokoll vid Hälso- och 
Sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 19.11.1945. 
54 Pia-Kristina Garde, De dödsdömda vittnar — 60 år senare, (Stockholm 2004). 
55 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957, Protokoll den 15.05.1945, §14. 
56 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957, Protokoll den 15.05.1945, §15. 
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inkommit och distribuerats till förläggningen och flera böcker anlände dag

ligen. Insamlingen skulle senare resultera i att sammanlagt flera tusen böcker 

på polska, ryska, tyska och franska och ett par hundra spel kunde överläm

nas till lägret.57 Dessutom genomförde församlingen en insamling av garner 

och strumpstickor. Musikkårer hade vidtalats och församlingen planerade 

att det skulle ges en konsert i veckan. Dessa konserter måste så länge lägret 

var försatt i karantän anordnas utanför stängslen. I en senare redogörelse för 

verksamheten i och för lägret i Doverstorp anges att även gymnastikuppvis

ningar och kabaréer anordnades.58 

Församlingen hade också förberett föredragshållare, men dessa kunde inte 

få tillträde på grund av karantänsförhållandena.59 Församlingen i Norrköping 

uttryckte en önskan om samarbete med Stockholmsförsamlingen och för

hörde sig om föredragshållare, som kunde komma till Doverstorp. I förfrågan 

framhölls vidare att om någon deputation från Stockholm planerades till 

Doverstorp, kunde denna söka samarbete med församlingen i Norrköping, 

som stod i kontakt med lägret och därför kanske kunde vara till viss nytta.60 

Två dagar efter det ovannämnda mötet besökte M. Stern och Nils Berman 

från den Mosaiska församlingen lägret i Doverstorp.61 I en redogörelse för 

verksamheten för och i Doverstorp heter det att någonting behövde göras för 

att "kvinnolägret skulle få en psykisk uppmuntran". Därför föreslog Nils 

Berman stadsfullmäktiges ordförande, Gösta Wennström, att frivilliga organi

sationer tillsammans med staden skulle göra ett heldagsprogram och bjuda in 

kvinnorna - benämnda polskorna - till en fridag i Norrköping. "Så att de 

skulle kunna få se en svensk stad i sommarskrud och uppleva sin första verk

ligt fria dag i det demokratiska Sverige."62 

57 NSA, JFNA, F4H, Övrigt 1938—1960, Odaterad och osignerade redogörelse över 
församlingens hjälpverksamhet i och för flyktinglägret i Doverstorp. 
58 Ibid. 
59 NSA, JFNA, F4:I, Korrespondens 1943-1956, Brev till Notarie D. Köpniwsky, 
Mosaiska Församlingen i Stockholm från Nils Berman, Norrköpings Mosaiska 
församling daterat 25.5.1945. 
60 NSA, JFNA, F4:I, Korrespondens 1943-1956, Brev till Notarie D. Köpniwsky, 
Mosaiska Församlingen i Stockholm från Nils Berman, Norrköpings Mosaiska 
församling daterat 25.5.1945. 
61 NSA, JFNA, F4:i, Korrespondens 1943-1956, Brev från Statens Utlänningskom
mission. Sociala Byrån daterat 17.5.1945. 
62 NSA, JFNA, F4:I, Övrigt 1938-1960, Odaterad och osignerad redogörelse över 
församlingens hjälpverksamhet i och för flyktinglägret i Doverstorp. 
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Förslaget föll i god jord och en kommitté tillsattes för att organisera det 

hela. Pengar lämnades till projektet, dels av staden, dels av enskilda Norrkö-

pingsbor. När fridagen genomfördes var 800 polskor ena dagen och lika 

många dagen efter stadens gäster. De välkomnades av stadsfullmäktiges 

ordförande och fick åka på en rundtur med spårvagn. Varje vagn var prydd i 

rött och vitt och hela staden flaggade med polska flaggor. När vagnarna 

körde genom staden kastade stadens befolkning blommor över vagnarna. 

Efter rundturen samlades man på Folkets Hus nöjesfält och där bjöds kvin

norna på saft och kakor, kabaré, uppvisning av svenska folkdanser, turer i 

radiobilar, en sångkör och en konsert av Norrköpings symfoniorkester. 

Därefter var det gemensam middag. Vid varje kuvert låg en blombukett i 

rött och vitt. I redogörelsen som ovanstående information är hämtad från 

anger författaren att detta var första gången som en stad i Sverige hälsade 

sina polska gäster på detta sätt och att det senare genomfördes liknande 

program i flera svenska städer. Evenemanget fick mycket uppmärksamhet i 

såväl lokal- som rikspressen. Dessutom sände den polska radion ett special

program under fridagarna.63 Dessa anordnades således efter initiativ från en 

församlingsmedlem, men finansierades och organiserades i samarbete med 

företrädare för Norrköpings stad. Nils Berman, från den Mosaiska försam

lingen, skulle senare även komma att arrangera en utställning av polsk konst 

i Norrköping och ett polskt "boxningsbesök". Till det förstnämnda evene

manget var det polska ministerparet inbjudet och till det sistnämnda polska 

journalister. Det ordnades också besök på de förnämsta norrköpingsindu

strierna.64 Nils Berman agerade i dessa sammanhang snarare som represen

tant för Norrköpings stad än som representant för Mosaiska församlingen. 

Fridagen arrangerades för "de polska gästerna" och gick, som framgått, i 

Polens färger. Enligt en samtida artikel i Svenska Dagbladet var åtminstone 

580 av lägrets 1 600 kvinnor judinnor.65 Församlingsprotokollen och 

redogörelsen för fridagen beskriver ett engagemang från församlingen för att 

63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 NSA, JFNA, F/|.:i, Tidningsklipp, "Intellektuella polskor i Doverstorp längta efter 
arbete och böcker" i Svenska Dagbladet 22.5.1945. Trots att insamlingen av böcker till 
Doverstorp skedde i samarbete med Norrköpings Tidningar och att den odaterade 
redogörelsen över församlingens hjälpverksamhet i och för flyktinglägret i Doverstorp 
nämner att "fridagen" fick uppmärksamhet i såväl lokal-, som rikspress, finns inte 
några dylika klipp bevarade i församlingens arkiv. 
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hjälpa kvinnorna i flyktinglägret, men inte någonstans nämns några judiska 

kvinnor. Orden som genomgående används är i stället "polska gäster". I 

redogörelsen osynliggörs de judiska kvinnor som befann sig i lägret. Genom 

att dessa inkluderas i gruppen "polska gäster" exkluderas de samtidigt från 

den judiska gemenskapen, detta trots att flera av dem sannolikt inte hade en 

polsk, utan en judisk identitet. I början av 2001 mötte jag inom ramen för 

mitt avhandlingsprojekt om Hechaluz en av de judiska kvinnorna, Dwora 

Henefeld, som under en period hade bott i lägret Doverstorp. Hon kan inte 

minnas att hon hade kontakt med någon representant från någon judisk 

församling i Sverige förutom att Rabbi Ehrenpreis kom och besökte 

Doverstorp en gång. Hon säger dock att hon inte blev särskilt imponerad av 

honom eftersom "han inte verkade förstå vad vi [kvinnorna i Doverstorp] 

hade varit med om." Förutom Ehrenpreis besök kan hon inte minnas någon 

som helst kontakt med den svenska judiska befolkningen. Dwora Henefeld 

minns inte heller fridagen. Däremot minns hon med värme andra personer, 

Hechaluz-mtåXtmmzr:, som kom till lägret och stod och talade med dem på 

tyska vid taggtråden som omgärdade lägret. Enligt Henefeld var medlem

marna av Hechaluz de enda personer hon mötte i Sverige som försökte för

stå vad hon och de andra befriade hade gått igenom. Hon nämner speciellt 

Semi Goldwein, Hechaluz ledare i Norrköping, som ordnade så att Dwora 

Henefeld och hennes syster efter tre månader fick lämna Doverstorp och 

flytta in till Norrköping.66 Det kan dock vara så att Semi Goldwein var 

Norrköpings Mosaiska församlings representant i mötet med de judiska 

kvinnorna i Doverstorp. Han hade, som visats ovan, blivit invald i kom

mittén som skulle ansvara för den "andliga verksamheten" i Doverstorp. 

Att Dwora Henefeld inte minns besök från representanter från den Mo

saiska församlingen och inte berättar om "fridagen", kan möjligen tolkas 

som att hon inte ansåg att den arrangerades för henne, eftersom hon inte 

hade någon polsk utan snarare en judisk eller sionistisk identitet. Detta 

skulle i så fall också kunna förklara varför det främst är Semi Goldwein och 

Hechaluz som hon minns från tiden i Norrköping. Det är emellertid även 

troligt att hennes minnen av Norrköping vid vårt samtal främst kretsar 

kring Hechaluz, eftersom vårt möte kom sig av att hon svarat jakande på en 

66 Intervju med Dwora Henefeld 2001-01-22. 
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skriftlig förfrågan att som före detta Hechaluz-mtd\em möta mig och berätta 

om sina erfarenheter från Sverige. 

Flyktinggravar 

I början av januari 1945 författade Kungl. Medicinalstyrelsen ett cirkulär med 

föreskrifter över hur samtliga lasarett och sjukstugor i landet skulle rapportera 

dödsfall och ordna begravningar vid dödsfall bland intagna flyktingar och 

evakuerade utlänningar. En avliden flykting skulle begravas på kyrkogården i 

den församling där flyktingen under sin vistelse i Sverige varit boende. Om 

flyktingen avlidit på sjukhus och saknade anhöriga, skulle begravningen i 

stället, om inte särskilda skäl förelåg, ske på kyrkogården i den församling där 

sjukhuset var beläget. Kostnaderna för begravningen skulle i den mån det var 

möjligt bekostas av flyktingens kvarlåtenskap i Sverige eller av anförvanter. 

Om annan person betalade för begravningen skulle denne ersättas av civilför

svarschefen på begravningsorten. Begravningskostnaderna fick inte - utan 

särskilt medgivande från civilförsvarsstyrelsen - överstiga 200 kronor. Det 

skulle i görligaste mån tas hänsyn till vad som var känt om den avlidnas reli

giösa uppfattning.67 

Mosaiska församlingen i Norrköping ombesörjde med tiden att 43 per

soner som befriats ur nazisternas koncentrationsläger begravdes på den 

Mosaiska församlingens "kyrkogård"68 i Norrköping. Uppgifterna om anta

let flyktinggravar är dock motstridiga. I korrespondensen mellan försam

lingarna i Norrköping och Stockholm anges flera olika siffror liksom i 
Norrköpingsförsamlingens korrespondens med arkitekt Albert Flink, som 

fick i uppdrag att leverera stenar till gravarna.69 

67 NSA, HSNA, AII:3, Hälso- och Sjukvårdsstyrelsens Arbetsutskott. Protokoll och 
Handlingar 1945, Protokoll vid arbetsutskottets sammanträde den 24.1.1945 § 15, 
bilaga 15: Cirkulärskrivelse från Kungl. Medicinalstyrelsen daterad den 5.1.1945. 
68 Den judiska begravningsplatsen i Norrköping kallas generellt för den Mosaiska 
församlingens kyrkogård i korrespondensen om flyktinggravarna. 
69 NSA, JFNA, se t.ex. F4:i, Flyktinggravar 1945-1961, Brev till Herr Direktör M. 
Stern Norrköping från Arkitekt Albert Flink, Enskede daterat den 5.10.1945. I detta 
brev anges ca 30 (37 är ditskrivet i efterhand med blyerts); Brev till Mosaiska för
samlingen i Stockholm från Mosaiska församlingen i Norrköping daterat den 
13.01.1946. I detta brev anges att det är frågan om 38 gravar; Brev till Mosaiska 
församlingen i Stockholm från Mosaiska församlingen i Norrköping daterat den 
4.4.1946. I detta brev omnämns 40 flyktinggravar; Brev till Mosaiska Församlingen i 

200 



Stenarna var av rödgrå granit och prydda med en Davidstjärna. Liknande 

stenar hade tidigare beställts av Mosaiska församlingen i Stockholm för flykting

gravarna där.70 

I korrespondensen rörande dessa gravar kallas de genomgående "flykting

gravar". I detta begrepp inbegreps dock inte skandinaviska flyktingar, utan vad 

som kallades "avlidna repatriende från tyska koncentrationsläger".71 Flykting

gravarna blev en tung ekonomisk börda för församlingen i Norrköping. På 

årsmötet i maj 1946 beslöts att avsätta 2 000 kronor till nya begravningsplatser. 

Dessutom beslutades att ur understödskassans flyktinghjälp tilldela kantor Idy 

Bernstein ett arvode på 250 kronor för ett fyrtiotal begravningar sommaren 

1945.72 

I september 1946 sammankallades ett extra möte med anledning av un

derstöd åt flyktingar och anskaffande av gravstenar till flyktinggravarna. 

Mötet beslutade att göra en hänvändelse till Statens Utlänningskommission 

angående bidrag till gravstenskostnaderna. Om kommissionen avslog begä

ran skulle samma anhållan göras hos Mosaiska församlingens i Stockholm 

flyktingsektion.73 

Församlingen i Norrköping hade redan tidigare bett Stockholmsför

samlingen att bestrida en del av kostnaderna för flyktingbegravningarna 

och att lämna "ett så stort bidrag som möjligt" till stenarna. Företrädarna 

för församlingen i Norrköping menade att den av ekonomiska skäl inte på 

Stockholm från Mosaiska församlingen i Norrköping daterat den 8.4.1946; Brev till 
Arkitekt Albert Flink från Mosaiska församlingen i Norrköping (Nils Berman) 
daterat den 12.10.1946. I de två sistnämnda breven anges antalet flyktinggravar vara 
37 stycken. I en sammanställning av kostnader för året 1960 anges dock antalet 
flyktinggravar vara 43 stycken, varför jag har dragit slutsatsen att det med tiden 
sannolikt kom att bli totalt 43 flyktinggravar i Norrköping. Se F4:i, Flyktinggravar 
1945-1961, Kostnader för flyktinggravarnas skötsel år 1960 daterat den 5 januari 1961 
undertecknat Fritz A. Johansson. I detta dokument anges att det finns 31 sådana 
gravar på Mosaiska kyrkogården och 12 på Norra kyrkogården. Samma antal 
återfinns även i ett odaterat dokument med rubriken "Judiska flyktinggravar". 
70 NSA, JFNA, F4:4, Flyktinggravar 1945-1961, Brev till Flerr Direktör M. Stern 
Norrköping från Arkitekt Albert Flink, Enskede daterat den 5.10.45. 
71 NSA, JFNA, F4:i, Flyktinggravar 1945-1961, Brev till Kantor Idy Bornstein, 
Mosaiska Församlingen i Stockholm från Mosaiska församlingen i Norrköping 
daterat 14.3.1946; Brev till Mosaiska församlingen i Stockholm från Mosaiska 
församlingen i Norrköping daterat den 4.4.1946. Citat från det sistnämnda brevet. 
72 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957, Protokoll den 6.5.1946. 
73 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957, Protokoll den 17.9.1946. 
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egen hand kunde bekosta "dessa enkla gravar".74 De framhöll även att de 

inte bara hade haft kostnader för gravstenar och gravsättning, utan också 

att det blivit nödvändigt att utvidga den "lilla" Mosaiska församlingens 

begravningsplats i Norrköping till följd av de många flyktinggravarna.75 

Det förefaller dock inte som om församlingen i Norrköping sökte ersätt

ning hos civilförsvararstyrelsen för sina utgifter i samband med flykting

begravningarna, vilket den hade haft rätt till. 

Flyktinggravarna blev en av de stora uppgifterna och utgifterna för för

samlingens hjälpverksamhet. Flyktinggravarna får till skillnad från annan 

hjälpverksamhet mycket utrymme i protokollen och verksamhetsberättel

serna. Kostnaderna för flyktinggravarna bestod under hela 1940-talet och in 

på 1950- och 1960-talen i form av underhållskostnader.76 Till dessa utgifter 

tillkom att församlingen ansåg att det var nödvändigt att inte bara utöka 

begravningsplatsen utan att också ansöka om en ny begravningsplats, vilket 

beviljades av kyrkogårdsnämnden i Norrköping 1947.77 

Flyktinggravarna var således en lokal hjälpverksamhet som sträckte sig 

långt fram i tiden, in på 1960-talet. En därtill hörande verksamhet var att 

besvara frågor via korrespondens, ibland förmedlade av internationella ju

diska hjälporganisationer eller släktingar i någon annan judisk församling, 

från världens alla hörn om huruvida saknade släktingar möjligen hade be

gravts på församlingens begravningsplats. Vissa brevskrivare bad även, mot 

betalning, om fotografier på sina anhörigas gravstenar.78 

74 NSA, JFNA, F4:i, Flyktinggravar 1945-1961, Brev till Mosaiska församlingen i 
Stockholm från Mosaiska församlingen i Norrköping daterat 13.1.1946 och den 
4.4.1946. Citat från det sistnämnda brevet. 
75 NSA, JFNA, F4:i, Flyktinggravar 1945-1961, Brev till Mosaiska församlingen i 
Stockholm från Mosaiska församlingen i Norrköping daterat 8.4.1946. 
76 NSA, JFNA, Aib:i, Förvaltningsberättelser 1891-1984. 
77 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957, Protokoll den 16.5.1947. 
78 NSA, JFNA, se t.ex. F4:i, Mapp: Flyktinggravar 1945-1961, Brev till Mosaiska 
Församlingen i Norrköping från World Jewish Congress daterat den 10.6.1948; Brev till 
Mosaiska församlingen i Norrköping från [NN], Malmö daterat den 28.11.1951; Brev 
till den Mosaiska Församlingen i Norrköping från [NN], Ängelholm daterat den 
30.5.1960. 
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Gemenskapens och hjälpverksamhetens tidsmässiga och 
rumsliga gränser 

Även försörjningen av flyktingarna sträckte sig tämligen långt fram i tiden. 

1953 kunde dock församlingen konstatera att utbetalningarna till behövande 

hade stabiliserats i samband med den "kraftiga emigrationen". Det fanns då 

cirka 70 så kallade "flyktingar" i staden. Året efter hade antalet sjunkit till 

cirka 60 personer.79 I början av 1950-talet beslutade församlingsstämman att 

de "flyktingar" som förvärvat svenskt medborgarskap efter 1945 inte skulle 

registreras i församlingsböckerna, samt att de tills vidare skulle vara befriade 

från skatt.80 Att protokollsskrivaren använder citationstecken när flykting

arna diskuteras kan tolkas som att dessa inte längre, minst sex år efter sin 

ankomst till Norrköping, betraktades som flyktingar. Beslutet att inte regi

strera dem i församlingsboken och därmed tills vidare befria dem från skatt 

bör nog inte tolkas som en exkluderande gränsdragning, utan bör sannolikt 

betraktas som ett uttryck för omtanke. 

Enligt protokollen var mötet 1951 det sista där den lokala flyktingverksam

heten uttryckligen diskuterades. Mötet beslutade att 250 kronor i kvartalet 

fortsättningsvis skulle avsättas till flyktingverksamhet. På mötet framfördes 

församlingens tack till Nils Berman för hans arbete till flyktingarnas 

fromma.81 Att Berman avtackades antyder att den lokala hjälpverksamheten 

började avvecklas i början av 1950-talet, sannolikt på grund av att majoriteten 

av flyktingarna hade lämnat staden och att de som valt att stanna inte längre 

betraktades som flyktingar, utan som blivande självförsörjande församlings

medlemmar. 

Däremot fortsatte insamlingarna. Under 1930- och 1940-talen hade det 

förekommit åtskilliga insamlingar för olika ändamål. Dessa fortsatte alltså 

även efter det att kriget var slut. Ändamålen hade dock förändrats. Det 

handlade nu främst om insamlingar till förmån för olika projekt i Israel.82 

79 NSA, JFNA, Aib:i, Förvaltningsberättelser 1891-1984, "Berättelse över Mosaiska 
församlingens i Norrköping förvaltning för år 1953"; "Berättelse över Mosaiska för
samlingens i Norrköping förvaltning för år 1954". 
80 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957, protokoll den 7.6.1950 §17. 
81 NSA, JFNA, Aia:i, Protokollsbok 1922-1957, protokoll den 8-5.i95i§24. 
82 NSA, JFNA, EI:2, Mapp: Korrespondens 1945-1949 bokstavsordnad, Upprop från 
Tel Aviv till Sveriges judar. Daterat 2^5.1948; Brev till Dir. Mauritz Sterner, Mosaiska 
församlingen i Norrköping från Svenska kommittén för Jewish Agency (Bitachon) 
daterat 25.5.1948; Brev till Svenska kommittén för Jewish Agency (Bitachon) från 
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bevittnade när "de olyckliga offren" begravdes - talaren själv och kantorn, 

Idy Bornstein.85 

Kanske sammanfattar meningen "svallvågorna av katastrofen kom också 

till vår stad" hur medlemmarna av den Mosaiska församlingen upplevde det 

som hände under 1930- och 1940-talen - i alla fall i ett senare perspektiv på 

1960-talet. Förintelsen hade ännu inte hade blivit ett vedertaget begrepp 

eller en del av det judiska folkets kollektiva historia och minne; denna hän

delse omnämns i stället "katastrofen".86 Däremot omnämns i talet 1945 års 

befriade som offer, vilket är en skillnad i språkbruk i jämförelse med hur de 

benämndes 1945, då ord som "flyktingar", "polska gäster" eller repatriander 

brukades för att beskriva de människor som kom till Norrköping 1945. Talet 

belyser även att det inte fanns någon uppfattning om att Förintelsen (kata

strofen) var något som hade inträffat i eller på grund av aktivitet/inaktivitet i 

Sverige eller i Norrköping.87 "Katastrofen" hade inte blivit påtaglig för för

samlingsmedlemmarna förrän 1945, när svallvågorna i form av flyktingar 

kom till deras stad och församling. 

Rent konkret påverkades dock Mosaiska församlingen i Norrköping 

mycket tidigare av och reagerade på händelseutvecklingen i Europa och det 

som vi idag kallar Förintelsen. Församlingen översköljdes måhända inte av 

några enorma flyktingvågor men likväl skapade ankomsten av en liten ström 

av flyktingar och informationen om vad som pågick i Europa krusningar på 

ytan. 

Den mosaiska församlingen i Norrköping deltog under hela den under

sökta perioden i den svenskjudiska flykting- och hjälpverksamhet som led

des av Stockholms mosaiska församling. Norrköpingsförsamlingen kom från 

och med mitten av 1940-talet att aktivt bidra till flyktingverksamheten på 

orten. Redan under 1930-talet genomfördes dock insamlingar bland försam-

85 NSA, JFNA, F4U, Mapp: Övrigt 1938-1960 uå, Odaterat och osignerat begrav
ningstal ca 1960. 
86 Förintelsen blev en vedertagen benämning först i slutet av 1970-talet i samband 
med TV-serien Holocaust (på svenska översatt till Förintelsen). Se t.ex. Ulf Zander, 
"Efterskrift" i Ben Shephard, Befrielsen av Bergen-Belsen (Lund 2005), s. 220. Se även 
Stéphane Bruchfelds bidrag i denna volym. 
87 I den samtida svenska och internationella debatten om Förintelsen betonas snarare 
att Förintelsen inte var något som enbart inträffade i det naziockuperade Europa, 
utan att nazisternas förföljelse och försök att förinta det judiska folket måste förstås 
och förklaras i ett bredare internationellt perspektiv. 
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lingens medlemmar. Merparten av de insamlade medlen skickades till hjälp-

kommittén i Stockholm. Varken flyktingarna som personer, den svenska 

flyktingpolitiken eller vilka former av hjälpverksamhet som borde komma 

till stånd diskuterades vid församlingens möten eller i korrespondensen. Det 

spröda källmaterialet antyder dock att det fanns ett flyktinghem i staden 

som församlingen och dess medlemmar bidrog till både genom insamlingar 

av pengar och genom att låna ut möbler till hemmet, men det finns inte 

några upplysningar om att enbart judiska flyktingar skulle ha bott i nämnda 

hem. En annan form av verksamhet som tycks ha förekommit var projektet 

med "flyktinggäster". 

Det fanns en obligatorisk lokal hjälpverksamhet, som inte någon för

samlingsmedlem kunde undgå att bidra till, nämligen uttaxeringen av extra 

skatt för flyktingverksamhet. Denna hjälpverksamhet beslutade församlings

stämman om. Utöver denna hjälpverksamhet fanns det frivilliga insamlingar 

till specifika ändamål. Även om initiativet till dessa kom från församlings

ledningarna i Norrköping eller i Stockholm kunde medlemmarna välja att 

bidra till olika projekt. Undersökningen visar att såväl kvinnor som män var 

återkommande bidragsgivare. Församlingen i Norrköping leddes under hela 

den undersökta perioden av en manlig församlingsstämma vars beslut verk

ställdes av den valde församlingsföreståndaren och ordföranden Sven 

Hirsch. De kvinnliga församlingsmedlemmarna deltog inte i beslutsproces

serna inom församlingen, men gifta kvinnor utsågs av sina män till med

lemmar av olika insamlingskommittéer. Möjligen kan man därmed fastslå 

att församlingens flyktingverksamhet hade en genusarbetsdelning: männen 

svarade för besluten och den andliga verksamheten och kvinnorna för det 

praktiska insamlingsarbetet. 

Församlingen i Norrköping samarbetade med församlingen i Stock

holm under hela den undersökta perioden. Norrköpingsförsamlingen var 

under hela perioden en nettobidragsgivare i förhållande till församlingen i 

Stockholm. Detta förhållande förändrades inte ens i samband med 1945 

års befriades ankomst till staden. Det finns dock inte något som tyder på 

att Norrköpingsförsamlingen motsatte sig Stockholmsförsamlingens flyk

tingpolitik eller dess flyktingarbete som sådant. Dispyter mellan försam

lingarna handlade snarare om att församlingen i Norrköping menade att 

Stockholmsförsamlingen orättfärdigt drog upp gränser för det nationella 

och lokala hjälparbetet, när Norrköpingsförsamlingen behövde ekono-
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miskt bistånd för att klara av flyktingverksamheten i den egna staden. 

Samtliga ovan diskuterade former av hjälpverksamhet kan tolkas som 

uttryck för en judisk identitet och gemenskap och organiserades utifrån 

den svenskjudiska gemenskapens sociala relationer och hierarkier. De 

aktiviteter som bedrevs efter 1945 i Norrköping utgick däremot snarare 

från en lokal identitet och gemenskap. I samband med och efter staten 

Israels utropande 1948 framträder även en internationell hjälpverksamhet, 

vilket kan tolkas som ett bejakande av en vidare judisk gemenskap, som 

definierades utifrån nationstillhörighet och inte primärt som en religiös 

identitet och gemenskap. 

Den judiska befolkningen i Norrköping tycks ha upplevt sig tillhöra så

väl en lokal stadsgemenskap som en lokal judisk men även nationell 

svenskjudisk dito, gemenskaper som förpliktigade att hjälpa. Den först

nämnda identiteten var dock inte framträdande när församlingen behövde 

ekonomisk hjälp för att klara av den växande judiska hjälpverksamheten. 

Församlingen engagerade sig till exempel för alla kvinnor i Doverstorp, men 

begärde inte hjälp från någon institution i staden för att klara av att hjälpa 

de judiska flyktingar som vände sig till församlingen. Det förefaller således 

ha funnits en uppfattning om att församlingen skulle hjälpa judar just där

för att de var judar, men även en idé om att församlingsmedlemmarna 

skulle hjälpa flyktingar i Norrköping därför att de var Norrköpingsbor. 

Däremot tycks inte tanken ha slagit församlingen att Norrköpingsborna 

kunde belastas med att hjälpa de judiska flyktingarna i eller från Europa -

inte ens när svallvågorna av katastrofen hade kommit till deras stad. 
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