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De senaste utgivningssiffrorna för den jidddischspråkiga
tidningen Forverts ser illavarslande ut: under de senaste
12 månaderna har den försålda upplagan sjunkit till unge-
fär 1500 exemplar i genomsnitt. Då ska man komma ihåg
att tidningen numera endast kommer ut var fjortonde dag,
från att en gång ha varit den största amerikanska dagliga
jiddischtidningen, etablerad i New York redan 1897. Ja,
den var faktiskt också den största icke engelskspråkiga
tidningen i hela USA. Forverts har fortfarande samma
stolta devis som under många år, fast med tillägget för
Israel: 

Forverts är för frihet för alla människor, frihet för judar
att föra ett judiskt liv, ett säkert Israel och en fri arbetar-
rörelse.

Graden av radikalitet i det publicerade materialet har
varierat under tidernas gång. Under en kortare period
fanns ett intresse för den sovjetiska modellen, men
Forverts har oftast stått för en frihetlig socialistisk mo-
dell. Idag skulle man ur ett svenskt perspektiv snarast
kalla tidningen för socialdemokratisk. Den är mycket
kritisk mot visa negativa företeelser inom den amerikan-
ska judenheten, i synnerhet bland haredim och man tar
gärna upp ämnen som bigotteri, sexuella övergrepp mot
barn, tendensen att tysta ner skandaler och svårigheterna
att bryta sig ur den chassidiska miljön.

Flera av de ledande skribenterna kommer från forna
Sovjetunionen och några har arbetat på Sovyetish
heymland, som var den officiella sovjetiska jiddisch-
tidningen. Detta ger dem en dubbel kompetens att be-
skriva både det judiska livet i USA och i det forna och
nuvarande Östeuropa. Tidningen har en fast korrespon-
dent i Chişinău och många reportage behandlar aktuella
judiska frågor i Polen, de baltiska staterna, Vitryssland,
Ryssland, Ukraina eller Rumänien.
Medarbetare finns också i Jerusalem, Paris, Buenos Aires,
Moskva, Warszawa, Los Angeles och Melbourne.

Förstadelen behandlar i huvudsak politik och ekonomi,
med särkild vikt på judiska frågor i USA och Israel.

En stor del av kulturdelen, xehlew oe` hqpew, tas upp av
bok-, film- och teaterrecensioner i ett internationellt
perspektiv, men mycket material kommer från Ryssland,
Ukraina och andra länder i Östeuropa och presenterar
kulturpersonligheter från denna del av världen. Judisk
folklore, klezmermusik och aktuell skivutgivning får stort
utrymme.  

Mycket handlar om språket jiddisch, dess historia, nuva-
rande ställning och framtid. Många reportage beskriver de
kurser och seminarier som ordnas överallt i världen.

Genom sin stora spridning i USA bland nyinvandrade
ryska judar fungerade tidningen också som en introduktör
till livet i det nya landet. Insändarsidan A bintele brif var
mycket populär och gav råd i de mest skilda frågor. Den
har en motsvarighet även idag, om än i annan form.

bpixÎxrhrax ©̀ , Arbeter ring eller Workmen’s Circle, har
alltid stått Forverts ideologiskt nära. Också denna orga-
nisation står för social rättvisa och verkar för att sprida
ashkenazisk kultur främst genom utbildning och upplys-
ning i form av kurs- och skolverksamhet på jiddisch.
Deras sommarläger är bekanta och  välbesökta än idag.

Forverts har berett mig stor glädje och lärt mig mycket
under de år jag har prenumererat på den. Men jag ser att
journalisterna lämnar tidningen av åldersskäl och att ny-
rekryteringen av naturliga orsaker är haltande. Det finns
helt  enkelt inte någon större tillväxt av yngre jiddisch-
skribenter. 

Den självklara frågan i sammanhanget är hur många läsa-
re som återstår. En allt äldre och allt mindre läsekrets be-
tyder per automatik att varje papperstidningsexemplar blir
allt dyrare att producera. Jag tror att brytpunkten snart är
nådd och att Forverts i det klassiska formatet inom kort är
borta.

Det är förstås också ett tecken i tiden att Forvertsredak-
tionen valt att publicera det mesta journalistiska materi-
alet på sin internetsida, som uppdateras föredömligt
snabbt. Alltför snabbt, åtminstone för undertecknad, som
är glad att ha tillgång till en papperstidning att studera i
lugn och ro vid köksbordet, i soffan eller på spårvagnen.

Men det finns mycket bra material på tidningens hemsida.
Videoinspelade intervjuer och korta föreläsningar ger en
god hjälp för den som är intresserad av att lära sig jid-
disch. 

Enligt språkvetare har antalet jiddischtalare bland chas-
siderna i New Yorks Brooklyn ökat med 30% under den
senaste tioårsperioden. Men det är knappast i denna grupp
som Forverts finner sina läsare utom i undantagsfall. För
dem är en sådan tidning en styggelse och siixh!

I breda utblickar och i enskilda artiklar från de mest skif-
tande platser och tider möter vi både den stora och den
lilla världen. Forverts är verkligen lika internationell som
språket jiddisch.

Leopold Sommerfeld har berättat för mig, hur man sam-
lades hemma hos familjen för att lyssna till högläsning ur
Forverts. Den som läste var herr Epstein, pappa till urma-
karmästare Samuel Epstein. Familjen hade tagit sig ända
från Kina västerut genom hela Sibirien och Ryssland till
Göteborg. Kanske skulle de ta båten härifrån till det stora
landet i väster, di goldene medine, men kom likt så många
andra inte längre än till den tilltänkta avreseorten. Så blev
det förresten  också för Leopolds pappa.
Så där satt nu reb Epstein i familjen Sommerfelds kök på
Olivedalsgatan 2 och läste ur Forverts. Trots att det gått
mer än 80 år sedan dess, minns Leopold väl hur han som
liten pojke njöt av att lyssna till de återkommande uppläs-
ningarna av Sholem Aleichems Tevye der milkhiker.
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