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Det första en ny judisk bosättning hade att ombesörja var
att iordningställa en begravningsplats. En mikva var för-
stås en betydelsefull angelägenhet, men än viktigare var
dos heylike ort, dos gute ort, dos feld, der besoylem eller
beyshakvores. Ett bönehus eller en shil kunde man alltid
skaffa, men vad skulle ske om någon i församlingen,
kholile, Gud förbjude, skulle gå bort och man inte hade
någon begravningsplats? Sedan denna invigts och helgats
var den för alltid de dödas domän och omgavs av en
mängd regler och bestämmelser, av vilka många fortfa-
rande gäller än i dag.

Det ashkenaziska gravskicket har varierat i tid och plats
och speglar väl den omgivande kulturen. Fotografier eller
porträtt i emalj kan man se på rysk-judiska gravstenar och
på närmare håll känner vi blomsterprydda gravar, vilket
inte är någon gammal judisk tradition. Kistbegravningar
var en fråga om lokala bestämmelser och även seden att
den döde ska vila med fötterna mot Jerusalem har  vari-
erat. Ursprungligen var gravstenarna mycket enkla men
med tiden blev de sanna konstverk och skickliga sten-
huggare hade hög status.

Trots att nazisterna särskilt i Central-och Östeuropa ofta
riktade sitt hat också mot begravningsplatser och skän-
dade dessa genom att förstöra gravstenarna eller använda
dem som vägutfyllnad eller byggnadsmaterial finns det
förvånansvärt många intakta kvar. Många, framför allt på
mindre orter, är övervuxna och vanskötta men det finns
ändå mycket att se. 

Vanliga motiv är kohaniternas händer eller leviternas
kanna. Ett bokskåp eller en liten hylla med böcker marke-
rar lärdom, en sparbössa med slantar eller en hand som
håller ett mynt visar på tsedoke,  d.v.s. givmildhet, en
krona symboliserar toran och ett lejon Juda. Ljusstakar i
olika utförande markerar kvinnogravar och de återfinns
ofta i en särskild del av begravningsplatsen. Avhuggna
ljus syftar på en kvinna som dött ung, samma motiv kan
vara en trädstam, gren eller blomma för en man.
I östra Polen eller  västra Ukraina kan man fortfarande se
polykroma stenar i starka färger.

Att klasskillnader består även efter döden illustreras av
industrimagnaten Poznańskis mäktiga mausoleum i Łódź.
Både denna vidsträckta judiska nekropol och den i
Warszawa rekommenderas för ett besök. 
På den senare finns monumentet över författarna Peretz,
Dinezon och Anski. Där kan man också läsa inskriptionen
på esperanto på Ludwik Zamenhofs gravmonument. 

Stora, nybyggda oylim är resta över Baal Shem Tovs,
Levi Yitzkhoks och rabbi Nakhmans gravar i Miedzhy-
bizh, Berditchev och Uman, där man tar emot stora skaror
av vallfärdande judar från hela världen. 
Kontemplation och inre ro vid en sådan plats kan dock
störas av kommers och tiggare, shnorers, som vill dra 
fördel av situationen.

De allra flesta gravstensinskriptioner är på hebreiska men
de förekommer även i sällsynta fall på jiddisch. Det finns
faktiskt ett par sådana i Göteborg. En är över jiddischisten
Izydor Sznajdman och hans hustru Róża. 
Enbart namn och datum har däremot de unga överlevande
från khurbn, Förintelsen. De som kom till staden våren
1945 men inte hade krafter nog att leva året ut. 
Poeten Itzik Mangers poem på mameloshn över modern
täcker hela stenen, nästan dold i grönskan där den står i
raden för avlidna år 1930 i Czernowitz. I Warszawa och
Łódź har jag sett gravstenar över Bundister med motton
på jiddisch. Ofta står personens namn både på hebreiska
och jiddisch som till exempel Ari Lejb eller Tsvi Hirsh.
                 

I trakter i forna Österrike-Ungern ses många gravstenar
på tyska med texter som Ruhe sanft  eller över judiska
soldater, som fallit i Första världskriget. Men i före detta
Sovjetunionen kunde man åtminstone tidigare inte se
ordet jude ens på monument över massgravar med judiska
offer. Nej, sovjetiska medborgare var de som slaktats av
de hitleristiska mördarna, som termen löd. Texten var på
ryska och kanske jiddisch men aldrig på hebreiska.

Poeten Anna Margolin vilar bland flera prominenta
kulturpersonligheter, bland andra Sholem Aleichem, på
Workmen’s Circle’s begravningsplats på Old Mount
Hebron Cemetery i New York. Där kan man hitta flera
gravstenar på jiddisch. I Margolins fall censurerade grav-
förvaltningen de två första raderna i hennes poem Zi  mit
di kalte marmerne brist: 

Hon med de kalla marmorbrösten
och med de smala ljusa händerna,
hon förspillde sin skönhet
på avfall, på intet.
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Familjenamnet Feldman är inte ovanligt, men på jiddisch
var det en gång också benämningen på en som kunde läsa
kaddisch i någons ställe; för någon som av olika skäl själv
inte kunde göra det. En Feldman läste denna arameiska
bön till de döda. Bönen som inte innehåller ordet - död. 
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