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Barndomsminnen från ett judiskt Göteborg

Leopold Sommerfeld och Ros Mari Haitkin Janzon minns (2)

Man brukar säga att det är de starkaste och mest initiativ-
rika som lämnar sitt land för att skapa sig ett nytt liv. 
Men vad var det som gjorde att så många kom hit från
samma område i Ryssland? Kanske är svaret detsamma
som för de svenska utvandrarna i Amerika. Skrev man ett
brev hem så skildrades troligen det nya livet som något
gott. Detta bidrog till att flera sökte sig hit. Det kunde
också vara tryggt att redan känna någon hemifrån i det
nya landet. Samuel Haitkin kom hit efter kontakter med
den kända fabriken för damunderkläder i Riga, Kanter,
som i sin tur hade förbindelser med Göteborg.
Hur som helst var livet tryggt här och man riskerade inte
att inkallas till militärtjänst eller att utsättas för pogromer,
något som var en faktisk realitet under de år i början av
nittonhundratalet då de flesta judiska invandrarna kom till
vår stad.

Shil på Kaponjärgatan i början av 1900-talet

Shil har funnits på flera platser i Göteborg, bland annat på
Bergsgatan, Kaponjärgatan och Andra Långgatan 6.
Därifrån flyttades den till Storgatan 5, men eftersom den
tidigare lokalen också varit biograf med högt i tak nödga-
des man såga av en bit av Aron ha-Kodesh för att den
skulle få rum på Storgatan. Det finns även andra inventa-
rier på Storgatan från Hagatiden. 
                                              

Man kan undra hur Haitkins kände det att komma till
Göteborg från storstäderna Moskva och Riga, i det senare
fallet med en stor judisk befolkning. Den andra gruppen
från små shtetlekh i Łomża-Suwałkiområdet i Polen hade
nog andra referensramar.  Men i likhet med så många
andra i denna invandrargrupp var de inte rädda för att
arbeta och åtog sig gärna vad som erbjöds.

Eli Sommerfeld började som vi sett med att arbeta som
snickare men öppnade så småningom en garn- och textil-
affär. Från Göteborgs Remfabrik köpte han upp begagna-
de remmar, som han bearbetade och sålde vidare till kor-
settfabriken på Kastellgatan nedanför Skansen Kronan. 
Samuel Haitkin var kanske före sin tid då han arbetade
med skrothantering. Det som idag kallas för återvinning 

och kretslopp var en nisch som då stod öppen för den
initiativrike: tomflaskor samlades in och såldes, lump från
Säckcentralen förädlades till trassel och drev, som däref-
ter kunde avyttras med förtjänst.
En av Ros Maris bröder lärde Sten A Olsson att hantera
skrot. Denne berömde senare de judiska skrothandlarna
för god affärsmoral.

Barnen gick gärna till Judiska arbetsstugan, där man hade
eftermiddagsverksamhet med trä- och syslöjd samt lite
utbildning för barn i skolåldern. Där fick man också mat:
blåbärs- och risgrynssoppa, något som både Ros Mari och
Leopold minns väl. Verksamheten var sponsrad av för-
mögna göteborgsfamiljer, bland andra av fruarna Magnus
och Henriques, som också tittade in ibland.
I Linnéstaden, där de judiska familjerna bodde ganska tätt
med många grannkontakter, hade man ett rikt socialt liv.
Sommartid träffades familjerna gärna på kolonierna i
Änggårdsbergen för fester och samvaro.
 

Ungdomarna umgicks även med gojim, men det fanns en
viss oro därhemma att pojkarna kunde hamna i klorna på
någon shikse. Leopold berättar att han beskyddades av en
kraftig arbetargrabb då han blev trakasserad av några
busar. Därefter hade han aldrig besvär av dem. Ett svårare
problem att lösa var dock en antisemitisk gymnastiklärare
uppe på Nordhemsskolan...
Man höll sig dock till de sina när det gällde det religiösa
livet. Det tycks ha funnits en misstänksamhet mot jekes,
det vill säga de lite väl moderna “tyska” (läs svenska)
judarna. Att komma in i Stora Synagogan och finna en
orgel var nog lite väl magstarkt för många av de östeuro-
peiska judarna, som hellre valde en gudstjänstordning,
som mer motsvarade deras egna, mer ortodoxa traditio-
ner. På den tiden davnade man varje dag. Och så växte
också Leopold upp; varje morgon så länge han bodde 
hemma (tills han fyllt 27 år) fick han lägga tefillin före
frukost som sig bör för en jude.                                                                           

Bar mitzvaundervisning fick han hemma hos den blide 
Chaim Finkelstein, som alltid hade samma avskedssord:
“Gey aheym gezunterheyt un fal nit arunter di trep. Un
gris dayne eltern!” “Gå hem (med hälsan) och fall inte i
trappan. Och hälsa dina föräldrar!”
Ett återkommande evenemang var högläsningen på
jiddisch hemma hos Sommerfelds med gamle Sam
Epstein i centrum. Han som med sin fru gjort den
osannolika resan med häst och vagn från den asiatiska
delen av Sibirien till Göteborg. Han läste Sholem
Aleichems Tevye der milkhiker eller ur den socialistiska
tidningen Forverts, som kom ända från Amerika. 
När Leopold långt senare såg Spelman på taket för första
gången föll så mycket på plats; han mindes många av
scenerna från just de där uppläsningarna hemma på
Olivedalsgatan.                                                  
                                                                                           Staffan Böös


