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Ursäkta, hur var namnet?

Judiska namn
Att få kunskap om judiskt namnskick är spännande. Det
har skrivits mycket om att vissa namn uppfattas som mer
judiska än andra. Det handlar om språk, historia och kul-
tur. Många av de uppgifter som publicerats i olika media
måste dock tas med en ganska stor nypa salt. Alltför
snabba slutsatser, felaktig ordhärledning och direkta
felaktigheter finns det gott om.
En del av det som kan läsas i månadens artikel, och även i
nästkommande, är nog redan är känt för många och något
av det kan kanske till och med ifrågasättas.
Förhoppningsvis är det mesta ändå nytt och av intresse. 
Jag har valt att skriva namnen på svenskt eller tyskt sätt
och inte transkriberat dem från jiddisch.
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bestämdes i Österrike-Ungern att judar skulle ha tysk-
klingande namn. Tidigare hade man endast burit förnamn
och bar- eller bat- (jiddisch bas-) och fadersnamnet.
Vad gällde de östeuropeiska, ashkenaziska, judarna
användes även långt senare enbart förnamnet. Till detta
kom tillnamn, som gavs för att skilja alla Moyshe och
Yitzkhok från varandra. 

Beskrivande
Till denna kategori hör familjenamn som Klein-er, Kurts,
Hoch, Schein, Weiss, Braun eller Schwartz. Geler och
Roitman var rödhåriga, Gelbart hade rött skägg och Grin
var Ben Gurions familjenamn som barn i Polen. Roth var
ett vanligt namn och Backenroth var rödkindad. Grober
var stor, kraftig eller råbarkad, medan Lustiger, Kluger,
Krumbein, Alter eller Junger hade andra företräden.
Även Erlich, Frum och Frischer är karaktärsnamn.
I Ungern blev Klein till Kis, Schwartz hette Czarny i
Polen och Černý i Tjeckien. 

Nedsättande
Hade man otur hos tjänstemannen, som registrerade de
nya namnen, eller inte hade råd att köpa sig ur, kunde
man få namn, som var starkt nedsättande: Kluts (klumpe-
duns), Pischer, Drek (skit), Kotze (spya), Scheissloch
(rövhål), Wanzenknicker (lusknäppare), Taschengregger
(ficktjuv), Ochsenschwantz (oxsvans eller genitalier),
Katzenelenbogen (kattarmbåge), Szatan, Lucyfer,
Łapserdak (fähund), Kibel (slaskhink), Kanał (kloak),
Bagno (träsk) eller Tchórz (fegis).

Vackra namn 
var en fråga om god vilja eller en lämplig dusör:
Det kunde vara något sött, vackert eller åtråvärt som
Süss, Fried, Augenlicht (ögonljus), Stern, Edelheit
(ädelhet), Sheingold, Goldfaden (guldtråd), Silber- eller
Rubinstein, Goldwasser, Weingärtner, -berg, -garten,
Rozen -thal, -feld, -barg, Kirschen/Karshenboym (körs-
bärsträd), Barenboim/Birnbaum (päronträd), Ceder,
Mandelboim eller dadelpalmen Teitelboim. Vaisbrot (vitt 
bröd), Honig och Citron precis som Lieberman, Glik, 

Diamant eller Safirstein var förstås tilltalande namn.  

Natur
Wald (skog), Zweig (gren), Stein eller i polsk form
Kamień/Kamiński, Horn, Burshtein/Bursztyn/Borenstein
eller Bärnsten är några exempel på naturrelaterade efter-
namn. Möjligen är Bronstein en form av samma namn
som de sistnämnda.

      Mark Chagall hette egentligen Segal i efternamn, en akro-
      nym av Segan Levi, det vill säga “assistent till Levi”

Ursprung 
Många judiska familjenamn syftade på bärarens ursprung 
och användes alltså inte där han bodde utan som en upp-
lysning om varifrån han kom. Kom en främling till en
shtetl så tillfrågades han inte om sitt namn utan man un-
drade hellre varifrån han kom för att sedan komma in på
mer personliga ämnen.
Någon med namnet Sfard var alltså en sefardisk jude i
Östeuropa medan Ashkenazi var en “tysk” jude bland
sefarder längre söderut.
Brody, Posner, Rawicz, Lubicz, Lubelski syftar på ort-
namn, Duński var från eller handlade med Danmark,
medan Litwin kom från Litauen, Lipsker från Leipzig,
Pollack från Polen och Shpiro/Shapiro/Spira från
Schpeyr. Dantziger/Dencik/Gdański kanske kom från
eller hade kommersiella kontakter med Danzig.
Horowitz/Hurwitz kom från böhmiska Hořovice och
Lip-/Lifschitz från Liběšice i Böhmen eller Leobschütz i
preussiska Schlesien. Gordon härstammade från Grodno
och Kordon kanske var en kordoner, det vill säga han
kom från gränsen mellan Polen och Galizien.                                         
Preiss hade med Preussen att skaffa, Welsh var benäm-
ning på allmänt utländsk, sydländsk eller kanske italiensk
och Wallach hade kontakt med eller ursprung från Vala-
kiet i det som sedan blev Rumänien.
Familjenamnet Stutzinsky tyder på att den förste med
detta namn härstammade från staden Szczuczyn i norra
Polen och alltså på jiddisch var a shtutsiner, vilket på
polska motsvaras av Szczuczyński. I Sverige är dock den
förstnämnda varianten av praktiska skäl att föredra.

             Staffan Böös


