
“Finns det några judar här?”

   Den här gången innehåller jiddischsidan inte mycket
jiddisch. Bara ett enda ord faktiskt, xb (ger), som
betyder en person som adopterats av den judiska
familjen, som bibelns Ruth… typ.
   Men nu till något helt annat! Ett icke sällsynt
fenomen bland judar är att, även om vi inte är så flitiga
synagogsbesökare hemma, så….vips … när vi är
utomlands så skall vi gå i ”goggan”. Så även
undertecknad.
   Mitt ibland värmen, paraplydrinkarna, stranden,
paellan, tapas och de ständigt lätt berusade
engelsmännen nere i Torremolinos, dyker tanken
upp… ”undrar om det finns några judar här?”.
   Det visar sig snart att den judiska församlingen i stan
har runt 200 medlemmar, en synagoga, en rabbin, en
kosherslaktare, en kosheraffär och en begravningsplats.
Det enda som fattas är en judisk skola och ett judiskt
ålderdomshem. Skolan är på planeringsstadiet.
Ålderdomshemsfrågan har lösts på så sätt att ett privat
hem tar emot seniora församlingsmedlemmar; i
skrivande stund en 95-årig gentleman, som
församlingen furnerar med kosher mat.
   I församlingscentret berättar Perele, att många judar
från Sydamerika har utnyttjat möjligheten att bli
spanska medborgare, då de kunnat påvisa, att de
stammar från familjer som utvisades av Ferdinand och
Isabella 1492. Men, även att några från Israel har
kommit hit. Och att tre xb-familjer utvandrat till Israel.
   På Erev shabes besöker vi G-dstjänsten. En sefardisk.
Som skiljer sig från en konservativ. Las señoras sitter
bakom en skärm längst bak, om man nu kan tala om
”bak” då rummet är runt, samlat kring biman.
Toraskåpet står åt öster. Av stilen att döma kommer det
från Älmhult. Kvinnorna träder in i genom en egen
ingång. Här är det ordning och reda minsann och vårt
icke-judiska, kvinnliga sällskap får inte ens komma in
för att bara titta hur det ser ut därinne!  
   Som xb med måttliga kunskaper i spanska är det svårt
att hänga med i G-dstjänsten. Predikan handlar om
shekel och euros. Sammanhanget är lite oklart, men det
kan ju inte vara en kommentar till dåliga växelkurser!
Eller kanske ändå, för alla hummar instämmande.
   Vi läser kaddish tre gånger under kvällen och varje
gång störtar ett tiotal män fram till biman. Rabbi David
Elzami leder emellertid det hela med säker hand. Och
de 40(fyrtio) andra G-dstjänstdeltagarna – fyrtio på en
vanlig Erev Shabes och 200 församlingsmedlemmar!!!
–  deltar med liv och lust i sången. 
   När den småväxte rabbinen under sin
kvarnhjulsborsalino tar i från tårna och taket nästan
lyfter och man är rädd för att den lille rabbinen skall
spricka… då är det sabbatsglädje. Eller duende som ett 

flamencofan skulle uttrycka det.
   Torremolinos kosherbutik heter Cash & Kash. Den
ligger mitt i stan och ser ut som en vanlig liten
supermercado… med vidöppna dörrar. Det är bara för
vem som helst att traska in. När vi förvånat frågar, om
det är så klokt att ha dörrarna öppna, förstår man först
inte frågan. Men, sedan: ”Ja, ja! Den där gamla, van-
liga antisemitismen finns ju här, men inget f a r l i g t.”. 
   Lugnade av beskedet inhandlar vi en söt liten flaska
med 2,5 dl kiddushvin, som garanterat saknas i
Systembolagets sortiment.
   

   På den restaurerade begravningsplatsen utanför stan
har någon för övrigt reserverat en plats nära utgången.
Kanske hen inte vill trängas med de bakersta raderna,
när Messias kommer.
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