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Der morgen zhurnal kom till Göteborg för 117 år sedan

En vacker dag, eller som man säger på jiddisch: In a
sheynem frimorgn, kommmer det till Församlingen en
mörkhyad gentleman, a shvartser, med ett par gulnade
tidningar under armen och med den kloka frågan om de
obegripliga bokstäverna möjligen kan vara hebreiska.
Tom Shulevitz blir förstås överförtjust när han ser att det
är två exemplar av den amerikanska jiddischtidningen
Der morgen zhurnal, The Jewish Morning Journal , med den
säljande undertiteln The only Jewish morning paper, från
september och oktober 1903. Den omtänksamme och
kulturintresserade byggnadsarbetaren hade funnit New
Yorktidningarna vid en vindsröjning inför ett renove-
ringsarbete. Toms glädje över detta oväntade fynd, yene
umgerikhte metsie, överträffades senare möjligen av min
egen, och jag kan bara beklaga att jag inte fått träffa den
välvillige givaren och tacka honom för sådana dyrgripar,
azelkhe antikn!
Hur hade de då en gång kommit hit till Göteborg och vem
hade läst dem och vilka hade kanske lyssnat? För så var
det ofta när det senaste numret av Forverts kommit; man
samlades hos familjen Sommerfeld på Nordenskiölds-
gatan, man läste, lyssnade och kommenterade världsläget,
den politiska situationen och huruvida det som skedde var
bra eller dåligt för judarna. 
Men Der morgen zhurnal var mer än 20 år yngre än
Forverts och hade en annan politisk inriktning. Tidningen
grundades 1901 av en viss Jacob Saphirstein. Han var
både zionist och ortodox men ville ändå verka för en
judisk integrering i Amerika, di goldene medine. Vid
denna tid hade det kommit mellan en och två miljoner
judiska immigranter från Tsarryssland till USA. Det
skedde en förvånansvärt snabb anpassning till det
amerikanska samhället, där man ofta tvingades att arbeta
på lördagar. Men då kom ingen Morgen zhurnal ut!
Jiddischen i bladen är starkt präglad av amerikanismer,
vilket förstås speglar den verklighet man levde och
verkade i.
En artikel börjar: “Chikagobossarna vill avskaffa alla
yunions genom ett indzhankshen (domstols- eller
förbudsföreläggande, eng. injunctions, jid. inyunktsies),
som förbjuder yunions att göra agreements om strayks
och boykotn”.
Ett flertal rubriker nämner strejker, lockouter  och andra
arbetsrättsliga frågor och det står klart var tidningen står.
Tidigt föddes traditionen att de amerikanska judarna ofta
står politiskt till vänster och det går en linje från anar-
kisten Emma Goldman till Noam Chomsky. Tydligt var
det under tiden för Civil Rights Movement, där flera unga
judar förlorade sina liv i kampen.
 

En av medarbetarna i Morgen zhurnal var Yankev 
Glatshteyn, som senare i konkurrenttidningen Forverts
skulle skriva en berömd dikt om anarkisterna Sacco och
Vanzetti. Den publicerades den 21 augusti 1927, dagen
före avrättningen av de två, vilken allmänt ansågs vara ett
justitiemord. 

En författarkollega till Glatshteyn, Joseph Opatoshu,
skulle också skriva en skrämmande och mycket stark
skildring av en lynchning. Dessa judiska författare tyckte
sig förstå andra minoriteters problem med utgångspunkt
från sina egna erfarenheter. Men i våra ögon är det ändå
slående hur fördomsfulla de är mot dessa “andra”, exotis-
ka och främmande varelser de solidariserar sig med.
I april 1903 hade den fruktansvärda pogromen i Kishinev
rasat i tre dagar och nu på hösten är det åter dags. 
Den 5 oktober läser man under rubriken: Hopp för
Mohilev – Det kan hända att olyckan inte är så stor –
men det förblir en mörk secret under tiden. Många
cabledepeshen har sänts med frågor om vad som hänt där
borta men man får inget svar. 
Man anordnar en jättebenefit på Windsorteatern, väljer
arbets- och solidaritetskommittéer etc.
En annan större artikel i numret tar upp katastrofen i
Zlotshev, där fler än 40 sjukhuspatienter omkommit i en
förödande brand och därtill 5 människor i ett fattighus:
Två tusen nakna och utblottade judiska själar irrar
omkring bland ruinerna, de rika tigger bröd... 
Branden började på torget hos Leyzer Vaysman och spred
sig snart till Iklins affär med fotogen och olika sorters
oljor. En förfärlig knall hördes och sedan var allt utom
räddning. Vittnesmål berättar om fruktansvärda scener
men också om hur man organiserar hjälp på olika sätt.
Annars är det tydligt att skillnaden mellan en tidning från
1903 och 2020 inte är så stor, det är snarare fråga om
form. 
Här är sju exempel med engelska uttryck kursiverade: 
Martin Simon och sons, de billigaste laysensd brokers i
Yunayted Steyts, 94 Hester Street, vi lånar ut pengar mot
vatshes, dzhuelry och daymonds till 1 % och högre.
Kabo korsetter, bästa fitting, bäst att bära. 
Behöver ni pengar? Det ordnar vi på tre timmar!
Ett Klondayk för groseri stors och peddlers – Washington
te!
Konkerer patent bed spring, lättare än en fjäder men
starkare än järn – för din styrka.
Köp ingen het utan denna leybel!
Dr.  L. Landes, Lexington Av. N.Y: “Jag kan återge
mannakraften till varje man. Ni kan känna samma kraft
som tidigare och åter få glädje av er kropp....”
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