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De kom från Sidra, Białystok, Suwałki, Grajewo, Szczuczyn och Rajgród 

De judar som kom att bosätta sig i Nöden i Lund och for ut
på landsbygden för att som gårdfarihandlare tjäna sitt  uppe-
hälle kände sig nog inte så främmande i det skånska land-
skapet. Om de som Aron Katz kom ifrån det som fram till
första världskrigets slut kallades Kongresspolen och löd
under den ryske tsaren var omgivningarna välbekanta. Där
fanns det kanske lite mer hagmark och skogsdungar men
med samma vida horisont och åkrar, om än oskiftade och
mindre än här. Längre norrut, i Ostpreussen och de masu-
riska sjöarnas land, var det ett moränlandskap precis som i
svenska Hindås, dit Katz senare kom med sin hustru Rifke.

               
             

             Synagogan i Grajewo

Dessa ryska judar kom till Sverige under den  andra större
invandringen hit under 1880-talet och framåt. Då fanns det
ungefär 3 000 judar i Sverige och 1910 runt 6 000.
 

De första var judar som kom från tyska Mecklenburg över
havet eller sefardiska judar från Amsterdam som via
Hamburg, Altona och Köpenhamn till slut bosatte sig i
frihamnen Marstrand, som inte omfattades av något
bosättninsgförbud. 
Den tredje större judiska invandringen var i andra världs- 
krigets slutskede och 25 år senare när flera tusen judar kom
hit från Polen.
Flera göteborgsfamiljer har sina rötter i det som idag kallas
Podlasien eller Białystokregionen i nordöstra Polen nära
Litauen och Vitryssland. Några har sitt ursprung i de tre
städerna Grajewo, Szczuczyn och Rajgród. Det var tre
shtetlekh, småstäder med en till stor del judisk befolkning.
Den betydligt större staden Białystok hade närmare 80 %
judar runt år 1900.
 

Det var ett mångkulturellt område med litauer, polacker,
tyskar, ryssar, vitryssar, ukrainare, romer, tatarer och judar i
befolkningen. De var katoliker, protestanter, rysk- eller
ukrainsk-ortodoxa, muslimer och judar.
Denna del av det forna Polen (fram till 1791) var för judarna
nu det ryska s.k. judiska bosättningsområdet,  där det för
dem rådde särlagstiftning i syfte att begränsa deras rörelse-
frihet både geografiskt och socialt. Vid 1897 års folkräkning
levde 94 % av Rysslands 4,9 miljoner judar inom bosätt-
ningsområdet.
Detta omfattade delar av dagens Baltikum, Vitryssland,
västra Ryssland och dito Ukraina, centrala och östra Polen
samt Bessarabien ända till Svarta havet.
Mordet på Alexander den II 1881 följdes av våldsdåd mot
över 200 judiska bosättningar. Den efterföljande tsaren 

instiftade 1882 repressiva lagar mot judarna, som ledde 
till en proletarisering och hög arbetslöshet i städerna. Vissa 
forskare talar om så mycket som 50 %. Judarna var för-
bjudna att slå sig ner, äga jord, bygga eller sälja hus på
landsbygden och många tvingades på så sätt in i städerna.
Men för den judiska arbetskraften var fabriksportarna
stängda i den begynnande ryska industrialiseringen. Detta
innebar en pauperisering av den judiska befolkningen, som
var hänvisad till traditionellt småhantverk, vilket var svårt
att leva av.

Pogromer hade det varit också i Vitryssland, Ukraina och
Litauen. Den värsta dittills var i Kishinev 1903. Den
misslyckade ryska revolutionen 1905 var startskottet för
förföljelse av judarna. 
En rad attentat mot myndighetspersoner i Białystok hade
skapat starka spänningar, som 1906 mynnade ut i en våld-
sam och omfattande pogrom, där också Aron Katz blev
misshandlad och skadad. Det var nog detta som fick honom
att efter ett tidigare besök i Lund bestämma sig för att lämna
Ryssland.

Mycket annorlunda var det inte i i de tre småstäderna med
göteborgsanknytning. Enligt Andrees atlas från 1906 hade
Grajewo då mellan 5 000 och 10 000 invånare, Szczuczyn
färre än 5 000 och Rajgród var bara en köping eller by.
Städerna låg mindre än två mil från varandra och till
Białystok var det bara sju mil. Det var inte mer än runt 20
mil eller mindre till storstäder som Vilnius, Königsberg och
Warszawa. Järnvägen till Lyck i Ostpreussen gick förbi
Grajewo, som alltså gynnades ur handelssynpunkt. Judar
hade det funnits i Grajewo sedan 1700-talet. 1857 levde där
76 % judar och 1897 fanns det 4 000 judar i staden.

De som lämnade de här städerna i tid hade tur. Under kriget
inrättades ett getto i Grajewo och redan 1941 hade det före-
kommit 23 pogromer i området bland annat i de nämnda tre
städerna. Att det hände just 1941 i början av det tyska kriget
mot Sovjetunionen hade flera orsaker, bland annat en in-
grodd polsk antisemitism, röveri av den judiska befolk-
ningens ägodelar, hämnd för verkligt eller inbillat samarbete
mellan judar och sovjetmakten. Tyskarna uppmuntrade till
eller deltog i illgärningarna. Gettot i Grajewo likviderades
slutligen i november 1942.

Av flera orsaker lämnade man sitt gamla liv bakom sig för
att bygga ett nytt, vare sig det blev i New York, Köpenhamn,
Lund eller Göteborg. Här gick rutten till Liverpool för
vidare resa till det gyllene Amerika. Alla kunde inte göra
den kostsamma resan utan några blev kvar i Sverige.
Mönstret för etablering i det nya landet är det samma vare
sig vi talar om Lund, Köpenhamn eller Göteborg. Först slår
man sig ner i de fattigaste områdena för att ganska snart
arbeta sig upp och flytta vidare till bättre boende. Och arkiv-
handlingarna visar samma sak överallt: ingen dryckenskap
och kriminalitet i den judiska gruppen. 
Utan att nämna några göteborgsnamn kan påpekas att Leif
Pagrotsky har sitt ursprung i Rajgród.

Text Staffan Böös, bild från internet

                                                                                     


