Gamla Judiska
begravningsplatsen
i Göteborg

En projektgrupp inom Judiska församlingen i Göteborg
verkar sedan 2013 för en restaurering av den gamla
begravningsplatsen vid Friggagatan, Svingeln
i Göteborg.
Syftet är att bevara denna judiska begravningsplats - som varit
i bruk sedan 1793 – för att inför jubileet Göteborg 400 år (2021)
kunna visa på judarnas bidrag till Göteborg som handels- och
industristad och visa på Göteborg som invandrarstad. Judarnas
strävan att bidra till stadens utveckling genom såväl arbete, handel och företagande, som donationer och kultur och deltagande i
politiskt arbete belyses när man besöker begravningsplatsen.

Tidig historia

Judisk bosättning blev tillåten enligt judereglementet år 1782 på
ett fåtal orter i Sverige. Strikta krav upprättades för att få tillåtelse att bosätta sig i Sverige och därtill fanns regler för vilka yrken
som var tillåtna. I Göteborgs närhet etablerades Marstrand 1775
som porto franco, dvs. frihamn, med en omfattande judisk bosättning under 1780-talet fr.a. från Danmark och Tyskland. Efter
några år flyttade många härifrån till Göteborg. I oktober 1792
besökte Bendix ´Pinches´ Henriques Göteborgs magistrat och bad
att en plats måtte utses ”till lägerplats för them av den judiska
nationen som härstädes genom döden avlida”. Det beslöts om-

gående att avsätta ”ett område omfattande 30 kvadrat-alnar (18
kvadratmeter) norr om landsvägen utom Drottningportens tull
och Wästra hörnet af then så kallade Åkarheden”. Begravningsplatsen hamnade alltså långt utanför dåvarande staden.

Judisk befolkning

1792 bodde 20 judar i Göteborg vilket växte till 102 personer år
1807, 382 personer år 1855, 963 personer år 1920 till 2242 år 1950.
Idag är antalet judar mer osäkert eftersom församlingsfrihet infördes 1951. Uppskattningsvis 2000 judar bor i Göteborg idag.

Begravningsplatsen

Begravningsplatsen var den enda judiska begravningsplatsen i
Göteborg fram till år 1915. Alla judar begravdes här – gårdfarihandlare, advokater, pigor, företagare, rabbiner m.fl.
Begravningsplatsen består nu av ca 800 gravar och ligger omgärdad av stadstrafik och järnväg. Här finns gravvårdar över bl.a.
Aron Jonasson (Göteborgsvitsens fader), Furstenberg (stor konstdonator), industri-idkare såsom Francke (pappersbruk), Benecke
(tvål- och såpsjuderi), Grosshandlare såsom Magnus (även sockerraffinaderi) och Henriques, bokhandlare såsom Bonnier (startade även Göteborgs-Posten) och Gumpert, Heyman, Mannheimer
(bankväsende), Philipsson, Salomon (konstnär), Pineus, Abrahamsson (Nääs slöjdskola m.m.), Sophie Elkan (författare) och

många andra vilka spelat en betydande roll i Göteborgs utveckling. På begravningsplatsen finns också ett litet – till det yttre oansenligt kapell som inuti rymmer en imponerande prakt.

Bevara begravningsplatsen!

Vår strävan är att - med stöd från fonder och samhälle och med
insamlade medel – få till stånd en restaurering av begravningsplatsen så att den för såväl göteborgare som en bredare allmänhet visar på den insats som judar har gjort för Göteborgs utveckling och också visar den vitalitet och ambition som invandring
medför för en stad.
Om du vill stödja detta projekt får du gärna göra det ekonomiskt
via bankgiro 668-1761 (Judiska församlingen – aktivitet Gamla
Begravningsplatsen Svingeln). Såväl stora som små bidrag är
välkomna.
Projektgruppen för restaurering av Judiska begravningsplatsen
vid Svingelns kontaktpersoner:
Bertil Nejman bertil.nejman@comhem.se
Tomas Bremell tomas.bremell@vgregion.se
Arne Pineus arne.pineus@auktionsverket.se
Eli Zlotnik eli.zlotnik@zok.se
Robin Mannheimer robin.mannheimer@telia.com

