
 

Judiskt vardagsliv 

 
En frågelista från  

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 

 



Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala är ett offentligt arkiv 

som ingår i den statliga myndigheten Institutet för språk och 

folkminnen. Arkivet har till uppgift att på olika sätt förvalta 

vårt kulturarv, bland annat genom att på vetenskaplig grund 

samla, bearbeta och förmedla kunskap om folkminnen. Våra 

samlingar rymmer sedan lång tid levnadshistoriska minnen i 

form av uppteckningar, svar på frågelistor och skrivarupprop. 

Upplevelser och berättelser om judiskt vardagsliv i Sverige 

saknas överlag och denna frågelista är ett led i vår strävan att 

fylla kunskapsluckan.  

Svaren på frågelistan arkiveras för framtida och samtida 

forskning på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 

Frågelistan är avsedd att användas som hjälpmedel och 

inspirationskälla till skrivandet. Det är en fördel att läsa 

igenom alla frågorna innan du svarar, då de ibland tar upp 

samma eller liknande saker. Du behöver heller inte svara på 

alla frågor och du behöver inte svara lika utförligt under alla 

rubriker. Då vi gärna ser att svaren är personliga har du 

givetvis möjlighet att vara anonym. Då uppger du endast kön, 

yrke/sysselsättning, födelseår samt födelse- och bostadsort.  

Hjälp oss att bevara gårdagen och samtiden till framtiden. 

Din berättelse blir en värdefull del i våra samlingar! 

 



Vardag, helg och livscykel 

Lever du judiskt? Berätta om på vilka sätt du upprätthåller 
ett judiskt liv.  

Är du medlem i den judiska församlingen? Om inte, berätta 
gärna varför. 

Håller du kosher? Om inte, finns det viss mat som du ändå 
undviker? I så fall vilken och varför? 

Går du till synagogan? Är det i så fall något du gör ofta eller 
endast vid särskilda tillfällen? I så fall vilka? Om du inte går till 
synagogan, berätta gärna varför. 

Har du firat din bar/bat mitzva? Vad betydde det för dig?  

Omskärs sönerna i din familj? Är det något du har 
funderingar kring?  

Firar du sabbat och andra judiska högtider? I så fall, vilka, och 
med vem, hur och var? 

 



Identitet och identifikation 

Vad innebär det för dig att vara jude eller judinna?  

Hur skulle du beskriva din identitet? Är du i första hand 
svensk eller jude, eller kanske något annat? Berätta varför. 
 
Kan du identifiera andra judar och judinnor? I så fall, hur gör 
du det? Upplever du att andra kan identifiera dig som jude 
eller judinna? I så fall, utifrån vilka kriterier? 
 
Berättar eller visar du för din omgivning att du är judisk? I så 
fall, när, hur och var? Finns det tillfällen då du aktivt döljer 
din judiskhet? När och varför? 

 



Tradition och generation 

Berätta om hur du har fått kunskap om de judiska 
traditioner du upprätthåller. 

Är du uppfostrad judiskt? Vad innebär det i så fall för dig? 
Om du inte är uppfostrad judiskt, hur har du då skaffat dig 
erfarenhet kring judiska traditioner? 

Om du har egna barn, är du i så fall angelägen om att föra 
vidare judiska erfarenheter och traditioner? I så fall, vilka och 
hur? Är vissa traditioner viktigare att föra vidare än andra? 
Vilka och varför? 

Har du, din familj och dina syskon liknande förhållningssätt 
och syn på judiskhet? Beskriv och berätta gärna om 
händelser som påvisar skillnader och likheter. 

 
 
 



Förtryck och fördomsfullhet 

Beskriv dina tankar och upplevelser av förtryck och 
fördomsfullhet mot judar. 

Vad är dina tankar och upplevelser av antisemitism och 
antisionism? Berätta. 

Har du speciella känslor för Israel och det israeliska folket?  

Har konflikten mellan Israel och Palestina någon betydelse 
för ditt vardagliga liv? I så fall, hur kommer det till uttryck?  

 

 

Språk och framtid 

Beskriv dina tankar kring judiska språk och judenhetens 
framtid.  

Talar du jiddisch, hebreiska eller något annat språk som 
förknippas med judiskhet? I så fall, när talar du dessa och i 
vilken omfattning?  
 
Om du inte behärskar dessa språk, är det något du skulle vilja 
lära dig och i så fall varför? 
 
Hur tror du att den svenska judenheten ser ut år 2060? Har 
den försvunnit genom assimilation eller har pluralismen 
ökat?  
 
Vilka utmaningar anser du är de största och viktigaste för den 
svenska judenhetens framtid? 



Fotografier och teckningar 

Om du har texter, fotografier, teckningar eller liknande som 
illustrerar dina berättelser får du gärna skicka med dessa. Vi 
tar helst emot original, men om du inte vill skänka oss ditt 
material kan vi låna det för att skanna av och sedan sända 
tillbaks det. Uppge också upphovsmans namn om möjligt. 
Meddela oss om arkivet och våra besökare får använda dina 
illustrationer i böcker, artiklar och på Internet. 

Beskriv, förklara, motivera och lägg gärna till annat som du 
anser är viktigt att förmedla. 

 

 

Skicka ditt svar per e-post eller som brev till: 

Susanne Nylund Skog 

Institutet för språk och folkminnen,  

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala  

Postadress: Box 135, 751 04 Uppsala 

E-post: susanne.nylund.skog@sofi.se 
Hemsida: www.sofi.se/folkminnen 
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Tack för din medverkan! 

 

 

 

 


