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Litteratur om judar 
i världen, Sverige och Dalarna

Litteraturförteckningen har tagits fram i samråd med representant från den 
judiska minoriteten.

Aly, Götz, Europa mot judarna: 1880–1945. (2018). 365 s.

Bedoire, Fredric, Ett judiskt Europa: kring uppkomsten av en modern arkitektur 
1830–1930. (1998). 483 s.: ill.

Bruchfeld, Stéphane, – om detta må ni berätta –: en bok om förintelsen i 
Europa 1933–1945/Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine. (1997). 83 s. 
Ingår i serien Levande historia, utgiven av Regeringskansliet.

Carlsson-Lénart, Mats, Kibbutzen i Falun: unga judar fick fristad i Dalarna. 
(Populär historia 2020:8, s. 28–34).

Dalarna. Årg. 76(2006): Dalarnas hembygdsbok; Ett mångkulturellt landskap/
Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund. (2006). 350 s.
S. 191–210: Nilsson, Staffan, En judisk kibbutz på Hälsinggården i Falun.

Dencik, Lars, Judendom i Sverige: en sociologisk belysning. (2006, tr. 2007).  
57 s.   

Judarna har tillsammans med romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar status som nationella minoriteter i Sverige. En 
särskild lag ger dem möjligheter att behålla och utveckla sin 
kultur. De har uppnått sin lagstadgade status på grund av sin 
historiskt långa samexistens med det svenska majoritetssamhäl-
let. I denna litteraturförteckning finns titlar som behandlar judar 
i världen, Sverige och Dalarna genom tiderna. De flesta finns 
att låna på Falu stadsbibliotek.  

Falu stadsbibliotek
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Det judiska Stockholm/redigerad av David Glück. (1998). 297 s.
Utgiven av Judiska museet.

Friedländer, Saul, Tredje riket och judarna. D. 1: Förföljelsens år: 1933–
1939. (1999). 477 s. D. 2: Utrotningens år: 1939–1945. (2011). 902 s.

Groth, Bente, Judendomen: kultur, historia, tradition/[avsnitt om svenska för-
hållanden: Johan Åberg]. (2002, tr. 2015). 344 s. 
Introduktion till judendomen. Om kultur, historia och tradition ur omväxlande 
kronologiskt (från tidiga spår till idag) och tematiskt perspektiv. 

Grynberg, Anne, Förintelsen: utrotningen av Europas judar. (1997). 176 s. 

Hedin, Christer, Judendom: folk, fromhet, förkunnelse. (2020). 372 s.

Hermele, Bernt, "Kommer de, så skjuter jag oss": om svenska judars liv i 
skuggan av Förintelsen. (2018). 232 s.  
Beskriver hur det var att leva som svensk jude när nazisterna lade stora delar 
av Europa under sig. I generationer hade de gamla svensk-judiska familjerna 
gjort mycket för att smälta in och anpassa sig. När rastänkandet fick grepp om 
politiken, förändrades läget i grunden. Släkterna Bonnier, Heckscher och Sachs 
hamnade högst upp på nazisternas dödslistor och de svenska judarna tving-
ades att gå från anpassning till överlevnad. 

Invandringens betydelse för Dalarna och Sverige: fyra föreläsningar från Släkt-
forskardagarna i Borlänge 2002/utgivna av Dalarnas släktforskarförbund. 
(2004). 36 s. 
S. 16–25: Carlsson, Carl Henrik, Judisk invandring till Sverige från Aaron Isaac 
och framåt. 

Kibbutzer i Sverige: judiska lantbrukskollektiv i Sverige 1936–1946/Malin 
Thor Tureby, red. (2012). 95 s.: ill.   
S. 9–42: Kaufmann, Hans, Livet på kibbutz Hälsinggården. – S. 44–65: 
Nilsson, Staffan, Kibbutz Hälsinggården i Falun 1939–1946.

Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige. Del 1:1924–1979: pionjärerna, parti-
erna, propagandan. (2004). 521 s. – Del 2: Nazismen i Sverige 1980–1999: 
den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna. (2009. 539 s. – 
Del 3: 2000–2014. – (2015). 286 s. 
En kartläggning av den svenska nazismen. Utgiven av förlaget Ordfront. I del 3 
på s. 16 nämns fyndet i Malung av falulektorn Erik Walles´ juderegister.  

Meyerson, Per-Martin, Judiskt liv i Europa 1786–1933: integrationsprocess 
med förhinder. (2012). 447 s.: ill. 
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Moback, Björn, Kibbutzen Plugah Baderech i Helsinggården utanför Falun. 
(Judisk Krönika 2005:5, s. 16–17). 

Münnich, Ivar, Familjerna Münnich och Felländer: en släktkrönika 
1845–1999. (2000). 70 s.  
Herman Münnich var grosshandlare i Falun.

Münnich, Ivar, Hugo Valentin – en stor humanist. (Medlemskontakt. 2006: 
Föreningen Kultur och miljö i Falun, s. 4–7). 
Hugo Valentin, som 1924 utgav det banbrytande verket Judarnas historia i 
Sverige, var under ett antal år lektor på Falu läroverk.

Sandström, Birgitta, Emma Zorn. (2014). 735 s.
Biografi över konstnären Anders Zorns hustru, född i den judiska släkten Lamm. 
I inledningskapitlen redogörs för släkten och dess bakgrund. 

Schueler, Kaj, En kibbutz i Falun: historien om hur min familj gick sönder. 
[2020]. 315 s. 
Om författarens mor Ruth Herz, som var med och grundade kibbutzen i  }Häl-
singgården utanför Falun. 
 
Stigson, Gubb Jan, Nazisternas gömda register i Malung. (Dala-Demokraten 
2015-09-28 och 2015-09-29). 
Om falulektorn Erik Walles och hans registreringsarbete. 

Ulvros, Eva Helen, Sophie Elkan: hennes liv och vänskapen med Selma 
Lagerlöf. (2001). 334 s.   
Biografi över författaren Sophie Elkan (1853–1921), troligen mest känd för sin 
livslånga vänskap med Selma Lagerlöf. Elkan tillhörde den judiska överklassen 
och rörde sig bland kultureliten. Hon var politiskt intresserad och brann för 
kvinnosaken. 

Valentin, Hugo, Judarna i Sverige: judarnas historia i Sverige. (1964). 241 s. 
Omarbetning av 1924 års upplaga (572 s.).

Valentin, Hugo, Antisemitismen: historisk verklighet och psykologisk bak-
grund. (1962). 127 s. 
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