
Trädgårdsmästaren i Riga

På Peitavasgatan i gamla Riga, inklämd mellan de gamla husen ligger
den enda synagoga som inte brändes ned av nazisterna under andra
världskriget. Ingången är anspråkslös och huset är inte stort. Om det
inte vore för den ständiga polisbevakningen skulle man lätt missa den.
Poliser har suttit i den äggformade husvagnskuren utanför grindarna
sedan mars 1998 då synagogan utsattes för ett sprängattentat.
Jag undrar hur poliserna i den trånga kuren, med sina små igenimmade
fönster skulle kunna stoppa detta att hända igen? Kanske räcker deras
blotta närvaro. Kanske önskar poliserna att de gjorde sin tjänst någon
annanstans än här på Peitavasgatan dessa regnkalla dagar i januari.
De sitter kvar i kuren när jag kliver in på den lilla gården och går
in i synagogan.
”Det är bättre att komma hit på morgonen. Det är säkrare då” säger
Michael Freydman som möter mig vid ingången.
Säkrare ja.
Efter två tusen år av pogromer har judarna lärt sig värdet av
säkerhet. Ofta har det dock stannat vid en förhoppning eller dröm.

Bakgrunden till sprängdådet 1998 var den minnesmarsch samma år som
femhundra före detta lettiska SS-soldater gjorde för att
högtidlighålla 55-årsjubileumet av deras samarbete med nazisterna
under kriget. Denna minnesmarsch väckte upprörda känslor, framförallt
i väst. Det blev inte bättre av att höga lettiska militärer och
parlamentsledamöter försökte försvara dessa patrioter som riskerat
sina liv i kampen mot sovjetockupationen. Historieskrivning stod mot
historieskrivning.
Strax före gryningenen bara någon vecka efter marschen i centrala Riga
briserade en bomb vid synagogan på Peitavasgatan.

”Numera är min engelska bättre än min jiddish” säger Michael Freydman.
Han lyser upp när vi kommer in på det engelska. ”Vet du hur jag har
fått min engelska accent? Jag börjar varje morgon med att sätta på ”a
nice cup of tea” och sedan sätter jag på BBC World service och lyssnar
noggrant på ”The Queen´s English”.
En sån här dag passar verkligen ett par engelska wallies och en
Barbourjacka som du har. Du vet väl att Drottningen också har en
sådan? Tyvärr har jag inte råd, men de är perfekta för ett väder som
idag, regnet och kylan. Och så innerfickorna, djupa och fina. Där kan
man stoppa sin vodka” säger han och skrattar. ”Eller hur? Mycket
praktiskt med Barbour.”
Han plockar fram ett visitkort och ger det till mig. Det står Oxford
Standard vid sidan av hans namn.
”Oxford standard. Drottningens engelska” säger han med ett stort



leende. ”Många judar från Riga har flyttat till England efter glaznost
och självständigheten. Bättre där. Fler möjligheter.”
Men Michael Freydman blev kvar. Jag undrar varför han som älskar det
engelska så mycket inte flyttat.
”Någon måste ju ta hand om vår Shul” säger han och pekar på synagogan.
”Så att våra gäster förstår vår historia. Sådana som du. Under många
år under sovjetockupationen fick vi inte bedriva undervisning här.
Judarna hade det mycket svårt även efter kriget. Vi som är kvar idag
måste vårda synagogan som en liten trädgård så den inte dör. Det är
det jag försöker göra.”
Oxford Standard i Riga.
Jag tittar på visitkortet. Där står namn, telefonnummer och e-post.
Ingen hemadress.
Åter denna säkerhet.

Synagogan på Peitavasgatan färdigställdes 1905 och klarade
nazistockupationen endast tack vare att den ståtliga reformerta kyrkan
fanns i samma kvarter. Kyrkans företrädare lyckades övertala tyskarna
att risken för att branden skulle sprida sig var överhängande.
Synagogan fick stå kvar och användes istället som lagerlokal. Värre
gick det för de andra, närmare fyrtio synagogorna Riga. Men värst gick
det för deras många besökare. Den stora Choralsynagogan i Riga brändes
i juli 1941 ned till grunden och med den hundratals instängda judar.

Tyskarna spillde ingen onödig tid under sin tid i Riga. Staden
erövrades i juli 1941. Synagogorna brändes ned samma månad och det
stora Maskavasghettot upprättades för stadens tiotusentals judar.
Samma år, den 30 november marscheras 15000 av dessa till de väntande
moderna bussarna som för dem till Rumbulaskogen några kilometer
utanför Riga. Därefter en kort promenad in i skogen, där de får lämna
ifrån sig alla personliga ägodelar i prydliga högar. Även kläderna.
Hattar här, byxor här, underkläder där. Nakna förs de sedan i grupper
om tio fram till stora gropar som schaktats upp för ändamålet. Där
väntar de in sin tur. Trots minusgraderna var effektiviteten slående.
Eftersom så många människor ska avrättas samma dag kräver detta att de
lägger sig på de nyligen avrättade med ansiktet nedåt. Sedan skjuts de
i nacken med ett enda skott. Nästa grupp får därefter nakna lägga sig
på dessa. Huvud mot fot, och ansiktena nedåt. Lager på lager, packas
de som sardiner. Metoden var mycket effektiv.
Den 8 december förs ytterligare 10000 av ghettots återstående invånare
till Rumbulaskogen. De allra sista judarna i ghettot skickas senare
som arbetsslavar till lägren i Polen.
1935 bodde över 40000 judar i Riga. 1944 lever endast 150.

Det smäller i dörrarna när de grönklädda poliserna söker igenom
synagogan efter något främmande som inte hör hemma där. Själv får jag
sitta kvar. Snart ska morgonbönen, shacharit, börja och innan dess gör
de bistra poliserna sina obligatoriska vändor.



Michael Freydman har bjudit in mig denna kyliga morgon. Endast ett
femtontal män, de flesta äldre, dyker så småningom upp till
morgonbönen.
”Kom ihåg att detta är en ortodox synagoga” säger han. Som för att
varna mig. ”Allt sker på hebreiska. Du förstår nog ingenting.”
Jag förklarar för honom att det inte gör någonting och att jag ändå är
tacksam att få sitta med och lyssna.
De flesta män sneglar lite misstänksamt på mig där jag sitter med min
lånade kippa. Är det ännu en polis? Kanske någon som kommit för att
bråka eller registrera de som är där? Jag försöker mitt bästa att inte
se ut som en bråkstake eller som någon från hemliga polisen. Kanske
har de goda skäl för sin misstänksamhet.
”Jag har berättat vem du är för min rabbin. Han frågade och jag sa att
du är här för att du vill veta mer om vår synagoga” säger Michael
innan han går till sin plats och förbereder sig för bönen.

Under tiden männen ber och sjunger går den skäggiga rabbinen runt i
synagogan, talar med någon här hyssjar någon där. Han kommer fram till
mig och frågar.
”Var kommer du ifrån?”
Jag svarar att jag kommer från Sverige.
”Inte långt” säger han. ”Not far, not far.”

Jag tänker på allt dessa människor fått utstå och på hur den krympande
judiska församlingen i Riga som kämpar för att hålla sin lilla
trädgård blommande, hur långt det egentligen är från det liv jag
lever, hur stor skillnad det egentligen är på våra erfarenheter, av
livet som av historien.
Nej, det är inte långt, men ändå. Kan man befinna sig längre ifrån varandra?
Michael Freydman hade rätt. Jag förstod ingenting. Men morgontimmen
hos de ortodoxa judarna i Peitavas-synagogan innebar för mig ändå en
stund av stark gemenskap.

Efteråt när jag tackar Michael Freydman, den anspråkslösa
trädgårdsmästaren i Riga för hans generositet mot mig dessa dagar,
kommer han plötsligt på ett svenskt ord. ”Skål”, säger han och
skrattar och pekar på min jacka med de ändamålsenliga innerfickorna.
”Visst är det svenska? Skål!”
Jag svarar honom med ett av de få hebreiska ord jag kan. ”Lechaim”.
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