
Inger Josephson 
 
Född 1928, i Stockholm. 
Dotter till Gunnar Josephson och Maud Ellen Gabrielle Boheman. Hon är den yngsta av fyra 
syskon, enda flickan och hade tre bröder, Åke, Carl och Erland Josephson. 
Modern var dotter till en icke-judisk man och en judisk kvinna. Hon hade inte fått någon 
judisk uppfostran och tillhörde stadskyrkan. 
Fadern, Gunnar Josephson var bokhandlare och VD för Sandbergs Bokhandel i Stockholm, 
han var också mycket engagerad i den judiska församlingen, Wahrendorffsgatan. Från 1937 
fram till 1962 var Gunnar Josephson ordförande och föreståndare i Mosaiska församlingen, så 
som den judiska församlingen i Stockholm då benämndes. Han var även djupt engagerad i 
församlingens hjälpverksamhet för Europas judar under perioden 1933–1945. 
För att förstå mer om den miljö Inger växte upp i kan även tilläggas att  
fadern var engagerad i judiskt föreningsliv, såsom ordförande i Israeliska ynglingaföreningen 
och sekreterare i Judiska litteratursamfundet, samtidigt som han var kassaförvaltare 
i Patriotiska sällskapet och Svenska humanistiska förbundet. Faderns bror, Ragnar Josephson, 
var professor i konsthistoria, medlem av Svenska akademien och även under några år chef för 
Dramatiska teatern, Stockholms främsta teater. Familjen tillhörde således inte bara 
Stockholms judiska bourgeoisie utan även den svenska kultureliten, som i hög utsträckning 
bestod av sekulariserade judar. Kulturen, konstnärskap, och det intellektuella var 
identifikationen med det judiska. 
Inger Josephson beskriver således sin uppväxt som inte alls präglad av judiskt liv, familjen 
var inte religiös, utan de levde ett ”väldigt svenskt liv”. Fadern gick visserligen i synagogan 
på lördagsmorgnar, eftersom det var en skyldighet att göra detta som ordförande i den judiska 
församlingen, men familjen gick aldrig dit tillsammans. De firade inga judiska högtider, 
däremot jul och påsk. 
Till Jul hade de julgran och åt julskinka, samtidigt som hon gick i Religionskolan (Cheder) 
där hon bland annat fick undervisning i hebreiska. Hon växte upp i en mycket skyddad 
borgerlig miljö, och upplevde aldrig någon som helst antisemitism i skolan eller med 
klasskamraterna. Det var mer störande för henne att vara rödhårig och fräknig. 
Men hon berättade också att familjen hade köpt ett sommarställe dit de skulle fara om Hitler 
kom till Sverige och från 1938/39-1945 hade familjen en tysk judisk flicka boende hos sig. 
Inger och hon var jämngamla och de vuxna hade trott att hon skulle tycka det var roligt med 
en ”syster”. Det gjorde hon inte alls - tvärtom - hon tyckte att det var en börda, att den tyska 
flickan var i vägen för hennes eget tonårsliv, samtidigt som man skulle tycka synd om henne, 
men det förstås aldrig var ett dugg synd om henne själv. I vuxen ålder har hon träffat denna 
kvinna och fått klart för sig att hon aldrig märkte av Ingers avoghet mot henne. Hon säger att 
det kändes befriande eftersom hon i sitt vuxna liv, när hon förstod mera, hade svårt att förlåta 
sig själv för sina känslor. 
Kristallnatten kommer hon ihåg. Hon upplevde en katastrofkänsla, som har följt henne genom 
livet. Denna upplever hon t. ex. när telefonen ringer, då hon alltid tror att något allvarligt har 
hänt. Om någon kommer för sent till ett möte likaså, osv. 
Hon minns inte när hon första gången träffade en överlevande som kommit till Sverige med 
de Vita bussarna. Men 1949 reste hon till Paris där hon under ett års tid gick en utbildning för 
att bli socialarbetare som skulle jobba med judiska flyktingar och kom på så sätt även i 
kontakt med överlevande från Förintelsen. Hon bodde tillsammans med andra studerande från 
30 länder. Skolan, som låg i Versailles, präglades av en mycket judisk miljö, man höll 
koscher, m.m., vilket skilde sig markant från vad Inger vuxit upp med. Hon utbildade sig 
senare till psykolog/psykoterapeut. 
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