
Börje Eliasson 

Född på Flemminggatan i Stockholm, 1927. Familjen hade en stor lägenhet och hembiträde.  

Börje hade två systrar, varav en var betydligt äldre. Mamman var född i Stockholm, dog tidigt.  
Hans mormor var uppvuxen i Sundsvall, där hennes pappa var lärare och slaktare. 
Morföräldrarna flyttade sedan till Sthlm. Farföräldrarna var från Lund, dit de kom på 1880-talet. 
Det var en mycket religiös familj, mycket ortodox, från Polen. Familjen hette Bashewsky, men 
rekommenderades att byta namn till Eliasson. 

Trots att de var ortodoxa judar gick de i synagogan på Warendorfsgatan. Den ortodoxa 
synagogan på S:t Paulsgatan grundades av östeuropeiska judar som kommit senare. Han var 
befriad från morgonbön och kristendomsundervisning. Istället gick han i Judiska församlingens 
religionskola. Han fick gå med tallit under tröjan, men när de andra barnen tyckte det var konstigt 
slapp han fortsätta ha den. Han har både blivit Bar mitzva och konfirmerad, vilket man gjorde på 
den tiden.  

Han hade några icke-judiska kompisar, upp till 10-11-års ålder, men med de gjorde han mest bus, 
det var inte vänskap på samma sätt som med judiska kompisar. Han var även med i scouterna 
och kommer ihåg att han fick ta med sig massor av konserver (för att hålla koscher), vilket var 
mycket tungt att bära. Börje har även lagt ned mycket arbete i judiska föreningar, bland annat var 
han engagerad i SJUF, där han var redaktör för föreningsbladet, och därefter har han haft ett 
stort engagemang i Rodef Chesed.  

Familjen pratade om nazismen och det som hände. Föräldrar och morföräldrar väldigt 
engagerade i kriget och var oroade, men som barn brydde man sig inte så mycket. 

Han berättar om incidenter med viss antisemitisk prägel. En gång var det en större kille som slog 
honom utanför skolan. En annan pojke la ut slantar på golvet, upprepade gånger, för att se hur 
en judeunge reagerade (om han skulle böja sig ned och plocka åt sig). 

Han minns ockupationen av Danmark och Norge 1940 hur ”alla” kom, och att opinionen vände. 
Då var Börje och hans familj engagerade, gick runt för att hälsa på folk och såg till att de hade det 
bra. Han minns två flickor som var hemma och åt hos dem. Det bildades barnhem där judiska 
barn som var överlevande bodde. Han umgicks med överlevande, men reagerade starkt först när 
han såg bilder från Auschwitz på bio. 

Självklart att man ska gifta sig med en jude. Självklart att han kände för Israel, men han hade 
aldrig någon tanke på att bosätta sig där. Han ville ju också vara kvar och hjälpa sin pappa som 
var änkeman. 

Hans barn fått en judisk uppfostran och gått i judisk skola. Dottern mycket engagerad i det 
judiska, men sonen är ointresserad. 
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