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Hur ska man börja? Den frågan infinner sig alltid när man som jag varje år sit-

ter med ett tomt vitt ark framför mig. Om några veckor kommer det att utgöra 

inledningstexten i katalogen som skickats ut till festivalens alla fans ivrigt vän-

tande vid sina brevlådor för att sätta tänderna i festivalens stora filmutbud. Och 

snabbt som ögat kastar sig på telefonen för att komma över en av de åtråvärda 

biljetterna till festivalens öppningsfilm eller någon av de andra utsålda föreställ-

ningarna. 

   För biljetterna går som smör i solsken, hur vi än gör, vilka smarta system vi 

än inför, hur många fiffiga lösningar vi försöker tänka ut, så är det alltid samma 

sak; biljetterna tar onekligen slut, kön utanför salongen är alltid lika lång och 

katalogerna vandrar ut genom Zitas glasdörrar fortare än vi hinner lägga ut 

dem i kassan! 

   Under fyra dagar förvandlas stillsamma Zita till en veritabel festivalcirkus med 

uppsluppna festivalbesökare som med de åtråvärda biljetterna i handen gladeli-

gen går från visning till visning. 

För oss är det förstås underbart! Underbart att våra ansträngningar bär frukt, 

underbart att så många får möjlighet att möta den judiska kulturen, underbart 

att festivalen kan dra sitt strå till stacken till ett mer tolerant samhälle genom 

att göra det okända lite mer känt och låta en minoritetskultur lämna avtryck på 

majoritetssamhället. 

    I år fyller Israel 60 år och det uppmärksammar vi förstås. Det är 60 år sedan 

den judiska staten, i skuggan av Förintelsen, grundades genom ett beslut i FNs 

generalförsamling. Och 60 år sedan den nybildade staten omedelbart angreps 

av sina grannländer i den första av de konflikter som så starkt präglat Israels 

korta historia.  Vad har hänt sedan dess, vad blev det av drömmen om en judisk 

stat, hur kom visionen att se ut i verkligheten?  

   I år visar festivalen ett stort antal israeliska filmer. Den israeliska filmen har 

under senare år haft ett starkt uppsving, och har kommit att präglas av en 

mycket större öppenhet och problematisering av det israeliska samhället och 

konflikten mellan israeler och palestinier. Steget är långt mellan filmer som Sal-

lah Shabbati från 1964 - om nyinflyttade orientaliska judar (SJFF 1995) till årets 

mycket starka Flipping out – om hur unga israeler tar sin tillflykt till Indien efter 

avslutad militärtjänst. Även årets öppningsfilm – Beaufort – som vann Silver



björnen i Berlin, skildrar ett samhälle starkt präglat av konflikt och meningslöst 

våld. Samma sak skildras i To Die in Jerusalem – om två mödrar vars döttrar dör 

i en självmordsattack, den ena offer, den andra självmordsbombare. 

    Festivalen uppmärksammar också 1968 – ett år som för många är förknip-

pat med studentuppror och vänsterns frammarsch – men som också innebar 

fördrivningen av Polens judar. Den statsdirigerade antisemitismen ledde till att 

20 000 människor tvingades lämna Polen. Hur var det möjligt, hur kunde anti-

semitismen åter flamma upp bara drygt 20 år efter Förintelsen som inneburit 

en nästan total utplåning av den polska judenheten. Vi visar kortfilmen Kredens 

och Seven Jews in My Class och festivalen gästas bl a av journalisten Maciej Zar-

emba, en av dem som tvingades lämna Polen 1968. 

   Men det är inte bara konflikten i Israel och -68 som präglar årets festival. Vår 

vana trogen visar vi ett axplock av judisk film från världens alla hörn; den fran-

ska Nina´s Home, och den brasilianska The Year My Parents Went on Vacation. 

Och den lilla korta godingen A Kiss is a Kiss is a Kiss – världen sedd genom en 

kyss. Kan det bli mycket bättre?

  

         

VÄLKOMNA!

     

Christina Gamstorp



Schema 

Lördag 10/5

SMYGPreMIÄr på Biograf Sture - Cinemateket 
16.30 Jellyfish

Salong 1                                                Salong 2

18.45        19.00  
Beaufort     The Year my Parents Went on Vacation   
 

21.15       21.00 
Flipping Out     making Trouble

Söndag 11/5

Salong 1                                                Salong 2
 
14.45                   15.00 
his wife´s lover    To die in Jerusalem 

16.30         17.00 
The Year my Parents Went    children of the Sun  
on Vacation     FACe TO FACe: ran Tal 
 
18.45      19.00 
Flipping Out     nina´s home

21.00                           21.15 
The Bubble     a Slim Peace            
 

måndag 12/5

Salong 1                                  Salong 2
 
17.30        18.00
Beaufort     a Slim Peace

      19.15 
      Seven Jews in my class 
      Kredens FACe TO FACe: Jacob Dammas 
20.00 
ÖPPeT FOrUM: Israel                  

21.15      21.00     
children of the Sun    The Bubble
FACe TO FACe: ran Tal



TiSdag 13/5
    
Salong 1                                            Salong 2

18.30      19.00
Seven Jews in my class    To die in Jerusalem
Kredens ÖPPeT FOrUM: Polen 1968  

 21.00      20. 45 
 nina´s home     making Trouble                                      

BiLJeTTBeSTäLLningar  kan göras fr om 30 april på 08-545 27 251 mellan 16-20.30 eller 
direkt i kassan kl. 16-20.30 på Biograf Zita, Birger Jarlsgatan 37. Biljetter kan även bokas/köpas 
på www.zita.se Biljettpris 60 kr, medlemskort (oblig.) 50 kr. Biljettpris Israelseminarium 20 kr.

Beställda biljetter hämtas senast 60 minuter före föreställningens början. Hämta gärna biljetter-
na i god tid före festivalen fr om 30/4 då det alltid blir mycket folk och trängsel i kassan i samband 
med föreställningarna. Biljettkassan har öppet varje dag mellan ca 16-20.30 (stängt 1 maj).

I år kommer ett mindre antal biljetter till varje föreställning inte att vara bokningsbara utan 
kan endast köpas direkt i kassan. Vi hoppas på detta sätt kunna undvika att samtliga biljetter till 
en föreställning bokas upp i förväg. 

Biljetter till Jellyfish säljs på Biograf Sture, Birger Jarlsgatan 41. Kassan öppnar 30 minuter före 
dagens första föreställning. Tfn 08-678 85 48.

OPening nighT ParTY Festivalen bjuder på KLeTZMerVArIeTÈ KreISLer. rebecka Teper 
och Malin Morgan framför sånger ur Georg Kreislers repertoar. I Kreislersk anda kastas vi mellan 
intensiv innerlighet och skruvad svart humor. I Zitas foajé. Lördag 10/5 ca 22.30. 

öPPeT FOrum Från Talmud till tanks – panelsamtal och debatt med utgångspunkt i tre av festi-
valens israeliska filmer: – Beaufort, Flipping out och Children of the sun. Från vision till verklighet: 
vad hände egentligen med den sionistiska drömmen? Medverkar gör personer med olika erfaren-
het från Israel: Göran rosenberg, journalist och författare, Yael Feiler, fil.dr i teatervetenskap, eli 
Göndör, doktorand i islamologi och filmaren ran Tal. Moderator: Arne ruth mån12/5 kl. 20.00.

1968 – inte bara studentrevolternas tid1968 kastades 20 000 judar ut från Polen, anklagade för 
att vara ”femtekolonnare”, starkt underblåst av djupt rotade antisemitiska föreställningar. Hur 
var det möjligt 20 år efter Förintelsen som innebar en nästan fullständig utrotning av Polens 
judar? Hur kunde det hända ännu en gång? Medverkande: journalisten Maciej Zaremba (mode-
rator), filmaren Jacob Dammas och Jozef Dajczgewand tisdag 13/5 kl. 18.45.
I samarbete med Polska Institutet.

Face TO Face MÖT MÄNNISKAN BAKOM FILMeN I FeSTIVALeNS FACe TO FACe.
ran Tal – möt mannen bakom den mycket uppmärksammade israeliska dokumentären Child-
ren of the Sun – om uppväxten i ett ”socialistiskt drömsamhälle” – den israeliska kibbutzen 
söndag 11/5 kl. 17.00 & måndag 12/5 kl. 21.15.

Jacob dammas – möt den danska filmaren bakom Kredens - om jakten på en försvunnen byrå i 
dagens Polen.  I samarbete med Polska Institutet (måndag 12/5 kl. 19.30 samt seminarium om 
Polen 1968 tisdag 13/5 18.45.



Beaufort      FeSTIVALeNS ÖPPNINGSFILM 

regi: Joseph Cedar  

Israel 2007

125 min

hebreiskt tal/engelsk text

Den flerfaldigt belönade och Oscarnominerade filmen Beaufort skildrar den is-

raeliska arméns sista dagar före tillbakadragandet från Libanon 1992. en grupp 

militärer bevakar det av Israel befästa berget och korsfararborgen Beaufort, en 

symbol för makt och dominans. Den unge befälhavaren Liraz är besatt av tan-

ken på att försvara Beaufort och det fyller honom med en känsla av makt och 

mening.  

   Men under några få dagar krossas drömmar, unga människor dör till ingen 

nytta och Beaufort blir, snarare än en symbol för makt och militär överlägsen-

het, en symbol för våldets meningslöshet! Till slut vet man inte vad de försvarar 

och varför. 

   en drabbande film, inte bara om kriget i Libanon men också om israelisk iden-

titet så starkt präglad av konflikt och krig, och den omvärdering som idag sker i 

Israel av arméns ställning och roll i samhället. 



The Bubble (Ha Buah)

regi: eytan Fox

Israel 2006 

117 min

hebreiskt/arabiskt tal/engelsk text

reservsoldaten Noam får vid en checkpoint syn på en ung man, Ashraf. efter 

militärtjänstgöringen är han sedan tillbaka i de hippa kvarteren vid Sheinkin 

Street i Tel Aviv där han delar lägenhet med Lulu och Yali. De tre vännerna lever 

partyliv och arrangerar politiska aktioner som ”rave against the occupation”. 

Ashraf och Noam möts igen, kysser varandra och flyttar ihop i kollektivet. För 

att smälta in får Ashraf det hebreiska namnet Shimi och börjar jobba på Yalis 

kafé. När Ashraf kommer ut som bög reagerar hans familj mycket häftigt och 

vill tvinga honom att gifta sig med den kvinna familjen sett ut åt honom. Med 

terrorn och våldet som realitet förtätas dramat och får sin slutgiltiga upplös-

ning där ingen kan leva kvar i sin ”bubbla”. 

   Fox film balanserar mellan romantisk komedi och politisk tragedi och han må 

vara en romantiker men han förstår att det sällan är kärlek som är allt du behö-

ver. Fox tredje festivalfilm (Yossi & Jagger, Walk on Water). 



Jellyfish (Meduzot)             SMYGPreMIÄr

regi: etgar Keret & Shira Geffen    

Israel/Frankrike 2007 

78 min

hebreiskt/filippinskt tal/engelsk text

I den Short Cutsartade Jellyfish berättar bestsellerförfattaren etgar Keret storyn 

om tre kvinnor i Tel Aviv och ger en annorlunda bild av det moderna Israel. 

   Där finns Batya, en synnerligen uttråkad servitris tar hand om en övergiven 

liten flicka på en strand. Där finns Keren, som bryter benet på sitt eget bröllop 

när hon tar sig ut från en toalett som gått i baklås, och spolar bort hennes dröm 

om den karibiska smekmånaden. Och där finns Joy, en filippinsk gästarbetare 

som är med på bröllopet med sin arbetsgivare. Hennes hebreiska är dålig och 

hon känner stor skuld över att ha övergivit sin son i Filippinerna. 

De tre kvinnorna famlar i tillvaron och deras svårigheter att kommunicera, de-

ras längtan efter närhet och mening bildar en väv vi tidigare inte sett i isra-

elisk film. Vinnare av camera d’Or vid 2007 cannes Film Festival. Filmen visas 

i samarbete med Cinemateket! 



a Slim Peace

regi: Yael Luttwak

Storbritannien 2007 

60 min

engelskt/hebreiskt/arabiskt tal/engelsk text 

Filmens regissör Yael Luttwak drar igång en bantningsgrupp i Jerusalem. Kvin-

norna i gruppen speglar hela befolkningsspektrat: beduiner, palestinska och is-

raeliska kvinnor och bosättare.

Det blir ett test; kan kvinnorna banta tillsammans utan att mötena behöver bli 

politiska. Med samma mål i sikte, att gå ner i vikt, hamnar de ändå ständigt i 

politiska diskussioner. Bitterhet och personliga svårigheter stör gruppens har-

moni men målet var aldrig att väja för konflikten mellan israeler och palestinier, 

snarare att få upp den till ytan.

   Luttwak hoppas att bryta i genom lager av rädslor och missförstånd som isole-

rar kvinnorna från varandra, genom att relatera till fixeringen vid den perfekta 

kroppen. Inför vågen är vi alla lika. Framtiden ter sig ljusare när kvinnorna 

slutligen dansar och partajar tillsammans – garden är tillfälligt nere.



Seven Jews from my class (Siedmiu Zydow Z Mojej Klasy)

regi: Marcel Lozinski 

Polen 1991

40 min

polskt tal/engelskt tal

De judiska eleverna i en polsk klass kom att ofrivilligt spridas över hela världen 

i samband med händelserna 1968. I filmen träffas de många år senare återigen 

i det gamla klassrummet i Polen i sällskap med sin 85-åriga fröken och disku-

terar livligt det som hände och hur deras liv kom att bli. För vissa var fördriv-

ningen 1968 deras första möte med sin judiska identitet.  

   Marcel Lozinski är en av Polens mest välkända dokumentärfilmare. I denna 

tankeväckande film fångar han inte bara dessa ”elevers” livsöden utan också 

mycket av komplexiteten i förhållandet mellan Polen och dess judar. Filmen vi-

sas i samarbete med Polska Institutet.  
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To die in Jerusalem (Lamut Be’Yerushalyim)

regi: Hilla Medalia

USA/Israel 2007

76 min

hebreiskt/engelskt/arabiskt tal/engelsk text

To Die in Jerusalem är berättelsen om två unga kvinnors död den 29 oktober 

2002. Den ena är en ung palestinsk självmordsbombare, den andra dess offer. 

Båda var 17 år.

   Fem år har gått, fem år som präglats av en enorm sorg och att försöka förstå 

hur det kunde hända. To Die in Jerusalem är en film som tar upp konflikten 

mellan israeler och palestinier genom två familjers öden, så skilda från varan-

dra, men ändå förenade i det som hände den där dagen. Filmen ger inga svar 

men lyfter fram svårigheterna, de avgrundsdjupa gapen mellan människor och 

kanske framförallt bristen på dialog och förmåga att förstå och leva sig in i ”den 

andre”. 

   Mötet mellan de två mödrarna blir en starkt avslöjande scen där oförmågan till 

samtal och förståelse blir så smärtsamt tydlig.  



nina’s home (La Maison de Nina) 

regi: richard Dembo 

Frankrike 2005

112 min

franskt tal/engelsk text 

På den franska landsbygden driver Nina (spelad av den fantastiska Agnes Ja-

oui) ett hem för föräldralösa franska barn som hållits gömda under kriget. Till 

barnhemmet anländer en grupp ungdomar som överlevt koncentrationslägren. 

Förhållandet mellan de franska barnen och nykomlingarna blir komplicerat, 

inte minst som de överlevande barnen har präglats av fasansfulla upplevelser. 

Filmen, som är baserad på historier om franska barnhem efter kriget ger utan 

att direkt visa Förintelsens grymheter en inkännande skildring av barnens 

oerhört utsatta situation. 



children of the Sun (Yaldey hashemesch)

regi: ran Tal 

Israel 2007

70 min

hebreiskt tal/engelsk text

regissören ran Tal växte själv upp på en kibbutz. Han ger i den uppmärksam-

made filmen Children of the Sun en personlig och ovanlig skildring av hur det 

var att som första generationens barn växa upp i ett socialistiskt drömsamhälle. 

Barnens föräldrar närde stora förhoppningar om att just deras barn skulle för-

verkliga den sionistiska framtidsdrömmen.

   Omedvetna om föräldrarnas enorma förväntningar växte barnen upp. Kanske 

blev de istället mer präglade av att direkt efter födseln flyttas från föräldrarna 

till kollektiva barnhus, och av att få en uppfostran mer styrd av generations-

kamrater än vuxna. I filmen får vi se unika klipp från ett stort antal amatörfil-

mer och höra hur dessa nu vuxna barn ser med både bitterhet och värme på sin 

onekligen annorlunda uppväxt. 



The Year my Parents Went on Vacation 

(O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias)

regi: Cao Hamburger

Brasilien 2006

104 min

portugisiskt tal/engelsk text

I Brasilien 1970 verkar världen ha vänts uppochner med politisk turbulens och 

studentdemonstrationer. Detta är dock inte tolvårige Mauros största bekymmer. 

Han funderar snarare på hur Pelé skall ordna ett tredje världscupguld åt Brasi-

lien i fotbolls-VM.

   Både sport och politik spelar en viktig roll i tolvåriga Mauros värld då han blir 

lämnad hos sin gamla farfar av sina vänsteraktiva föräldrar som flyr den bra-

silianska militärdiktaturen. När föräldrarna lämnat honom hos farfar händer 

något oväntat. 

   På gränsen till vuxenvärlden får Mauro helt plötsligt klara sig själv med hjälp 

av farfaderns jiddischtalande vänner, personalen på kvarterets bar, studentle-

daren Italo och områdets barn. Genom Mauros ögon ger filmen en finstämd och 

känslig skildring av det brokiga livet i ett av Sao Paolos lägre medelklassområ-

den och situationen i den dåvarande militärdiktaturens Brasilien. 

   Filmen nominerades av Brasilien till en Oscar för bästa utländska film. 



making Trouble

regi: rachel Talbot

USA 2006

85 min 

Making Trouble spänner över mer än ett sekel av teater, film och TV-historia 

från Molly Picon, jiddischteaterns Leading Lady ända fram till Gilda radners 

fantastiska performance på Saturday Night Live. Stjärnorna överglänser var-

andra, med flera saker gemensamt, både deras enastående talang men också 

deras judiska identitet. 

   Från ett bord på berömda Katz Delicatessen i New York guidar Judy Gold, 

Jackie Hoffman, Cory Kahany och Jessica Kirson – dagens mest lysande come-

diennestjärnor – oss genom en rik kavalkad av humor och stjärnglans i ett fyr-

verkeri av sällan visat arkivmaterial och film- och tv-klipp!    

 



his Wife’s Lover (Zayn Vaybs Lubovnik)                JIDDISCHKL ASSIKer

regi: Sidney M Goldin

USA 1931

80 min

jiddisch tal/engelsk text 

När den vackre skådespelaren eddie Wien (Ludwig Satz) beslutar sig för att gifta 

sig, påstår hans rike onkel Oscar Stein (Isidor Casher) att alla kvinnor är lättsin-

niga och själviska; det enda de är ute efter är en välfylld plånbok. Stein slår vad 

med eddie om $10,000 att han inte kan hitta en enda kvinna som inte har dessa 

egenskaper. 

   För att testa Golde, och visa att alla kvinnor är just så, uppträder eddie som den 

motbjudande gamle miljonären Herman Weingarten. Golde, som är förälskad i 

eddie, motstår först Herman men ger till slut med sig efter att hennes släkting-

ar insisterar på att hon inte kan gå miste om ett sådant erbjudande.

   eddies hjärta är krossat, inte bara för att han har förlorat $10,000, utan också 

för att han har förälskat sig i Golde. Hans onkel ger honom rådet att gifta sig 

med henne, trots att hon var villig att säga ja till en stenrik gammal tok, med ar-

gumentet att kvinnor varken har själ eller hjärta och att eddie inte kan förvänta 

sig något bättre.  

   His Wife´s Lover är en film i rasande tempo, full av humoristiska sånger och 

fantastiska skådespelarprestationer.

      



Flipping out 

regi: Yoav Shamir

Israel 2007

84 min

hebreiskt tal/engelskt tal/engelsk text 

Varje år muckar ca: 50 000 israeliska ungdomar från år av militärtjänstgöring. 

Minst 20 000 av dessa tar sitt muckarbidrag och sticker till Indien och Fjärran 

Östern där de flesta experimenterar med droger och festar loss. Minst 2000 av 

dem får svåra psykiska problem, ett fenomen som kallats ”Flipping Out”. 

   Yoav Shamirs film ger ett närgånget porträtt av flera av dessa ungdomar, många 

ständig påtända och festande. Genom intervjuerna får vi en mindre smickran-

de bild av hur de ser på sina militära erfarenheter och sin omgivning. Paral-

lellt skildras också Israels försök att hantera dessa problem på plats i Indien, 

från statsfinansierade anti-drogvärdshus till messianska ultraortodoxa som tar 

chansen att också torgföra en annan agenda.

   Yoav Shamir har i sina tidigare dokumentärer (Checkpoint och Five Days in 

Gaza) visat hur ockupationen på olika sätt påverkar det israeliska samhället. 

    I filmen får vi en bitvis skakande och upprörande bild av vilket högt personligt 

pris ockupationen också har för en hel generation av israeliska ungdomar. 

qwtaj



KOrTFILMer 

a Kiss is a Kiss is a Kiss 

regi: Uri Bar-on

Israel 2006 

5 min

hebreiskt tal/engelsk text

De stora frågorna om ålder, politik och sex blir belysta genom ett upprepat kys-

sande…

Kredens

regi: Jacob Dammas

Polen/Danmark 2007

28 min

polsk/danskt tal/engelsk text  

Familjen Dammas vackra, byrå (kredens), kunde inte tas med när man flydde 

från Polen till Danmark 1968. Fyrtio år senare åker sonen Jacob tillbaka till hu-

set där byrån lämnades för att se om den går att återfinna. I jakten på den gamla 

familjeklenoden väcks frågor om skillnaden mellan första och andra generatio-

nens flyktingar och hur ”vanliga” polacker ser på denna historia. Filmen visas i 

samarbete med Polska Institutet.  

             i



arrangör: Föreningen Stockholms Judiska Filmfestival Box 19001, 104 32 Stock-

holm email: info@stockholmjff.org hemsida: www.stockholmjff.org bg: 5873-4963 

Stockholms Judiska Filmfestivals styrelse: Christina Gamstorp, Marjut ervasti, 

Dan Grandér, rebecka Heyman redaktör för katalog och hemsida: Christina 

Gamstorp art director: Natan Zlotnik Producent israelseminarium: Kerstin 

Dencik-Allroth  insamlingsansvarig: Jack Weil SJFF på webben Missa inte vår 

uppstylade och förbättrade hemsida www.stockholmjff.org. Där finns all den se-

naste informationen om årets filmer och evenemang, nedladdningsbara filmer 

och mycket annat. Och allt från tidigare år för er som är nostalgiska!

Tack! Statens Kulturråd, Stockholms Stads Kulturförvaltning, Judiska Försam-

lingens Kulturkommitté, Gertrude & Ivar Philipsons Stiftelse, Helge Ax:son Johns-

sons Stiftelse, eduard och Sophie Heckschers Stiftelse, Stockholms Läns Lands-

ting Kultur- och Utbildningsnämnd, Israels ambassad och Polska Institutet.
elisabeth och Bertil Oppenheimer, Kaj Müller, Paul Movshenson, ernst Salomon, Bror Werbell, Bernt Hermele, Gustav 

Bonde, Siv och rolf Asarnoj, Tommy Bab, Mirjam Kellerman, Berit och Jan erik Levy, Peter Könyves, Sylwia och Sacha 

Soback, Hanna och Henrik Kessler, eva Laser, Bjoern rhodiner, Marianne Goldman, richard Neuman, Stefan Marko, 

Harry Klagsbrun , Marit och robert  Faeder, eva och Folke Breitbart, Bella och Danny Starco, Anette och Sam rothstein, 

Marianne Grandér, rolf Milestad, Daniel Sachs, Monica och Daniel rock, rosa och Josef Bornstein, Ulla Norberg, Anna 

och Nathan Schlachet, robert Weil, eva och Mikael Kamras, roland Larsson, Henry Larsson, Irene och Anders Kerek, 

Ann Nisell, Björn Kaiser, Christina och Ulf Hirson, Krystina Asarnoj, elisabeth och Georg Citrom, Liv och Bernhard 

Asarnoj, Nelly och Simon Kamras, Lizzi och Staffan Scheja, rose och Hugo Lagercrantz, Bella Zylbering, Berri Auerbach, 

Georg Isaksén, David Asarnoj, ruben Ben Dor, Stefan Gustafsson, evie-Lou och Ulf Birnik, elise och Jan erik Blecher, eli-

sabeth och Sammy Kischinowsky, Adrienne och Jonas Weil, Channa och Hasse Kraitsik, Kenneth Hermele, Gila och Jan 

Bornstein, Anica och Gabriel Urwitz, Monica Urwitz, Hedvig Hedqvist, Vivianne och Harry Nisell, e. och G. Fenyö, Gila 

och Dan Gladnikoff, Magda och Alex Wolodarski, eva Britt Henmark, Peter Fabry, Gitta och Levi Friedman, Marie Louise 

och Gösta ekman, Allan Schönkopf, evan Brotman, Anita Segal, Bernhard Tessler, eva och Franz Cohn, robin Bernstein, 

Noomi och Folke Flam, Lennart Wolff, regina rodau, Ove Fjelde, eva och Jack Klagsbrun, Anja och Loffe Palmgren, Gud-

run och Mario Ashman, Louise och Christer Lindberger, evelina och ewald Steinberg, Ann och Peter Seideman, Sofia och 

Ilja Jakerson, Susanne och Henry Metzger, Leone och Bertil Metzger, Solveig och Peter Freudenthal, Jacob Freudenthal, 

Mimmi Levy, rolf Kamras, Berry Katzenstein, Agneta Åkeson, Hans Lepp, Mirja och Lennart Schuss, Thomas Tjajkow-

ski, Irene Bier, Kim Scharf, Marianne Kaplan, Jill och Bobby Leiser, Krister Hegert, Jan Kotschack, Tobias Asarnoj, Vera 

Nelhans, Joanna rubin-Dranger, Lena och Mikael Pergament, Harriet och Stephen Scheiman, erwin Salamon, Thalila 

Davidoff, Monica och Gerald Nagler, Anna Lisa och Camilla Zacharias, Lotta Zacharias, Monica Hamrén, Lotta och Jonas 

Grandér, Gunilla och Bertil Davin, Dnielle och Leif Freilich, Peter Fishler, Bertil Neuman, r. och A. Oppenheimer, rita 

Stetter, eva och Ulf Sender, Maud och Mikael Feist, Gustav Lewy-Hüneberg, Danielle Metz, Lena och Thomas Karte, Livia 

erdelyi, Mattias erdelyi, Hanna och Paul Wechselblatt, Cecile och Fredrik Alaton, Vera Löwengart, elisabeth och Magnus 

Neuberg, eva och allan rubin, Fanny rosenblatt, Leif Wallin, Susanne och Salomon rytz, Lena Meyersohn, robin Lapi-

dus, Henrik rotkopf, Margareta och rolf Kaplan, Berit och Amnon Griner, Lisa och Fima Szugalski, Ulf Scherlin, Heinz 

Spira, Stefan Scherlag, Amy och David Neuman , Hans Johansson, Stefan Lönnqvist, Monica Nejman, Jac Gavatin, Masha 

och Daniel Lindbäck, renée Hirschfeld, Marietta och Carlo Löwy, Lisa och Mikael Cohn, Åke Karlsson, Susanne Kaplan, 

Thomas Böhm, Britt Marie och Gabriel Herdewall, Sara Seidel, Jonna och Benjamin Wolff , Mirjam Wolff, Isse Suchovsky, 

Mikael Skaj, Marie Bonnier, Jenny och Victor Press, Karin och Ola Steinberg, Jonny Seidel, Ingrid och Ove Cassel, eva och 

Harry Flam, Camilla Sirén och Natan Zlotnik.
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