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Friedländer, Saul
Where memory leads, 2016
Friedländers ursprungliga lojalitet till Israel övergår till en livslång fascination för judiskt liv
och historia. Han kämpar med den allerstädes närvarande antisemitismen i Europa medan
hans söker efter en mer återhållsam inställning till den sionism som omger honom.
Friedländer tillbringar sitt vuxna liv att flacka mellan Israel, Europa och USA, beväpnad med
sin talang för språk och sitt stora intellekt. Hans auktoritet gör att han oundvikligen tar strid
mot andra stora tänkare. Det viktigaste i denna självbiografi är berättelsen om hur
Friedländer tillbringade 16 år av sitt liv för att skriva sitt mästerverk: Utrotningens år 1939 –
45.
Kissileff, Beth
Questioning return, 2016
Wendy Goldberg tillbringar ett år I Jerusalem med att fråga ut amerikaner som “återvänder”
till Israel och till traditionell religion och detta förändrar hennes liv för allt. Är dessa
”återvändande” uppriktiga? Är de lyckligare? De oväntade svaren och Wendys upplevelser
(en bussbomb, en begravning, ett oväntat självmord, en kärleksaffär och en stämning) leder
till att hon omprövar sin sanna judiska identitet.
Milchner, Ruth
Stora tankar i litet museum
Denna bok innehåller ett urval artiklar om ämnen som tagits upp under programkvällarna på
Judiska Museet. Följ med på en spännande resa genom judiskt tänkande under olika
tidsepoker och möt pionjärer, konstnärer, musiker, författare, filosofer, rabbiner,
entreprenörer, ”vanliga människor”, humanister och överlevande från Förintelsen. Många
har ifrågasatt rådande värderingar, varit nyskapande samt bidragit till att göra världen lite
bättre och kanske lite roligare.
Oppenheimer, Bertil
Till Sverige (ny utökad upplaga), 2016
Det här är berättelsen om Elli och Kurt Oppenheimer, hur de växte upp, utbildade sig,
träffades och gifte sig. Hur livet efter Hitlers maktövertagande gradvis förändrades och så
småningom tvingade dem att emigrera till Holland där de efter Tysklands invasion 1940
slutligen måste gå under jorden. Man får följa deras förtvivlade kamp för att få
uppehållstillstånd i Sverige, vad som hände deras närmaste familj och, framför allt, hur de i
sista stunden räddades och kunde återförenas med släkten i Sverige. Den restriktiva svenska
flyktingpolitiken belyses på olika sätt.

Orrenius, Niklas
Skotten i Köpenhamn, 2016
”Lars Vilks bor på hemlig ort med livvakter dygnet runt. 2015 överlevde han den terrorattack
i Köpenhamn som krävde två liv. Han drömmer om att ställa ut sina verk på nytt. Men Vilks
är radioaktiv. Det handlar om terrorskräck – men också om politik. Vems ärende går han?
En idé till en bok om extremism, terror och rädslor tog form. Skulle det gå att ta rygg på
Vilks, trots de massiva säkerhetsarrangemangen? Och skulle man i så fall kunna få syn på vår
tid, vårt samhälle och dess blinda fläckar?”
Visotzky, Burton L
Aphrodite and the Rabbis 2016
Svårt att tro på – men det är sant. Sederafton är en grekisk-romersk bankett, rabbinerna i
Talmud presenterade sig själva som stoiska filosofer, synagogbyggnader var romerska
basilika, hellenistiska retoriklärare var välutbildade söner till rika judar…. Genom att
argumentera för att judendomens förändring från en Jerusalemcentrerad kult till en
världsreligion möjliggjordes genom det romerska imperiet, presenterar rabbin Burton
Visotzky judendomen som en distinkt romersk religion. Denna bok är av intresse för alla
som är intresserar sig för utveckling av judendomen inom religion, historia, konst och
arkitektur.

