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Musmeah	Yeshua	synagogan,	en	oas	mitt	i	Yangons	myller		
 
I Myanmar finns bara en synagoga, den ligger i Yangon (Rangoon). Den finns markerad på 
citykartan. Synagogan omnämns också i resehandboken Lonely Planet som en sevärdhet och 
har av TripAdvisor rankats till ett tredje besöksmål ”Things to do” i Yangon. Det är inte svårt 
att hitta dit men jag måste fråga mig fram ändå, gatunamnsskyltar med latinska bokstäver 
finns uppsatta på alldeles för få gathörn. Året är 2012. 
     Jag sätter mig i middagshettan på en liten trappa invid en affär och frågade ägaren efter 
synagogan. Jag får veta att jag redan sitter framför synagogan, egentligen på dess gavelsida, 
jag måste bara lyfta blicken högre upp ovanför de täta affärerna som även tar plats från den 
smala trottoaren – där! Han var muslim som de flesta i den här stadsdelen och kunde berätta 
att judar och muslimer, och andra samfund har vänskapliga och goda relationer till varandra. 
Det fick jag också strax bekräftat när jag välkomnades av synagogans portvakt som var 
muslim.  
 

 
       26th Street, hörnet till Mahabandoola Rd.  Text: ”Ett träd kan vara ensamt i området, en man  
      ensam i världen, men en jude kommer aldrig att vara ensam på sina helgdagar.” 
 
Inne i den vackra och klassiska, sefardiska synagogan, hälsades jag vänligt välkommen av 
Moses Samuels. Han är synagogans föreståndare. Han håller synagogan öppen för besökare 
varje dag. Just nu finns där en turistgrupp från Israel och deras ledare berättar om det judiska 
samfundets märkliga öden i Burma och i Sydostasien.  
     Av Moses Samuels får jag veta att de första judiska immigranterna kom från Irak, Iran, 
England, Syrien och Indien under den brittiska kolonialtiden i slutet av 1880-talet*. Fram till 
andra världskriget hade judarna i Burma väletablerade samfund med över 2500 medlemmar, 
men att de flesta flydde till Indien när japanerna bombade Rangoon och invaderade landet 
1941. Efter krigets slut återkom flera hundra judar till Rangoon men de lyckades aldrig riktigt 
återhämta sig från krigets sår. 

*  Början av 1800-talet präglades av koloniala intressekonflikter i hela Sydostasien. Stor- 
britannien hade erövrat delar av Burma redan 1826 och 1886 gjorde britterna hela Burma till  
en provins i Indien med Rangoon som huvudstad. Kolonialtiden tog slut 1948.  

  
Nästa åderlåtning skedde 1962 när den burmesiska egna militärjuntan gick brutalt fram mot 
hela befolkningen, förstatligade all affärsverksamhet och isolerade landet från omvärlden. De 
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burmesiska judarna måste fly till Israel, Australien, England och USA. Idag finns bara en 
handfull familjer kvar.  
     Men familjen Samuels beslöt sig att stanna, de kunde inte tänka på att lämna sitt hemland 
och lämna synagogan åt sitt öde. 
 
Det är nu frågorna börjar poppa upp. Hur ska ett så litet samfund kunna överleva? Vem leder 
samfundslivet när det inte finns någon rabbi (sedan 1969), hur ofta används synagogan, hur 
hittar man sig en partner, hur lär man sig hebreiska, finns judar utanför landet som vill immi-
grera? 
     Israels ambassadör och hans personal bistår så ofta de kan vid ceremonier, fick jag veta. 
Sabbat firas varje vecka i synagogan. Vill man gifta sig söker man en partner i Israel med den 
följden att ungdomen stannar där. Ingen lär ut hebreiska i Myanmar som inte tillåter någon 
immigration, bara om man gör affärer kan man stanna i tre månader. Moses Samuels ser ut att 
tyngas av att tänka på framtiden. 
 

 
       Moses Samuels framför Bimah (läspulpet). 100 år gamla torahrullar från Bagdad i silverplä- 
       terade trähöljen (tiks) står i dess skåp ”Aron haqodesh” vars vägg vetter mot Jerusalem.  
 
Moses själv kan sin och sina anförvanters tidiga historia från förföljelserna och flykten från 
1300-talets Spanien till det Ottomanska riket i Mellanöstern. Han är en ättling till judarna som 
måste lämna Bagdad på 1800-talet för att undkomma pogromer och finna sig nya boplatser i 
Sydostasien. 
 
Men det finns också hopp, får jag veta: landets diktatoriska styre har lättats på sistone, Myan-
mar öppnar för mer turism och investeringar. Hela befolkningens stora hopp Aung San Suu 
Kyi, ”The Lady”, mottagare av Nobels fredspris (1991) och symbolen för demokrati hade till 
slut släppts från sammanlagt 15 års husarrest. År 2012 ställde hon upp för fyllnadsval till 
parlamentsvalet och hennes parti kom in med 43 platser av 45 tilldelade (vilket är 7 % av hela 
parlamentet, men seger ändå). Efter 70 år av militärstyre lämnade juntan makten över till ett 
civilt styre, åtminstone på papper. Fackföreningar får nu bildas och hundratals politiska 
fångar har släppts ur fängelserna. Alla är glada men också avvaktande, ingen vågar ta ut gläd-
jen i förväg; de mest optimistiska ville tro att Aung San Suu Kyi väljs till landets nästa ledare. 
Om folket fick välja!  
 
Men för det judiska samfundet är kanske det mest hoppingivande framtidstecknet ändå att det 
i december 2011 hölls en officiell Hanukkaceremoni* med åtta judiska familjer tillsammans 
med statliga tjänstemän, diplomater och tidigare ambassadörer, alla samlade på Yangons Park 
Royal Hotel för att hedra högtiden. Inte mindre än hundra personer deltog. Även Aung San 
Suu Kyi var inbjuden men hon var upptagen då (däremot hade hon dagarna innan tagit emot 
Moses Samuels familj på sitt residens). Hanukkaljusen tändes av oppositionspartiets vice ord-
förande U Tin Oo, en före detta befälhavare för väpnade styrkor, National League for Demo-
cracy party (NLD). 



 3 

*  Ljusets fest eller invigningsfesten som hålles till minnet av återinvigningen av Jerusalems  
tempel 164 f.v.t. Ceremonin varar i åtta kvällar under november- eller decembermånaden  
beroende på när nymånen infaller. 

 
Bland de burmesiska tjänstemännen deltog Daw Yin Yin Myint, generaldirektörens general-
sekreterare; Maung Maung Swe, ordförande för Myanmar Travel Association; och U Hein 
Latt, vice ordförande i tidningen Popular Journal. 
     Deltagande var också diplomater från Förenta staterna, Frankrike, Ryssland, Indien, Singa-
pore, Storbritannien, Italien och Israel och firandet involverade inte bara judar utan också 
kristna, muslimer, buddhister och bahá'ier. 
 

 
       NLD partiets vice ordf. U Tin Oo tänder Hanukkaljusen. Bredvid deltar Sammy och Moses 
      Samuels. Högerbild: Moses familj på besök hos Aung San Suu Kyi.     (© Båda foton: Sammy  
      Samuels) 
 
Synagogan ett arvsbyggnadsverk värt att bevara 
 
En grupp amerikanska initiativtagare har ansökt hos USA:s finansdepartement att kunna in-
rätta en fond ”The Myanmar Synagogue Project” för att bevara och underhålla Musmeah 
Yeshua synagogan för eftervärlden. Från början byggdes synagogan av trä 1854, men ersattes 
med en ny byggnad 1893–96. Den har listats som en av Yangons 188 arvsbyggnadsverk. 
 
Moses Samuels och hans son Sammy som en längre tid hade bott i New York för studier på 
Yeshiva University, kom där att starta ett resebolag Myanmar Shalom Travels & Tours som 
bland annat anordnar ”Jewish Heritageresor”, ibland också i samarbete med Lotus Travel och 
Asienkännaren rabbi Marvin Tokayer. Samuels företagsvinster går till synagogan. 
     När en judisk grupp kommer till Yangon ordnas det alltid fester och synagogan får liv med 
sånger och böner då de lokala judarna äntligen får ihop en efterlängtad minjan. Gästerna bru-
kar då också göra ett besök på den judiska begravningsplatsen. Där finns idag cirka 700 grav-
stenar med en äldsta datering från 18.3.1876. Bland resenärerna finns det ibland någon som 
valt resan särskilt för att göra besök till sina anhörigas gravar när de fick höra att alla gravarna 
ska flyttas utanför staden. Myndigheterna hade nämligen beslutat om flyttplanerna redan 
1997. Men efter internationella påtryckningar hade myndigheterna dock nödgats att backa och 
ämnar inte längre gå vidare med planerna. Vid ingången till gravplatsen står idag en skylt att 
man måste ha tillstånd från det judiska samfundet att komma in i området. 
     Idéen till att starta en resebyrå fick Sammy när hans far en gång ringde till honom från 
Yangon och berättade ivrigt hur 40 Amerikajudar en kväll kommit in i synagogan för en 
fredagsgudstjänst (sabbaten). Besökare från utlandet skulle nu kunna bidra till att hålla den 
judiska andan levande i Myanmar! 
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     Sammy har dessutom startat en konsultfirma för att försöka få företagare att hitta till Yan-
gon för att investera för en framtida marknad i ett nybildat demokratiskt Myanmar.  
 
Far och sonen Sammy vågar inte ha för stora förväntningar på det judiska samfundets framtid 
i Myanmar. Familjen har tagit hand om synagogan över 40 år och hållit löftet om att hålla den 
öppen – först Moses löfte till sin far Isak Samuels, och Sammys löfte idag att ta över efter sin 
far Moses. Det vilar väldigt mycket på en mans axlar just nu. Familjen har också två döttrar 
som har återvänt till Yangon efter sina studier i USA. 
 
Minnet av judarnas bästa dagar lever kvar. Många minns hur framgångsrika judarna en gång 
var. På 30-talet hade staden en judisk borgmästare, David Sofaer. Judarna idkade handel och 
hantverk och ännu idag kan man skåda deras donationer av vackra järnportar till stadens djur-
park med naturhistoriska museet och gjutjärnsestraden i stadens mitt i Bandoola Square. De 
var väl ansedda av stadsborna för deras bidrag till skolor, bibliotek och sjukvård. En av Yan-
gons gator har ärats för en dåtida välkänd judisk personlighet, Judah Ezekiel. 
 

 
             Finns det några kända familjenamn i gästboken?         Kippor att låna. 
 
Burma var det första landet i Asien att erkänna Israel som stat 1949. Både Burma och Israel 
hade året innan deklarerats som oberoende stater. Premiärministern U Nu var den förste 
utländske statsmannen att besöka Israel 1955. Också israeliska ledare har besökt Burma, så 
som Ben Gurion, Yitzhak Ben-Zvi, Golda Meir, Moshe Dyan och Shimon Peres. 
     Moses Samuels berättade att han ofta tänker på hur det en gång var när synagogan fylldes 
av tre hundra församlingsmedlemmar, när bröllop hölls, när helgdagar firades och det festades 
vid bar- och bat-mitzva och andra högtider.  
 
Var än alla burmesiska judar lever idag kommer Musmeah Yeshua synagogan att stå som ett 
landmärke av judisk historia i Sydostasien och som en erinran om en mycket livlig och levan-
de gemenskap det en gång fanns. Synagogans namn betyder ”To bring forth salvation” (”föra 
framåt frälsningen”). 
     ”Vi är endast få kvar idag, men vår anda lever än och våra böner fortsätter. Jag hoppas att 
turismen kan återuppliva vårt judiska samfund och att vår synagoga ännu en gång fylls av 
sång och glädje och att vi fortsätter vår historiska roll att bidra till landets välmående”, är 
Moses Samuels önskan och en hälsning jag tog med mig när jag lämnar Myanmar. 
 
Några år senare nåddes jag av ett sorgebudskap om Moses Samuels bortgång. Han blev 
bara 65 år på grund av cancer. Och som sonen lovat har han flyttat med sin fru till Yangon 
och övertagit ansvaret att förvalta synagogan och judarnas begravningsplats. Sammy som är 
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38 år, är idag Myanmars yngste jude. Jag hoppas att han en dag kan överlåta synagogans vård 
till kommande generationer som i sin tur kan hålla den öppen för alla besökare. 
 

 
Synagogan dekorerad för Sammys vigsel 2013. Ett gott tecken för framtiden. Den första  
vigseln på 27 år.   (Foto: Sammy Samuels.) 
 
När Jewish Telegraphic Agency förra året intervjuade Sammy och frågade varför han inte 
stannade i USA svarade han att det visserligen är sant att han skulle kunna leva ett lättare liv 
där, men att hans huvudsakliga livsuppdrag i det egna landet är enkelt: ”Ingen judisk besökare 
som kommer till Myanmar ska känna sig som en främling här!”  
     Sammys och hans fars initiativ till Hanukka har varit lyckat. Burmeser har tidigare inte 
vetat vad Hanukka är, men idag får Sammy via Facebook hälsningar från buddhister: 
”Lycklig Hanukka Sammy!” 
     Sedan första Hanukkaceremonin 2011 har ceremonin med inbjudna gäster hållits varje år. 
Förra året samlades 200 deltagare av lokala politiska ledare, representanter från alla lokala 
religionssamfund som alltid, och nu också hinduer. De flesta gästerna var dock resenärer som 
Myanmar Shalom resebyrå organiserat. En grupp från Israel och en annan grupp av judar från 
flera länder kom för att de har en familjehistoria i Myanmar. Det kan jämföras med 20 delta-
gare före 2011. 
 
 
Tillägg: 
 
Myanmars turism upphör 
 
För tre år sen utökade Myanmars militär sin långvariga förföljelse av rohingyamuslimer som 
anses bo illegalt i Rakhineregionen trots att huvuddelen av rohingyer bott i landet sedan 1400-
talet. Nära en miljon rohingyer har idag fördrivits i landsflykt vilket internationella protester 
inte kunnat stoppa. FN:s utredare kallar det för folkmord och det gör också USA:s Holocaust 
museum. Aung San Suu Kyi som utnämndes till landets statskansler 2016 kritiserades för sin 
tystnad och ovilja att stå upp för rohingyer även om hon inte bemyndigats att kontrollera mili-
tären.* Det medförde att turismen minskade vilket slog mot landets hela turistindustri och 
framför allt mot reseguider, taxichaufförer, flyg- och hotellpersonal. Och mot det judiska 
samfundets strävan att överleva med hjälp av turismen. 

(*  Icke desto mindre lät Israel sina vapenföretag sälja vapen till Myanmar 2017.)  
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Dessvärre har coronapandemin lamslagit hela världsturismen. Och än värre katastrof slog till 
mot landet när Myanmars militär den 1 februari 2021 genomförde en kupp och tog över lan-
dets civila regering och arresterade både dess folkvalda ledare Aung San Suu Kyi och presi-
denten Win Myint. Militären installerade en junta med 11 medlemmar som förklarade undan-
tagstillstånd i landet. Juntan stängde genast tillgången till olika internetplattformar och för-
klarade utegångsförbud mellan 20.00 och 04.00 tills vidare. 100 000-tals demonstranter har nu 
över en vecka fyllt gatorna i de större städerna. Demonstranterna kräver att få tillbaka demo-
kratin och sin folkvalda ledare Aung San Suu Kyi. Militären svarar med att sätta in kravall-
poliser som skjuter med gummikulor och varnar för dödsskjutningar. Militären har återigen 
kopplat grepp om makten i Burma/Myanmar. 
 

* 
 


