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Verksamhetsberättelse för år 2017 

för 

Jiddischsällskapet i Stockholm 

 

Jiddischsällskapet hade i Stockholm vid årets utgång 193 betalande 
medlemmar, en liten minskning jämfört med föregående år.  
Vid årsmötet valdes följande styrelse: Bella Zylbering, Bodil Goldstein, Eva 
Fried, Frida Schatz, Lola Baral och Paula Grossman. Till ordförande valdes Abbe 
Schulman och till kassör Ben Auerbach. Jacob Kaluski och Leif Freilich invaldes 
som adjungerade till styrelsen.  
 
Styrelsens aktiviteter 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden samt en 
planeringsdag på Långholmens konferens.  
Jiddischsällskapet i Stockholm ingår i Sveriges Jiddischförbund som 
lokalförening för Stockholm. Representanter för Sällskapet i riksförbundet har 
varit Eva Fried och Paula Grossman. Sedan Paula Grossman önskade lämna 
styrelsearbetet har hon sedan våren 2017 ersatts av Bengt Mosesson.  
 
En central del i verksamheten har varit att ta fram en verksamhetsplan för de 
kommande åren med prioriteringar för framtida aktiviteter. Två områden har 
prioriterats för åren 2017 – 2018, nämligen framtagande av en 
kommunikationsplan och en plan för inriktning av verksamheten för att nå 
unga generationer. För vart och ett av dessa områden tillsattes en 
projektgrupp.  
 
Det gångna året har varit innehållsrikt med olika välbesökta evenemang. Vid 
planeringsdagen gjordes smärre korrigeringar av föreningens stadgar från 
2016. De omarbetade stadgarna har skickats med detta utskick och föreslås 
antas under årsmötet.  
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Programaktiviteter 
Under året har Sällskapet genomfört 3 frukostträffar, ”frishtiks”, som vardera 
besökts av 40 – tal personer. I januari höll historikern Pontus Rudberg ett 
intressant föredrag utifrån sin doktorsavhandling om judiska reaktioner I 
Sverige på nazisternas förtryck och massmord på judar.  
I maj gästades Sällskapet av Olof Pettersson, ordförande i Esperantoförbundet i 
Sverige. Föredraget handlade om Leizer Zamenhofs liv och livsverk 100 år efter 
hans bortgång.  
I december var det så dags att få höra Göran Hermansson berätta om Bob 
Dylan och hans kopplingar till Bibeln och hans judiska uppväxt. Det bjöds på 
musik och sång.  
I mars anordnades en uppskattad shabbesmiddag under vilken kantor Maynard 
Gerber berättade och sjöng jiddische smirot.  
 
Läsecirklar 
I Stockholm har det sedan länge funnits 2 – 3 läsecirklar på jiddisch. En av dessa 
cirklar upphörde att verka samtidigt som flera medlemmar uttryckte önskemål 
om att antingen få ingå i existerande cirklar eller bilda en ny. Styrelsen beslöt 
att ta ansvar för cirkelverksamheten och erbjuda stöd v.b. Styrelsen undersökte 
också möjligheten av att formalisera studiecirklarna bl.a. genom samverkan 
med Paideias folkhögskola. Detta stötte dock på formella hinder. I stället 
skickade styrelsen ut en enkät med en intresseförfrågan om att ingå i en ny 
läsecirkel. Glädjande nog anmälde 16 personer intresse. Av dessa uppgav 6 
personer att de inte alls kunde läsa. De rekommenderades anmäla sig till 
nybörjarkurs i jiddisch som startades på hösten 2017 på Paideia.  En ny 
läsegrupp startas 2018.  
 
Medverkan i planering av seminarium 
Under augusti 2017 arrangerades årets Jiddisch- seminarium av Sveriges 
Jiddischförbund på Lidingö. Flertalet av Jiddischsällskapets styrelsemedlemmar 
gjorde stora insatser såväl i förberedandet som vid genomförandet av 
seminariet.  
 
Samverkan med andra aktörer 
I Stockholm finns en rad olika verksamheter på jiddisch, t.ex. en teater och en 
jiddischkör. Teatern är en egen sektion i Sveriges Jiddischförbund medan 
Jiddischkören med ett 30-tal medlemmar fram till årsslutet 2017 låg under 
Jiddischsällskapet. Numera är också kören en egen sektion under 
Jiddischförbundet.  
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Under hösten 2017 inleddes en samverkan med Lars Farago och Svenska 
Klezmerföreningen, vilket ledde till att Sällskapet tog aktiv del i Klezmer Queens 
Festival i november. På ett seminarium i Kungliga Musikhögskolan berättade 
Ben Auerbach om Jiddisch i Sverige och seminariedeltagarna fick tillsammans 
med en del av Jiddischkören sjunga sånger på jiddisch.  
 
Ett stort samverkansprojekt med Judisk Kultur i Sverige kring en konsert på 
jiddisch initierades av Jiddischsällskapet. En jiddisch helg med en konsert och 
efterföljande seminarium planerades för helgen 3 – 4 mars 2018. Ett stort 
arbete lades ner på planering och ansökningar om medel. I anslutning till 
programmet initierade Sällskapet också en samverkan med representanter för 
samer och romer i Stockholm. Intresset för fortsatt samverkan var särskilt stort 
från samernas representant.  
 
Ekonomiskt stöd till andra verksamheter 
Jiddischsällskapet har stöttat Stockholms Jiddischkör med ekonomiskt bidrag.  
 
Det är styrelsens förhoppning att de samverkansformer som påbörjats kommer 
att vidareutvecklas och leda till fler gemensamma evenemang.  
Styrelsen ser med tillförsikt på jiddisch verksamhet för 2018.  
 
För styrelsen 
Abbe Schulman, ordförande 
 

 


