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Abstract 

 

When the women´s suffrage movement began in the last decades of the nineteenth century 

it was the beginning of the emancipation. In England Jewish women were both active in the 

suffrage movement – even as suffragettes - and formed the Jewish League for Woman 

Suffrage. And after World War I, when many European women gained their rights to vote, the 

English-Jewish women started a Women´s International Zionist Organization; WIZO. In 

Germany and Czechoslovakia too. But not in Sweden. Why? Jewesses in Stockholm are hard 

to discover among the Swedish women´s suffrage movement and they waited until the early 

1930´s before organizing in a Jewish Women´s club; Judiska Kvinnoklubben (JKK) and a couple 

of years later in WIZO. My hypothesis is that Jewish women were made invisible in both the 

suffrage movement and the Jewish community. The subordination of women in Jewish 

community and their exclusion from religious leadership in congregational life was reflected 

by the patriarchal structures in Jewish community - as well in Swedish society - and patriarchal 

theology. It constructed the identity of Jewish women as primarily wives and mothers with 

the special mitzva of charity, instead of having leadership positions. But the women´s suffrage 

challenged that. The aim of this study is to analyze in what way Jewish women in Stockholm 

were involved in the Swedish suffrage movement and what importance it had for their future 

organizing (1931-1936). To achieve this, I use a method of content analysis with a gender 

perspective and a theory of social constructionism with an intersectional perspective. The 

result shows that there is a connection between the two female leader figures (in JKK and 

WIZO) and the suffrage movement. And by examining the context of how JKK and WIZO were 

established the analysis shows that Jewish women in Stockholm were inspired by how the 

suffrage movement was organized, when they began their own Jewish organizing.  
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Kapitel 1 Inledning 

 

1.1. Introduktion 

Vid tiden kring 1930 var den Mosaiska församlingens styrelse i Stockholm helt mansdominerad. 
Kvinnorna var visserligen inte utan inflytande eller betydelse, men de hade sina speciella uppgifter, 
främst inom den sociala sektorn. Som s.k. skyddsfruar delade de ut mat och kläder till fyra, fem 
familjer vardera, vilka de också regelbundet besökte och kände ansvar för.1 

Ovanstående citat illustrerar hur judiska kvinnor i Stockholm var tilldelade konventionella 
sysslor i församlingens hjälpverksamhet ända fram till 1930-talet. De delade ut förnödenheter 
till behövande och församlingen skapade en identitet åt kvinnorna som s.k. skyddsfruar, 
medan männen satt i församlingens ledning. Det är visserligen inte uppseendeväckande i sig 
att det såg ut så, med tanke på hur segregerat det svenska, icke-judiska majoritetssamhället 
såg ut vid denna tid och att det även återspeglades i Mosaiska församlingen. Fattiga och rika, 
över- och underklass, svenskar och judiska immigranter levde i skilda världar vid 1900-talets 
inledande årtionden.2 Däremot blir uppdelningen extra tydlig av hur män och kvinnor verkade 
i olika sfärer, som t. ex i Mosaiska församlingen i Stockholm. Liknande var det i Svenska kyrkan, 
där kvinnorna hade en underordnad ställning och prästerskapet bestod av enbart män. 
Cristina Grenholm, präst och professor, menar att historiskt har kvinnan underställts mannen, 
inte bara i Svenska kyrkan utan också i andra institutioner i det svenska samhället med en 
gemensamt nedärvd patriarkal maktordning. Ett välkänt bibelord om att kvinnorna ska tiga i 
församlingen användes i motståndet mot såväl kvinnliga präster som kvinnlig rösträtt. Och när 
allt färre kvinnor kunde identifiera sig med den roll som skapades åt dem växte den svenska 
kvinnorörelsen fram med rösträttsfrågan på agendan under 1800-talets sista decennier.3 
Kvinnorna tog hand om hem, man och barn i den privata sfären. Och den styrande makteliten 
utgjordes av män, vilka hade de beslutsfattande positionerna, tills kvinnorna en dag lyckades 
göra sina röster hörda när allmän och lika rösträtt infördes i Sverige år 1921.4  Den patriarkala 
maktordningen med alla dess hierarkier som skapade ett segregerat, dvs. åtskilt och uppdelat, 
svenskt majoritetssamhället avspeglades således inte bara i kyrkans värld, utan också i den 
Mosaiska församlingen. Där styrde männen och kvinnorna bistod med social hjälp, fram till 
1930-talet.  

Avsikten med min studie är inte att jämföra segregationen mellan kyrkan och den Mosaiska 
församlingen, men jag vill poängtera att såväl segregationen som kvinnans underordnade 
ställning inte var unik för judenheten i Sverige, utan förekom rent generellt i det svenska 
samhället under 1900-talets första decennier. Det existerade varken kvinnliga präster eller 
rabbiner i Sverige vid den tiden, lika lite som kvinnorna representerades i styrande organ. År 
2015 tillträdde Sveriges första – och hittills enda - kvinnliga rabbin sin tjänst i Stockholms Stora 

 
1 Judiska Kvinnoklubben 60 år 1931-1991, JKK Stockholm, 1991, s. 2. 
2 Stare, Jacqueline, ”Judiskt liv på Söder, en annorlunda värld”, s. 185, i; Det judiska Stockholm, Glück, David, 
Neuman, Aron & Stare, Jacqueline (red.), Stockholm, Judiska Museet, 1998. 
3 Grenholm, Cristina, Vad tror du på?, Stockholm, Verbum Förlag AB, 1994, s. 231 ff., 237. 
4 Holgersson, Ulrika & Wängnerud, Lena, ”Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin”, s. 18 ff., i; 
Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige, Holgersson, Ulrika & 
Wängnerud, Lena (red.), Göteborg & Stockholm, Makadam förlag, 2018. 



5 
 

synagoga.5 Men, världens första kvinnliga rabbin, Regina Jonas, ordinerades redan 1935 i 
Berlin - trots mångåriga protester av skolans rabbiner.6 Tretton år tidigare hade för första 
gången en judisk flicka blivit Bat mitsva i en synagoga i USA, i närvaro av en omtumlad 
församling.7 Och i Stockholm gick judiska kvinnor samman 1931 och organiserade sig i Judiska 
Kvinnoklubben (JKK). Olga Raphael Linden var JKK´s första ordförande under en tid då 
världsläget blev allt oroligare och hjälparbetet för flyktingar intensifierades, vilket påverkade 
kvinnornas frivilligarbete.8 Ytterligare judiskt kvinnoorganiserande ägde rum bara ett par år 
senare när Women´s International Zionist Organisation (WIZO) bildades i Stockholm med 
Selma Arnheim som ordförande. Även här stod frivillig- och hjälparbetet på agendan, fast med 
fokus på kvinnor och barn i Palestina.9 Den judiska kvinnan tycks alltså få en alltmer 
framträdande roll i församlingen under 1930-talet.  

Något händer med kvinnans ställning i judiskt församlingsliv under 1920- och 1930-talen. 
Kvinnorna börjar ta plats i det offentliga rummet. Stockholms judinnor organiserar sig och styr 
upp sin egen hjälpverksamhet, i stället för att enbart utföra de av församlingen tilldelade 
arbetsuppgifterna genom den konstruerade identiteten som s.k. skyddsfruar. Jag undrar 
varifrån den mobiliserande kvinnokraften kom. Var det från de heliga skrifterna Toran, Mishna 
och Talmud? Eller var det kvinno- och rösträttsrörelserna som influerade? Lisa Aiken, som 
doktorerat och själv tillhör den ortodoxa judiska riktningen, försvarar bönen som judiska män 
bör recitera varje morgon och där mannen tackar Gud för att inte ha skapat honom till kvinna. 
Aiken liknar kvinnans roll i judendomen vid generalens roll i ett krig. Kvinnorna stärker och 
stöttar trupperna moraliskt på behörigt avstånd – med sina uppgifter i hemmet - medan 
männen befinner sig ute på slagfältet. På det sättet är kvinnan ofta stöttepelaren för 
judendomens fortsatta levnad, liksom hon bär det judiska arvet vidare. Och det förklarar också 
varför mannen tackar Gud i shema-bönen för att han inte är skapt till kvinna; han är tacksam 
över att slippa den svåraste uppgiften, menar Aiken.10 Men, en sådan förklaring accepteras 
inte av alla judiska kvinnor. För det är alltid mannens tolkning av Gud, traditionerna och de 
heliga skrifterna som utgjort normen i judisk historia, framhåller i stället professor Judith 
Plaskow som är judisk feminist-teolog tillika skolad i den reformerta judiska riktningen. Både 
genom Torans texter och Mishnas exegetiska tolkningar har kvinnan fått en lägre religiös 
status, liksom hennes roll och identitet som främst dotter, maka och mor har gjorts legitim 
genom diverse påbud och förordningar. Och ibland har kvinnan t.o.m. osynliggjorts vid stora 
bibliska händelser, som under vandringen genom Sinais öken - ändå var hon där!11 Min egen 
studie tar snarare utgångspunkt i Plaskows kritiska teori, där hon hävdar att bibelord och 
exegetiska tolkningar har legitimerat kvinnans underordnade ställning i judendomen, än i 
Aikens försvar av densamma. Liknande texttolkningar har ju förekommit i fallet med kvinnans 
underordnade ställning i kristendomen. Grenholm nämnde att bibelord, liksom nedärvda 

 
5 Neuman, Ricki, ”Man måste inte tro för att vara jude”, i; Svenska Dagbladet, 2014-12-22, 
https://www.svd.se/man-maste-inte-tro-for-att-vara-jude (Hämtad: 2021-10-08). 
6 Agoston, Michaela, ”Judiska tjejer som inte tiger i församlingen”, i; Judisk Krönika, vol. 68, No. 4 (2000), s. 55-
58. 
7 Jakubowski, Jackie, ”Kvinnans ställning i judendomen”, i; Judisk Krönika, vol. 76, No. 5 (2008), s. 3-27. 
8 Friedman, Margot, ”Kvinnorna bakom JKK”, s. 8, i; Judiska Kvinnoklubben Jubileum 50 år 1931-1981, JKK 
Stockholm, 1981. 
9 Rohlén-Wohlgemuth, Hilde, “WIZO i Stockholm i historiskt perspektiv”, s. 4, i; WIZO i Stockholm 50 år 1933-
1983, Stockholm, 1983. 
10 Aiken, Lisa, To Be a Jewish Woman, Scotts Valley, CreateSpace, 2016, s. 112, 116 ff. 
11 Plaskow, Judith, Standing Again at Sinai: Judaism from a Feminist Perspective, New York, HarperCollins 
Publishers, 1991, s. x, 3 f., 27. 

https://www.svd.se/man-maste-inte-tro-for-att-vara-jude
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patriarkala hierarkier, har legat till grund för att stänga kvinnor ute; inte bara i kyrkans 
offentliga sfär utan även i det svenska samhället i övrigt, som t. ex i rösträttsfrågan.  

Med Plaskows och Grenholms förklaringsmodell som utgångspunkt vänder jag därför blicken 
vidare mot kvinno- och rösträttsrörelsen. Kanske hade den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen 
en viss betydelse för förändringarna som tycks växa fram i judiskt församlingsliv under 1930-
talet. Tänk om det i ljuset av det hundraåriga jubileet av kvinnlig rösträtt går att upptäcka ett 
samband mellan rösträttsrörelsen och förändringarna för den judiska kvinnans ställning i 
församlingslivet genom deras första organiserande! Med min studie vill jag synliggöra 
judinnorna som organiserade sig på 1930-talet, samt undersöka om det finns ett sådant 
eventuellt samband. Det kan vara möjligt, menar jag, att den kvinnliga rösträttsrörelsen 
mobiliserade en kvinnokraft bland Stockholms judinnor som i sin tur banade väg för en mer 
tillåtande inställning inom judenheten till att kvinnor började ta plats runt styrelsebordet, eller 
i alla fall tog sig in i det offentliga rummet. Ungefär som den internationella judiska 
feministrörelsen under 1960- och 1970-talen senare öppnade vägen för kvinnors rätt att få 
studera Toran och ordineras till rabbin.12 Jag vill därför undersöka om den svenska kvinnliga 
rösträttsrörelsen och införandet av kvinnlig rösträtt 1921 hade en liknande effekt på 1930-
talets judiska kvinnoorganiserande i Stockholm.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med mitt arbete är att analysera den svenska kvinnliga 
rösträttsrörelsens betydelse för judiskt kvinnoorganiserande i Judiska Kvinnoklubben (JKK) 
och Women´s International Zionist Organisation (WIZO) i Stockholm under 1930-talet. Genom 
att studera kontexten av hur JKK och WIZO etablerades vill jag undersöka huruvida 
rösträttsrörelsen influerade judiska kvinnors organiserande, och därför porträtteras de första 
kvinnliga ledarna i JKK respektive WIZO. På så sätt kan kvinnornas egna berättelser och röster 
illustrera deras ställning i judiskt församlingsliv, dvs. i den offentliga sfären i Mosaiska 
församlingen i Stockholm. För studien avser även att undersöka hur det judiska 
kvinnoorganiserandet påverkade kvinnans ställning i församlingen under åren 1931-1936. 
Annars utgår mestadels källmaterial om judiska kvinnor i Sverige från vad manliga författare, 
forskare m. fl. har dokumenterat i historien om dem, dvs. inte utifrån kvinnornas egna ord.13 
Med församlingsliv åsyftas organiserad verksamhet bland judiska medlemmar i Mosaiska 
församlingen i Stockholm på 1930-talet. Judisk identitet rymmer dock så mycket mer än att 
vara en troende jude, som vill praktisera den judiska lagen.  Det är också i betydelsen av ett 
levande judiskt kulturarv bland icke-troende eller sekulariserade judar som ser det som en 
viktig del av den judiska identiteten. Detta pga. att tillhörighet och identitet i judendomen inte 
enbart fokuserar på en bekännande tro och ett aktivt gudstjänstdeltagande, utan lika mycket 
på samhörighet och tradition. Det kulturella, historiska och etniska arvet är lika betydelsefullt 

 
12 Ekselius, Eva, ”Att se kvinnan”, i; Judisk Krönika, vol. 76, No. 5 (2008), s. 6-9.  
13 Thor Tureby, Malin, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-
talen”, Forskningsprojektet; ”Judisk och kvinna. Intersektionella och historiska perspektiv på judiska kvinnors liv 
i Sverige under 1900- och 2000-talen”, i; Nordisk judaistik - Scandinavian Jewish Studies, vol. 30, No. 2 (2019), s. 
3-26.  
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som det andliga arvet. ”Man måste inte tro för att vara jude; det är mer ett sätt att leva”, som 
rabbin Ute Steyer förklarar i en tidningsintervju.14 

Det är också viktigt att notera att när WIZO etablerades i Stockholm på 1930-talet var det som 
en avdelning inom den internationella kvinnoorganisationen WIZO, efter uppmuntran från 
moderorganisationen i London, och inte på initiativ av församlingsledningen. Medlemmarna 
ägnade sig mestadels åt välgörenhet i form av t. ex basarer och symöten för att stödja kvinnor 
och barn i Palestina. De valde också en egen styrelse med ansvar för bl. a kassarapporterna.15 
Även JKK var en självständig förening som var arrangerad i relation till församlingen. Klubben 
var lokal, med egen ekonomi och vald styrelse, precis som i WIZO. Medlemmarna var tillhöriga 
den Mosaiska församlingen i Stockholm och använde församlingens lokaler. I JKK ägnade sig 
medlemmarna främst åt välgörenhet för att bidra till församlingens officiella hjälparbete, och 
de samarbetade med delar av församlingens ledning och övriga verksamhet.16 Varken JKK eller 
WIZO var alltså informella grupper med privata intressen av att idka handarbetsförsäljning etc. 
för eget bruk, utan kvinnornas verksamhet var i organiserad form och knutet till församlingen, 
där de var medlemmar. Därmed anser jag att kvinnans ställning i Mosaiska församlingen 
(1931-1936) återspeglas i kvinnoorganisationerna och omvänt, då studien även undersöker en 
eventuell förändring där, utifrån de judiska kvinnornas organiserande i Stockholm.  

Det är intressant för min studie att se vilken eventuell betydelse som demokratifrågan om 
kvinnlig rösträtt och den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen kan ha haft för utvecklingen av 
judiska kvinnors delaktighet i den offentliga sfären. För när kvinnorna i Sverige väl fick rösträtt 
skulle de nyvunna medborgerliga rättigheterna användas till något betydelsefullt. Men, vad? 
I studien vill jag undersöka vad judiska kvinnor använde sina demokratiska rättigheter till i 
1930-talets Stockholm. Min målsättning är att bidra med ny kunskap om betydelsen av den 
kvinnliga rösträttsrörelsen för kvinnans ställning i en judisk församling i Sverige vid denna 
viktiga brytpunkt och även undersöka om samhällets övergripande värderingsförändringar 
tydligt införlivades med församlingens. Samtidigt vill studien synliggöra ett par av de kvinnor 
som bidrog till den historiska utvecklingen när Stockholms judinnor började organisera sig. 
Kvinnorna som åsyftas för studien är i egenskap av sitt ordförandeskap för JKK och WIZO också 
representanter för dessa organisationers övriga medlemmar. Med sin röst är de talespersoner 
för styrelsen och medlemmarna i officiella sammanhang. Och deras nedskrivna ord är talande 
för övriga organiserade kvinnor i församlingen. Det skulle bli ett alltför omfattande arbete om 
flera judiska församlingar i Sverige skulle inkluderas i studien. Huvudfrågeställningen för 
analysen är därför vald utifrån syftet: 

Vilken betydelse hade den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen för bildandet av JKK och WIZO 
i Stockholm (1931-1936)? 

För att tydliggöra syftet väljer jag att dela in huvudfrågan i två delfrågor: 

1. Hur gick de judiska kvinnorna till väga när de organiserade sig och vilket eventuellt 
samband fanns mellan den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen och de båda första 
kvinnliga ledarna i JKK respektive WIZO? 

 
14 Neuman, ”Man måste inte tro för att vara jude”, i; Svenska Dagbladet, 2014-12-22, https://www.svd.se/man-
maste-inte-tro-for-att-vara-jude (Hämtad: 2021-10-08). 
15 Rohlén-Wohlgemuth, “WIZO i Stockholm i historiskt perspektiv”, s. 4, i; WIZO i Stockholm 50 år 1933-1983, 
Stockholm 1983. 
16 Thor Tureby, ”Den judiska kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 3-
26. 

https://www.svd.se/man-maste-inte-tro-for-att-vara-jude
https://www.svd.se/man-maste-inte-tro-for-att-vara-jude
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2. På vilket sätt kan det judiska kvinnoorganiserandet ha påverkat kvinnans ställning i 
Mosaiska församlingen i Stockholm under åren 1931-1936, och märks det en 
förändring under aktuell period?  

 

1.3. Avgränsning 

I analysen avser jag att rikta in mig på kvinnoorganiserandet i endast en judisk församling. 
Denna avgränsning och exkludering av övriga församlingar i Sverige görs av utrymmesskäl, då 
det annars skulle resultera i ett alltför omfattande material för att rymmas i en masteruppsats. 
Valet av församling föll på Judiska församlingen i Stockholm, tidigare benämnt Mosaiska 
församlingen under åren 1838-1980. JKK och WIZO bildades inom församlingens ramar på 
1930-talet och det är Sveriges äldsta judiska församling. Fokus ligger på Stora synagogan vid 
Wahrendorffsgatan i Stockholm, som har en liberal-konservativ inriktning till skillnad från de 
två synagogaföreningarna i samma stad som har en ortodox inriktning. I dessa båda 
synagogaföreningar, Adat Jisrael och Adat Jeshurun, tillhör majoriteten av medlemmarna 
samma församling som de liberal-konservativa.17 På så sätt inkluderas ändå de ortodoxa 
medlemmarna i undersökningsmaterialet, om än till en mycket liten del. Den liberal-
konservativa församlingen i Stockholm har f.ö. varit aktiv i sitt förändringsarbete för kvinnor, 
vilket också är en viktig aspekt för min analys. Där förekommer numera egalitära (jämställda) 
gudstjänster med kvinnligt deltagande i t. ex minjan och Toraläsningen.18 Fortsättningsvis 
väljer jag av praktiska skäl att kalla den liberal-konservativa Judiska församlingen, tidigare 
Mosaiska församlingen, för enbart Församlingen när inget annat anges. 

Uppsatsens titel och underrubrik syftar på frågeställningen om judiska kvinnor var delaktiga i 
den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen och vilken betydelse som det kan ha haft för 
kvinnoorganiserandet i Församlingen, utifrån vald teori (se; delkapitel 1.7.). Studien får utvisa 
huruvida judinnornas organiserande i JKK och WIZO blev en del av det officiella 
församlingslivet, dvs. hur eller om de lyckades ta plats i det offentliga rummet i Församlingen. 
Begreppen judinnor och judiska kvinnor innefattar kvinnor med judisk etnicitet som valt att 
tillhöra den judiska församlingsgemenskapen, oavsett om de är aktivt troende eller icke-
praktiserande judar. Det handlar alltså om kvinnor som identifierar sig som judiska. I studien 
används emellanåt begreppen judinnan och den judiska kvinnan, i bestämd form. Det är dock 
inte i betydelsen av att det går att dra allmänna slutsatser om alla judiska kvinnor, vare sig i 
Församlingen eller i ett större sammanhang. Dvs. den bestämda formen ”den judiska kvinnan” 
och ”judinnan” är inte avsedd att uppfattas som att alla judiska kvinnor i Församlingen 
inkluderas i studien eller i materialet om JKK och WIZO. Analysen inbegriper inte heller 
kvinnans ställning i den internationella judendomen. En viss jämförelse kan ändå förekomma 
och bakgrundsbild behövas för att bidra med viktig historisk kunskap om den judiska kvinnans 
ställning i församlingslivet och engagemang i den europeiska rösträttsrörelsen. Judendomen i 
Sverige är ju en del av den internationella.  

Undersökningsperioden avgränsas till åren 1921-1936, men med huvudsakligt fokus på 
perioden 1931-1936. Valet av den inledande perioden år 1921 bottnar i att kvinnlig rösträtt 

 
17 Fischer, David, Judiskt liv: En undersökning bland medlemmar i Stockholms Judiska Församling, Uppsala, 
Megilla-Förlaget, 1996, s. 11, 20 f., 27 ff. 
18 Dencik, Lars & Marosi, Karl, ”Judisk kvinna eller kvinnlig jude?”, i; Judisk Krönika, vol. 68, No. 4 (2000), s. 29-
35. 
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infördes i Sverige det året. Denna viktiga demokrati- och jämställdhetsfråga ligger till grund 
för studiens frågeställning om hur den kvinnliga rösträttsrörelsen påverkade judiska kvinnor i 
Stockholm, i deras eget organiserande liksom i deras ställning i Församlingen. Valet av 
huvudsakligt fokus på inledande år 1931 och avslutande år 1936 har varit med tanke på judiska 
kvinnors organiserande i Stockholm, som initierades under första halvan av 1930-talet. Först 
grundades kvinnoföreningen Judiska Kvinnoklubben (JKK) d. 18 mars 1931, vilket kungjordes 
månaden efter i Judisk Tidskrift.19 Och några år senare etablerades den internationella 
kvinnoorganisationen Women´s International Zionist Organisation (WIZO) i Stockholm d. 2 
maj 1934, enligt en kungörelse i Judisk Krönika.20 Fram till 1936 har kvinnorna hunnit 
organisera och etablera sig. Avsikten är alltså att även följa upp verksamheten under ett par 
års tid för att se hur den utvecklas och etableras. Att avgränsningsperioden inte sträcker sig 
under hela 1930-talet beror på att kvinnornas frivilligverksamhet fick en annan inriktning med 
flyktinghjälp under andra halvan av 1930-talet, då judeförföljelserna och antisemitismen 
ökade i nazi-Tyskland och spreds i ett allt oroligare Europa. Det pågår redan forskning om just 
JKK´s hjälparbete för judiska flyktingar under 1930- och 1940-talen. Det är Malin Thor Tureby, 
professor i historia, som i dagsläget bedriver detta forskningsprojekt.21 Min huvudfråga är i 
stället huruvida den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen påverkade judiska kvinnors 
organiserande i Församlingen. Därav avgränsningen under aktuell femtonårsperiod. Det är en 
spännande tidsperiod i det svenska samhället då något verkar influera Stockholms judinnor 
att börja organisera sig. År 1921 tycks inte främst vara en avslutning på kvinnornas kamp för 
emancipation och demokratisering genom rösträttsfrågan, utan också början på något nytt. 

Med risk för viss snedvridning i bilden av judiska kvinnors klasstillhörighet i Församlingen ligger 
fokus för studien på kvinnor som tillhör medel- och överklassen. Det beror på att det var just 
dessa kvinnor som främst engagerade sig i välgörenhetsarbetet, vilket låg till grund för det 
judiska kvinnoorganiserandet i Stockholm under 1930-talet. Dessutom hade de ekonomiska 
och materiella förutsättningar, samt tid och passande social bakgrund eller utbildning för att 
vara aktiva i detta frivilligarbete. Medel- och överklasskvinnornas hjälpverksamhet finns 
dokumenterad i form av t. ex årsberättelser och styrelseprotokoll. Mindre bemedlade 
arbetarklasskvinnor hade ofta varken tid eller pengar för ett liknande hjälparbete, utan var i 
stället mottagare av den riktade hjälpen.22 Historiskt källmaterial återfinns inte i samma 
utsträckning för kvinnor som för män, rent generellt. Men, borgerliga kvinnor hade större 
möjlighet än de med arbetarklassbakgrund att med egna ord dokumentera sin vardag och 
verksamhet genom brev, dagböcker eller memoarer. Så även bland judiska kvinnor, 
naturligtvis.23 Nu är det inte studiens syfte att kartlägga Församlingens olika klasstillhörigheter 
eller kvinnornas möjligheter till dokumentation under avgränsningsperioden. Men, det är en 
förklaring till att källäget inte varit helt gynnsamt och att fokus hamnar på just medel- och 
överklasskvinnorna. Det har inte funnits möjlighet för mig att förkovra mig i allt skriftligt 
arkivmaterial om Församlingen eller alla artiklar i svensk-judiska tidskrifter under aktuell 

 
19 ”Judiska Kvinnoklubben i Stockholm”, i; Judisk Tidskrift, vol. 3-4 (årg. 4), No 3 (1931), s. 117. 
20  ”Wizo, Stockholm”, i; Judisk Krönika, vol. 1-5 (årg. 4), No. 6 (1935), s. 114. 
21 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 3-
26. 
22 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 3-
26. 
23 Summers, Anne, Christian and Jewish Women in Britain, 1880-1940: Living with Difference, Cham, Springer 
International Publishing AG, 2017, s. 11. 
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period, utan avgränsningen har gjorts utifrån analysens syfte och frågeställning. Jag har valt 
att begränsa mitt urval till det som presenteras under delkapitlet ”Källmaterial”. 

 

1.4. Källmaterial 

Bland studiens primärkällor återfinns de första judiska tidskrifterna som grundades i Sverige 
under 1920- och 1930-talen, där läsaren kunde ta del av de judiska kvinnornas verksamhet i 
Församlingen. Dessa tidskrifter fungerade som ett forum för JKK och WIZO, där man nådde ut 
till församlingsmedlemmarna.24 Judisk Tidskrift, utgivningsår 1928 i Stockholm, är en judisk 
månadstidning med inriktning på kultur och politik. Grundare, samt utgivare under perioden 
1928-1951, var överrabbin Marcus Mordecai Ehrenpreis.25 En annan judisk tidskrift är Judisk 
Krönika som utgavs första gången 1932. Judisk Krönika anser sig vara ett debattforum för bl. 
a minoritets- och kulturfrågor.26 Därför är båda tidskrifterna relevanta för analysen. Det 
material som används till studien är hämtat från Judisk Tidskrift årgång 1928-1937 (8-12 
nummer per år), där det återfinns viktigt primärmaterial i form av recensioner, kåserier, 
insändare, styrelseberättelser, verksamhetsberättelser mm. Liknande material återfinns i 
Judisk Krönika årgång 1932-1937 (7-10 nummer per år). Jag har därmed använt mig av 
sammanlagt ca 150 nummer av dessa judiska tidskrifter, där flertalet nummer haft någon 
artikel, annons eller information mm. som är författad av eller riktad till judiska kvinnor, och 
vilka är av intresse för min studie.  

Dessutom har Judiska Kvinnoklubben (JKK) i Stockholm, utkommit med jubileumsskrifter för 
att fira 50- respektive 60-årsjubileum, vilka används för analysen. I jubileumsskrifterna 
återberättar kvinnorna själva (eller deras barn) om den första organiseringen och 
verksamheten på 1930-talet. Likaså finns en jubileumsskrift för WIZO, Women´s International 
Zionist Organisation, där Stockholmsgruppen firar 50-årsjubileum. Syftet med att använda 
skrifterna är att ta del av kvinnornas egna berättelser om organiserandet under den aktuella 
tidsperioden. Andra primärkällor av betydelse för ämnesvalet är i form av protokoll, års- och 
revisionsberättelser, korrespondens mm. Sådant material återfinns mestadels i Församlingens 
arkiv. Därför ansökte jag om tillstånd att ta del av aktuella handlingar i Judiska Församlingens 
i Stockholm arkiv för att på Riksarkivet finna primärkällor som kan ligga till grund för min 
analys. Ovan nämnda primärkällor för JKK under den aktuella avgränsningsperioden återfanns 
i arkivets samlingar och används framför allt i studiens fjärde kapitel. Däremot var det svårare 
att hitta WIZO´s källmaterial, då det inte finns arkiverat. Visst material återfanns ändå bland 
JKK´s handlingar på Riksarkivet, liksom i magasinerade judiska tidskrifter på Uppsala 
universitetsbibliotek, Carolina Rediviva. Genom sammanträdesprotokoll, årsberättelser, 
verksamhetsberättelser, brev, artiklar och annonser mm. avser jag att analysera bildandet av 
JKK och WIZO, liksom verksamheten under perioden 1931-1936. Tanken är också att kartlägga 
kvinnornas engagemang och personliga förbindelser i JKK och WIZO, så långt det är möjligt 
genom dessa offentliga dokument. På Kungliga biblioteket i Stockholm har jag kunnat ta del 
av digitaliserat material och mikrofilmer med äldre svenska dagstidningar, bl. a 
tidningsintervjuer med WIZO´s första ordförande Selma Arnheim. Däremot fick jag inte 
möjlighet att söka primärkällor på Judiska forskningsbiblioteket i Stockholm, utan endast 

 
24 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 3-
26. 
25 Wikipedia. ”Judisk tidskrift”, 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Judisk_Tidskrift (Hämtad: 2021-10-11). 
26 ”Judisk krönika”. 2021. https://judiskkronika.se/om-oss/ (Hämtad 2021-10-11). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Judisk_Tidskrift
https://judiskkronika.se/om-oss/
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sekundärlitteratur i judiska kultur- och utbildningshuset Bajit. För att kunna undersöka de 
judiska kvinnornas eventuella engagemang i den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen har 
efterforskningar gjorts i De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv i Marieberg i Stockholm, där 
även Fredrika Bremer-förbundet förvarar sina arkivhandlingar, samt i olika politiska 
kvinnoförbunds arkiv hos Riksarkivet i Arninge respektive i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
i Flemingsberg. Där har fysiska handlingar i form av protokoll, ombudsförteckningar, matriklar, 
medlemskartotek, årsberättelser mm. återfunnits och analyserats. Vissa andra handlingar har 
dock inte återfunnits i arkiven eller varit tillgängliga för forskarsalen. 

Primärkällorna kontextualiseras med hjälp av sekundärkällor där inriktningen främst ligger på 
judiskt kvinnoorganiserande i Stockholm, den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen, samt 
kvinnans ställning i Församlingen. Material om det sistnämnda har varit svårt att tillgå, vilket 
troligen beror på att ytterst lite forskning har bedrivits i ämnesområdet. Dessutom är 
Församlingen en så specifikt avgränsad del av judenheten i Sverige. Många nutida svenska 
avhandlingar fokuserar främst på judisk historia under andra världskriget i Sverige, så också 
Thor Turebys forskningsprojekt. Hon påpekar själv just att ”De judiska kvinnornas historia i 
Sverige är tämligen underutforskad” och att kvinnornas historia ofta har ingått i den manliga 
historieskrivningen.27 Det kan förklara varför så lite källmaterial finns att tillgå i ämnet för min 
studie inom den religionshistoriska disciplinen. Och därför är det desto viktigare med fler 
framtida vetenskapliga studier i ämnet, anser jag. Sekundärkällorna används för att sätta in 
primärkällorna i ett större historiskt, religiöst, socialt och kulturellt sammanhang. 
Kontextualiserandet bidrar till att förtydliga, förstå och tolka primärkällornas innehåll. 
Jämförelsen med annat relevant material ger en viktig bakgrundsbild. Till de främsta 
sekundärkällorna om Församlingen hör Det judiska Stockholm av David Glück, Aron Neuman 
och Jacqueline Stare (red.). Där presenteras mycket viktiga fakta om Församlingens religiösa 
och historiska bakgrund, bl. a under 1920- och 1930-talen, liksom en del fakta om kvinnans 
ställning i Församlingen.28 Visst relevant bakgrundsmaterial om Församlingen under 1900-
talets första årtionden återfinns även i David Fischers doktorsavhandling Judiskt liv: En 
undersökning bland medlemmar i Stockholms Judiska Församling. Hans undersökning 
inkluderar visserligen frågan om kvinnans religiösa ställning, men inte under den aktuella 
avgränsningsperioden för min analys, utan i nutid. Fischer framhåller själv att det inte finns 
något tidigare svenskt undersökningsmaterial att jämföra hans egen studie med.29 Och tyvärr 
har jag inte återfunnit något liknande statistiskt material från analysens avgränsningsperiod 
vid mina efterforskningar. Därför finns det ingen intention från min sida att göra en statistiskt 
vetenskaplig undersökning av kvinnans förändrade ställning i församlingslivet.  

Engelskspråkig litteratur förekommer av förklarliga skäl i större utsträckning än svenskspråkig 
när det gäller judisk kvinnoemancipation och rösträttskamp, med titlar som t. ex Female, 
Jewish and Educated: The Lives of Central European University Women, av Harriet Pass 
Freidenreich, och Christian and Jewish Women in Britain, 1880-1940: Living with Difference, 
av Anne Summers. Här är källäget alltså mer gynnsamt. Dock avhandlar inte dessa 
sekundärkällor de judiska kvinnornas rösträttsengagemang i Sverige, utan endast i vissa delar 
av övriga Europa. De engelskspråkiga sekundärkällorna i ämnet används som referensmaterial 

 
27 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 3-
26. 
28 Glück, David, Neuman, Aron & Stare, Jacqueline (red.), i; Det judiska Stockholm, Stockholm, Judiska museet, 
1998. 
29 Fischer, Judiskt liv: En undersökning bland medlemmar i Stockholms Judiska Församling, s. 12, 32 ff., 171 ff. 
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för att ge en historisk bakgrundsbild om internationella förhållanden och komplettera den 
svenska litteraturen i jämförande syfte. För svenska förhållanden använder jag mig av 
sekundärkällor som avhandlar den kvinnliga rösträttsrörelsens historia i Sverige, men tyvärr 
har inget källmaterial återfunnits om specifikt den judiska kvinnans deltagande. 

 

1.5. Forskningsöversikt 

Betydelsefull forskning om den svenska kvinnoemancipationen presenteras i samlingsverket 
Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Det är 
redaktörerna Ulrika Holgersson och Lena Wängnerud som låter genusvetare och historiker m. 
fl. delge sina forskningsresultat om svensk kvinno- och demokratirörelse, den svenska 
kvinnliga rösträtten och kvinnligt deltagande i svensk politik – sett ur ett historiskt och nutida 
perspektiv. Där framkommer inget om judinnornas engagemang i den svenska kvinno- och 
rösträttsrörelsen.30 Det har varit svårt att hitta uppgifter om judiska rösträttskvinnor i Sverige 
i forskningslitteraturen, vilket kan bero på att ämnet är outforskat liksom att lite har forskats 
överhuvudtaget kring judiska kvinnors historia i Sverige. Däremot finns det forskningsresultat 
om judiskt deltagande i den samtida kvinnliga rösträttsrörelsen i delar av övriga Europa. 
Freidenreichs forskning om Centraleuropeiska förhållanden presenteras i verket Female, 
Jewish and Educated. Situationen i England avhandlas i Anne Summers vetenskapliga artiklar 
och i boken Christian and Jewish Women in Britain, 1880-1940. Nämnda författares verk och 
forskningsresultat är viktiga sekundärkällor för min egen studie. 

Malin Thor Tureby bedriver sedan 2017 ett forskningsprojekt i tre delar under rubriken ”Judisk 
och kvinna. Intersektionella och historiska perspektiv på judiska kvinnors liv i Sverige under 
1900- och 2000-talen”. Det är en delvis empirisk studie som bygger på intervjuer och 
berättelser av kvinnor om judisk kultur, identitet och kvinnlighet. Thor Tureby vill bl. a 
undersöka kvinnornas egna erfarenheter av förtryck i sexistiska eller antisemitiska 
sammanhang och belysa strukturer som bidrar till detta. Förutom den empiriska 
undersökningen består projektet av insamlat material från judiska tidskrifter och arkiv där 
Thor Tureby analyserar dels hur judiska kvinnor framställs, dels hur de själva väljer att framstå 
och även synliggör den judiska kulturen när de organiserar sig. Hon konstaterar att kvinnan 
mestadels har förblivit tyst i judisk historieskrivning och därför är studien av vikt, där 
kvinnorna själva kommer till tals. Utifrån ett historiskt perspektiv genomför Thor Tureby 
analysen med hjälp av intersektionella metodologiska redskap. Målsättningen med studien är 
att bidra med ny historisk kunskap om att vara judisk och kvinna i Sverige.31 I skrivande stund 
har inte alla delar i forskningsprojektet gjorts öppet tillgängliga genom digital publikation i t. 
ex DiVA. Den tillgängliga del som är av störst betydelse för min egen studie är ”Den judiska 
Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, vilken har 
publicerats som artikel i tidskriften Nordisk judaistik. Thor Tureby vill analysera kvinnornas 
synliggörande av sig själva i organiserandet, liksom deras offentliga roll i hjälpverksamheten 
för flyktingar under 1930- och 1940-talen. Därför analyserar hon bl. a handlingar från JKK´s 
arkiv. Målsättningen för den Judiska Kvinnoklubben var, enligt Thor Tureby, att hjälpa 

 
30 Holgersson, Ulrika & Wängnerud, Lena (red.), Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden 
för demokratin i Sverige, Göteborg & Stockholm, Makadam förlag, 2018. 
31 Malin Thor Tureby, ”Judisk och kvinna. Historiska och intersektionella perspektiv på judiska kvinnors liv och 
erfarenheter i Sverige under 1900-talet och 2000-talet”. Linköpings Universitet, Institutionen för kultur och 
samhälle. 2021. https://liu.se/forskning/judisk-och-kvinna (Hämtad: 2021-10-13). 

https://liu.se/forskning/judisk-och-kvinna
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behövande, verka internationellt, samt arbeta för att främja judisk kultur och samverkan med 
andra judinnor. Hennes studie visar att judiska kvinnor i Församlingen var mer aktiva i 
flyktingarbetet än man tidigare velat erkänna, liksom att JKK´s verksamhet förändrades före 
och under andra världskriget. Kvinnorna i JKK hade förmåga att göra så mycket mer än att bara 
samla in pengar vid glamourösa välgörenhetssoaréer, bl. a hjälpte de judiska flyktingar i 
Sverige under kriget och tog emot befriade kvinnor från koncentrationslägren.32  

Thor Tureby avhandlar visserligen delvis samma tidsperiod som min egen studie och hon 
analyserar handlingar från JKK´s arkiv under 1930- och 1940-talen. Däremot belyser inte 
hennes studie ett eventuellt samband mellan den kvinnliga rösträttsrörelsen och 
medlemmarna i JKK, rösträttsrörelsens betydelse för judiskt kvinnoorganiserande i Stockholm 
eller för kvinnans förändrade ställning i Församlingen, vilket är fokus för min studie. Och Thor 
Tureby nämner inte uttryckligen något om kvinnans ställning i judendomen. Min 
religionshistoriska analys har därmed en annan infallsvinkel. Så även om mitt ämne tangerar 
Thor Turebys forskning är hennes studie av JKK i syfte att återskapa judiska kvinnors historia i 
Sverige, genom att bl. a undersöka hur judiska kvinnor var aktiva i flyktinghjälpen under 1930- 
och 1940-talen. Min studie undersöker hur judiska kvinnor i Stockholm började organisera sig 
i både JKK och WIZO, för att kunna analysera vilken betydelse som den svenska kvinnliga 
rösträttsrörelsen kan ha haft för judiskt kvinnoorganiserande och för kvinnans ställning i 
församlingslivet. Någon sådan tidigare studie har inte återfunnits vid databassökningen. Det 
hade varit intressant att ta del av alla bitar i Thor Turebys forskningsprojekt - om än bara i 
artikelform – men, det har alltså inte varit möjligt. Min uppfattning är ändock att hon inte 
studerar den kvinnliga rösträttsrörelsens betydelse för kvinnoorganiserandet i Församlingen. 
Övriga publicerade artiklar av Thor Tureby är av mindre relevans för min studie, då de 
undersöker bl. a svensk-judisk hjälpverksamhet under 1930- och 1940-talen och judiska 
flyktingars egna berättelser om det svenska hjälparbetet efter Förintelsen.  

Karin Sjögren, som är religionsvetare, har skrivit en doktorsavhandling om ”Judar i det svenska 
folkhemmet”. En del av forskningsresultatet om WIZO presenteras även i hennes studie 
”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”. Där återger 
Sjögren en del av kartläggningen av hur judiska kvinnor organiserade sig i Sverige under 
mellankrigstiden, samt fakta om WIZO´s ordförande Selma Arnheim. Sjögren berättar att det 
politiska engagemanget inom sionismen för en egen judisk stat inte var nämnvärt stort bland 
Stockholms judinnor i början av 1930-talet. I Göteborg grundades däremot en WIZO-avdelning 
redan 1931. I Stockholm föredrog de mest engagerade kvinnorna, som brann för judisk kultur, 
att i stället satsa på lokal hjälpverksamhet för att genom solidaritetshandlingar försöka svetsa 
samman stadens judinnor. Därmed bildades Judiska Kvinnoklubben. Ändå fanns det en tydlig 
uppdelning i Stockholm; dels de redan assimilerade medel- och överklasskvinnorna som var 
oroliga att den sionistiska rörelsen skulle leda till ökad antisemitism, dels andra generationens 
kvinnliga invandrare från Östeuropa som var mindre välbeställda och vars män ofta 
engagerade sig i sionismen. Slutligen grundades WIZO även i Stockholm, efter viss turbulens. 
Både JKK och WIZO hade dock ett högt socialt renommé och ansågs ha värderingar som 
snarare sammankopplades med medelklassen än med arbetarklassen.33  

 
32 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 3-
26. 
33 Sjögren, Karin, ”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”, s. 84 ff., 91, i; 
Stigma, status och strategier: Genusperspektiv i religionsvetenskap, Raudvere, Catharina (red.), Lund, 
Studentlitteratur, 2002. 
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Varken JKK eller WIZO var en utpräglad feministisk förening respektive organisation, men de 
arbetade ändå aktivt för att stärka judiska kvinnors identitet och samhällsstatus. WIZO´s 
ordförande uppmanade t.o.m. på 1940-talet att WIZO och JKK borde inleda kontakter med 
den icke-judiska kvinnoorganisationen Fredrika Bremer-förbundet för att arrangera en 
gemensam hjälpverksamhet. JKK och det internationella WIZO höll kontakt med varandra 
även innan WIZO etablerades i Stockholm. Enligt Thor Tureby är Sjögrens studie unik och ”den 
enda existerande vetenskapliga svenska studien av judiska kvinnors organisering”.34 
Visserligen fokuserar Sjögrens studie på 1950-talets Sverige, men hon presenterar en historisk 
återblick av WIZO som grundades internationellt redan 1920 och därmed firade 
hundraårsjubileum nyligen. WIZO fungerade - då som nu - som en ideell kvinnoorganisation, 
vars initiativtagare och ledarskap utgjordes av kvinnor. Det primära syftet är fortfarande att 
stötta judiska kvinnor socialt, bidra ekonomiskt till bl. a utbildning, liksom att hjälpa kvinnor 
och familjer på olika sätt både i Israel och internationellt. Solidariteten med staten Israel är 
genomgående i hjälparbetet.35 Eftersom WIZO tillsammans med JKK utgör de judiska 
kvinnornas organiserande i Stockholm på 1930-talet och hade ett nära samarbete sinsemellan 
är Sjögrens studie av intresse för min egen analys. Övrig forskning om judiskt 
kvinnoorganiserande eller medverkan i den kvinnliga rösträttsrörelsen har vid mina 
efterforskningar visat sig vara studier av internationella förhållanden. Intentionen med min 
analys är inte främst att jämföra situationen i Sverige med andra länder, däremot kan det 
användas som bakgrundsunderlag.  

 

1.6. Metod 

För att metodologiskt kunna analysera hur de judiska kvinnorna gick till väga för att organisera 
sig ligger fokus i huvuddelen på att analysera textmaterial i primärkällorna. Innehållet i 
texterna kan besvara delfrågorna, som i sin tur leder fram till svaret på huvudfrågan om vilken 
betydelse som den kvinnliga rösträttsrörelsen hade för organiserandet av JKK och WIZO. 
Studien vilar på en kvalitativ innehållsanalys med genusperspektiv.  

Professor Mary Jo Neitz poängterar att det inte finns specifika feministiska metoder. Men, hon 
påtalar samtidigt att en metod kan betraktas som feministisk beroende på hur den används. 
Man kan alltså inte välja en feministisk eller anti-feministisk metod, däremot låta den 
vetenskapliga studien inkludera kvinnan. Det i sin tur påverkar frågeställningen, liksom 
insamlandet av material, analysen och kontextualiserandet. Sedan kan den som utforskar 
materialet välja en kvantitativ eller kvalitativ metod, båda har validitet. Det går därför inte att 
förorda en speciell metod, som skulle vara mer feministisk än en annan. Det viktiga är att 
kvinnan är subjekt i studien. Och ett viktigt steg i arbetet för en mer inkluderande 
samhällsordning är just att fortsätta vetenskapliga studier om kvinnan.36 Neitz resonemang 
förklarar hur den kvalitativa innehållsanalysen kan betraktas som en feministisk metod när 
den har ett genusperspektiv, vilket denna studie har. Begreppet genus kan definieras på olika 
sätt. I analysen väljer jag att utgå från definitionen i boken Feminism av Lena Gemzöe, som är 
genusvetare. Gemzöe påpekar att eftersom samhället behandlar män och kvinnor olika 

 
34 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 3-
26. 
35 ”Wizo Sverige”, 2021. https://www.wizo.se/vad-ar-wizo/ (Hämtad: 2021-10-14). 
36Neitz, Mary Jo, “Feminist Methodologies”, s. 54, 63 f., i; The Routledge Handbook of Research Methods in the 
Study of Religion, Stausberg, Michael & Engler, Steven (ed.), Abingdon, Routledge, 2011. 
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konstrueras våra respektive könsroller utifrån en hierarkisk samhällsordning, där kvinnan 
underordnas mannen. Det återspeglas i såväl den offentliga som privata sfären; på 
arbetsplatsen och i hemmet, i politiken och ekonomin mm. Motsatsparet man och kvinna 
förknippas med uppfattningen om könens olika särdrag, som blir tydlig i motsatser som t. ex 
förnuft och känsla, stark och svag etc. Begreppet genus står för dessa värderingar om manligt 
och kvinnligt som finns historiskt och socialt nedärvt i oss genom det vi tänker, säger och gör. 
Det manliga blir normerande och synonymt med det överordnade, eftersom samhället ger det 
ett högre värde, medan det kvinnliga är underordnat och annorlunda. Sociala och kulturella 
aspekter bidrar till att cementera över- och underordningen. Förr benämndes den här 
maktordningen för patriarkat, medan det numera ofta kallas genussystem. Diskussioner kring 
genussystemet som begrepp har pågått ända sedan 1980-talet, också inom svensk feminism. 
Gemzöe riktar t. ex kritik mot Yvonne Hirdmans genussystemsbegrepp som hon anser är 
”statiskt”. Hirdman har nämligen missat viktiga avvikelser i genussystemet, anser Gemzöe, och 
påpekar att maktordningen faktiskt ser olika ut i skilda samhällen och att jämställdheten har 
kommit olika långt i skilda kulturer. Gemzöe anser även att man måste kunna se 
genushierarkier i ljuset av t. ex etnicitets- eller klasshierarkier. Samtidigt framhåller hon vikten 
av en fortsatt svensk samhällsdebatt i ämnet om kvinnans underordnande, då det ännu på 
2000-talet finns skeptiker som betvivlar dess sanningshalt.37  

Gemzöes påpekanden överensstämmer med utgångspunkten för min analys, eftersom 
texterna i studien är könsrelaterade. De judiska kvinnorna i Församlingen bedrev 
välgörenhetsarbete som s.k. skyddsfruar fram till 1930-talet, då de började organisera sig. 
Männen hade däremot ledande positioner i församlingsråd, styrelser mm. I Församlingens 
maktordning fanns dock inte bara genushierarkier, utan även klasshierarkier kvinnorna 
sinsemellan. De välbärgade kvinnorna organiserade hjälparbetet för att bistå sina obemedlade 
medsystrar i stadens fattigare kvarter, vilka hamnade i en underordnad ställning. Min studie 
vill belysa maktordningen män och kvinnor emellan i Församlingen, men för att förstå 
genushierarkin bättre kommer även sambandet med t. ex klasskillnader att blottläggas i 
studien. Mitt metodologiska förhållningssätt utgår från Gemzöes genusdefinition, vilket ger 
textanalysen en feministisk infallsvinkel. Även i begreppet feminism utgår jag från Gemzöes 
definition; att förhållandet mellan män och kvinnor kännetecknas av överordning kontra 
underordning, vilket i grunden måste förändras.38  

Den kvalitativa innehållsanalysen är en lämplig metod för att hantera en stor mängd material, 
vilket måste sorteras, struktureras, kontextualiseras och analyseras. Författarna Chad Nelson 
och Robert H. Woods, Jr påpekar i boken The Routledge Handbook of Research Methods in the 
Study of Religion att metoden är speciellt användbar i religionsstudier. De framhåller att 
metoden bl. a medverkar till en ökad förståelse och förklaring av religiösa uttryck och det 
underliggande budskapet i texter, liksom av religiöst material i media.39 När textmaterialet i 
min studie är genomläst kontextualiseras det, för att sedan delas upp i olika kategorier som 
ligger till grund för indelningen av delkapitlen. Fokus ligger främst på analysen av 
primärkällorna, där de metodologiska verktygen bidrar till att förtydliga innehållet, liksom att 
förstå och tolka det med hjälp av sekundärkällorna. Dessa sekundärkällor består följaktligen 
av nutida och äldre textmaterial som är relevant i ämnet, vilket används för att kontextualisera 

 
37 Gemzöe, Lena, Feminism, uppdaterad nyutgåva, Hofors, Bilda förlag, 2019, s. 83 ff., 96 f., 17 f. 
38 Gemzöe, Feminism, uppdaterad nyutgåva, s.16. 
39 Nelson, Chad & Woods, Jr, Robert H., “Content Analysis”, s. 109, i; The Routledge Handbook of Research 
Methods in the Study of Religion, Stausberg & Engler (ed.). 
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primärkällorna från 1920- och 1930-talen i form av tidskrifts- och arkivmaterial som t. ex 
artiklar, sammanträdesprotokoll mm. Studiens metod är vald med tanke på att lätthanterligt 
kunna strukturera det omfattande materialet, analysera och tolka det underliggande 
budskapet i texterna, samt sätta in texterna i dess religiösa, historiska, sociala och kulturella 
kontext för att kunna bearbeta dem utifrån ett genusperspektiv och slutligen besvara 
frågeställningarna. Detta metodologiska tillvägagångssätt och verktyg är styrkan med den 
kvalitativa innehållsanalysen. En svagare punkt är att metoden inte är helt objektiv, utan vilar 
på subjektiva tolkningar av den som utforskar materialet.40  

Samtidigt kan det till tolkningens försvar hållas att en text alltid måste läsas grundligt och flera 
gånger, samt kontextualiseras. Det är viktigt att i tolkningen vara uppmärksam på en mängd 
saker, som t. ex vem texten riktar sig till och varför, hur texten har använts tidigare och dess 
ursprungliga syfte, liksom att använda jämförelsematerial. Då kan nya fakta bli tydligare vid 
varje tolkning. För religiösa texter är det dessutom viktigt att gräva djupare i den sociala och 
kulturella kontexten för att kunna ställa nya frågor om texten och dess bakgrund. I tolkningen 
rör sig den som utforskar materialet hela tiden mellan texten och kontexten. Och eftersom en 
tolkning aldrig är slutgiltig kan nya relevanta slutsatser uppnås.41 Av dessa nämnda 
anledningar grundar sig studiens metod på en kvalitativ innehållsanalys med genusperspektiv.  

 

1.7. Teori 

Redan i inledningsskedet av analysen hade jag intersektionalitetsbegreppet i åtanke som 
främsta teoretiska verktyg. Intersektionalitetsteorin används i genusstudier för att undersöka 
strukturer och hierarkier i t. ex klass-, ras- och genusfrågor, liksom förhållandet dem emellan 
för att se hur de påverkas när de korsar varandra. Professor Nina Lykke påtalar, precis som 
Gemzöe, att genushierarkin bör belysas utifrån andra hierarkier som etniska, sociala, 
kulturella och klasshierarkier. Därför grundar sig intersektionalitetsteorin på maktstrukturer i 
samhället. Däremot behöver inte en hierarki nödvändigtvis stå över en annan, utan precis som 
begreppet intersektionalitet betyder ”genomskärs” eller korsar olika maktstrukturer ofta 
varandra. Därmed samspelar hierarkierna med varandra så till den grad att t. ex genus, 
etnicitet och klass blivit inflätade eller t.o.m. intrasslade i varandra. Alla människor ingår därför 
i denna intersektionella växelverkan i samhällets maktstrukturer, även om en del inte reagerar 
på det, påpekar Lykke. Medan andra personer i stället gör motstånd genom att engagera sig 
politiskt eller i olika rörelser, t. ex kvinnorörelsen, som sätter fokus på frågan hur kvinnan ska 
kunna subjektiveras och inkluderas i samhället. Intersektionalitet är alltså inte bara ett 
användbart begrepp bland genusforskare, utan också bland politiska aktivister eller feminister 
och har t.o.m. använts vid FN´s världskonferens om rasism och diskriminering.42 En viss kritik 
kan riktas mot att intersektionalitetsteorin leder till att det i genusforskningen blir nästintill 
omöjligt att reda ut alla hierarkier som kan ha trasslat in sig i varandra i maktordningen. Å 
andra sidan måste man i analysen gå till botten med textinnehållet och kontextualisera det på 
ett övertygande sätt. Eftersom intersektionalitet bidrar till att sätta fokus på maktordningen i 

 
40 Nelson & Woods, Jr, “Content Analysis”, s. 109 ff., i; The Routledge Handbook of Research Methods in the 
Study of Religion, Stausberg & Engler (ed.). 
41 Gilhus, Ingvild Saelid, “Hermeneutics”, s. 275 ff., i; The Routledge Handbook of Research Methods in the 
Study of Religion, Stausberg & Engler (ed.). 
42 Lykke, Nina, ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, i; Kvinnovetenskaplig 
tidskrift, No. 1 (2003), s. 1-10. 
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samhället och avslöjar de bidragande faktorerna – både historiskt och i nutid – belyser det 
också möjligheterna till att skapa ett bättre och mer inkluderande samhälle. Betydelsen av 
den framtidssynen överskuggar långt riskerna med teorin, anser jag. 

Intersektionalitet handlar alltså om hur maktordningar samspelar med hierarkier. Trots att 
intersektionalitet uppstod som ett vedertaget begrepp under 1990-talet fanns idéer kring 
detta långt tidigare, redan innan det existerade som begrepp. Rötterna sträcker sig så långt 
tillbaka som till slaveriets era på 1800-talet då kvinnorörelsen engagerade sig, inte bara i 
frågan om genus och klasstillhörighet, utan också om genus och etnicitet. Enligt Lykke har 
intersektionalitetsbegreppet sitt ursprung i samverkan mellan ”feministisk teori, postkolonial 
teori och Black Feminism”. Hon erkänner att begreppet intersektionalitet har skapat debatt 
och t.o.m. politisk diskussion, då det bl. a beskyllts för att vara ett kortsiktigt kritiskt begrepp 
och att teorin skulle vara feministisk-marxistisk. Lykke anser att debatten är viktig och att man 
måste få tillåtas kritisera och ifrågasätta hur begreppet används framöver. Själv funderar hon 
i banorna av att intersektionalitet inte främst bör betraktas som en statisk teori eller metod, 
utan snarare en kritisk modell i ständig förändring. Samtidigt försvarar hon dugligheten med 
detta feministiskt sociologiskt kritiska verktyg som utgör en utmärkt grund för både teori och 
metod: Intersektionalitetsbegreppet har synliggjort historiska maktstrukturer i samhället och 
betytt mycket för rörelser som kämpat mot slaveriet och för kvinnors rättigheter. Dessutom 
används det alltjämt och kan synliggöra nutida maktstrukturer, vilket gör det möjligt att 
bekämpa eskalerande samhällsproblem som t. ex homofobi och främlingsfientlighet, menar 
Lykke.43  

Intersektionalitetsteorin kommer till användning i analyserandet av de judiska kvinnornas 
eventuella engagemang i den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen och dess hierarkier och 
maktordning. Fast, hur spännande det här än låter så ligger inte fokus i min studie endast på 
genushierarkins växelverkan med etniska och klasshierarkier. I stället ligger fokus även på hur 
könsroller inom judendomen och i Församlingen skapats och befästs, samt hur judisk kvinnlig 
identitet konstruerats utifrån bakomliggande religiösa, sociala, kulturella och historiska 
faktorer. Därför vilar min studie dels på en socialkonstruktionistisk grund, vars teori kan 
besvara frågan hur det kom sig att det såg ut som det gjorde med maktordningen i 
Församlingen och vad som bidrog till att skapa kvinnans ställning i församlingslivet under åren 
1931-1936. Och dels används intersektionalitetsteorin, som fungerar väl när jag analyserar 
samspelet mellan genushierarkier och klasshierarkier, dvs. hur det såg ut mellan högutbildade 
kontra lågutbildade judiska kvinnor, eller välbeställda kontra obemedlade judiska kvinnor och 
i förhållande till männen i Församlingen. Kvinnoorganiserandet i Församlingen präglades av 
de välbeställdas hjälparbete för kvinnor med sämre ekonomiska förutsättningar, och där kan 
intersektionalitetsteorin bidra med viktig förståelse för klasskillnaderna. Med Gemzöes och 
Lykkes ståndpunkt i minnet om vikten av att belysa genushierarkier utifrån andra hierarkier 
väljer jag att kombinera båda teorierna. Studiens främsta inriktning är dock maktordningen 
mellan män kontra kvinnor analyserat ur ett religionshistoriskt perspektiv, vilket motiverar 
socialkonstruktionism som den grundläggande teoretiska utgångspunkten, med 
intersektionalitet som kompletterande teoretiskt verktyg.  

Gemzöe påpekar att män och kvinnor behandlas olika pga. att samhället har skapat olika 
könsroller åt oss genom historien, det beror alltså inte på de biologiska förutsättningarna. Att 

 
43 Lykke, Nina, ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, i; Kvinnovetenskaplig tidskrift, 
No. 2-3 (2005), s. 1-11. 
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t. ex vissa arbetsuppgifter anses vara bättre lämpade för män och andra för kvinnor är en 
kulturell konstruktion. Könsroller, liksom genus och identitet, har konstruerats utifrån den 
hierarkiska maktordning där historiska, sociala och kulturella faktorer påverkar politik, 
ekonomi mm.44 Professor Vivien Burr vidareutvecklar resonemanget med social 
konstruktionism, samtidigt som hon framhåller att det inte finns en färdig definition av 
begreppet. Precis som med intersektionalitet uppstod tankar kring socialkonstruktionism 
långt tillbaka i tiden, innan det ens existerade som ett färdigt begrepp. År 1934 utgavs boken 
Mind, Self and Society, där den amerikanske författaren George Herbert Mead presenterade 
sina idéer om hur individens identitet konstrueras genom socialt samspel med andra individer. 
På 1950- och 1960-talen började man sedan utforska själva processen i den sociala 
konstruktionen, då också begreppet uppstod. I boken An Introduction to Social 
Constructionism berättar Burr vad som kännetecknar socialkonstruktionism och presenterar 
en rad kriterier. Hon menar att hen som använder socialkonstruktionism förutsätts inta en 
kritisk hållning till den kunskap som anses given, att hen inser att vår kunskap om världen är 
konstruerad av historiska och kulturella faktorer, liksom att denna kunskap uppstår ur ett 
socialt samspel med andra individer. Och det sista grundvillkoret som Burr lyfter fram är 
kriteriet att kunskap och social handling samverkar, vilket bidrar till en vald tolkning av 
verkligheten så att specifika handlingar blir normerande och inkluderar vissa individer, medan 
andra anses onaturliga och därmed blir exkluderade. Burr beskriver sitt eget bidrag i bokform 
som en ”social konstruktion av socialkonstruktionismen”, då hon är en del av den sociala 
processen när hon vidareutvecklar begreppet.45  

Utifrån en feministisk tolkningsmodell anser jag att Burrs kriterier kan appliceras på filosofen 
Simone de Beauvoirs teori om kvinnan som ”det andra könet”. Teorin bygger på att kvinnans 
roll och identitet är konstruerad av mannen och utgår från manliga normer om hur kvinnan 
ska vara. Eftersom mannen är subjektet så blir kvinnan den andra, och eftersom han definierar 
henne utifrån genus så blir hon främst en ”könsvarelse”, dvs. kvinnan konstrueras till att vara 
det andra könet. Eva i Bibelns skapelseberättelse är ett exempel på detta, ett annat är Thomas 
av Aquinos definition av kvinnan som en ”ofullständig man”. de Beauvoirs teori blev mycket 
omtvistad för sin tid, när boken gavs ut 1949 och begreppet feminist sällan användes – inte 
heller av henne själv.46 Den 840 sidor tjocka boken blev dock en feministisk klassiker. I min 
analys bär jag med mig de Beauvoirs teori som, likt Burrs och Gemzöes teorier, utgår från att 
sociala handlingar konstruerar identiteter och att vissa individers handlingar anses mer 
naturliga än andra och därför utgör normen. I en patriarkal maktordning blir kvinnan då 
underordnad och exkluderad, dvs. hon är inte subjektet utan ”den andra”. Den teoretiska 
utgångspunkten återfinns i min analys av den judiska kvinnans ställning i Församlingen. 

Nu har det riktats kritik mot socialkonstruktionismen från olika håll för att den bl. a skulle vara 
marxistisk - precis som intersektionalitetsteorin - eller att den skulle vara omöjlig att använda 
i vetenskapliga sammanhang. Kritiken grundar sig bl. a på att forskningsresultaten inte anses 
kunna fastställa vad som är rätt eller fel, giltigt eller inte, då forskaren kan presentera sin egen 
sanning utifrån vad hen själv anser vara riktigt. Två av teorins försvarare är Marianne Winther 
Jörgensen och Louise Phillips. De anser att kritikerna förlöjligar teorin när man säger att den 
är omöjlig att använda. De framhåller i stället att socialkonstruktionism passar mycket väl i 
kritiska forskningssammanhang, som t. ex genusforskning. Det är nämligen svårt för en 

 
44 Gemzöe, Feminism, uppdaterad nyutgåva, s. 83-89. 
45 Burr, Vivien, An Introduction to Social Constructionism, London, Routledge, 1995, s. 2 ff., 9 f. 
46 de Beauvoir, Simone, Det andra könet, Stockholm, Norstedts Förlagsgrupp AB, 2015, s. 7, 26. 
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forskare att förvränga sanningen genom att skapa sin egen verklighetsuppfattning – om man 
följer Burrs kriterier. Och det går inte att mixtra med världsuppfattningen, då 
samhällsförändringar utvecklas långsamt innan de blir socialt accepterade. Winther Jörgensen 
och Phillips påpekar även att med socialkonstruktionism som vetenskaplig plattform, som ett 
kritiskt teoretiskt verktyg, kan ny kunskap spridas som medverkar till att skapa framtida 
samhällsförändringar.47 Eftersom min egen studie är tänkt att utgå från Burrs grundvillkor 
anser jag att socialkonstruktionism kan användas som en kritisk forskningsteori i analysen. 
Samtidigt är det viktigt att ha kritiken i åtanke och vara uppmärksam på att inte sätta sig över 
kriterierna eller frångå dem, utan hålla fast vid analysens ursprungliga syfte, frågeställning, 
metod och teori.  Då min studie vilar på en teori om att kvinnans ställning i Församlingen på 
1930-talet var konstruerad av sociala och historiska faktorer, däribland religion, och där 
mannens verklighetsuppfattning är normerande utgår jag huvudsakligen från 
socialkonstruktionismen. Detta teoretiska redskap gör det alltså möjligt att besvara 
frågeställningarna. Men, då maktordningen i Församlingen, liksom i rösträttsrörelsen, visar på 
andra hierarkier än enbart genushierarkin kompletteras ovanstående teori med 
intersektionalitetsteorin.  

 

1.8. Disposition 

Det inledande kapitlet åtföljs av en bakgrundsteckning i kapitel 2. Bakgrundskapitlet 
presenterar Församlingens framväxt i Stockholm, men också kvinnans ställning i Församlingen 
vid tiden kring förra sekelskiftet och de närmaste årtiondena därefter, fram till aktuell 
avgränsningsperiod. Bakgrunden är viktig för förståelsen av uppsatsens huvuddel. Däremot 
presenteras ingen bakgrund till judendomen, då jag förutsätter att läsaren på avancerad nivå 
är insatt i det religionshistoriska ämnet sedan tidigare. Frågeställningarna ligger till grund för 
analysens huvuddel som är uppdelad i tre kapitel om emancipationen, kvinnoorganiseringen 
i Församlingen, samt ett porträtterande av JKK´s respektive WIZO´s ordförande. De olika 
kapitlen utgår från studiens underfrågor om dels, hur de judiska kvinnorna gick till väga när de 
organiserade sig i Stockholm och vilket eventuellt samband som finns mellan rösträttsrörelsen 
och ordföranden i JKK respektive WIZO, dels på vilket sätt som det judiska 
kvinnoorganiserandet kan ha påverkat kvinnans ställning i Församlingen och hur det i så fall 
märks en förändring under åren 1931-1936. Inom varje kapitel har delkapitel skapats för att 
bryta ned delfrågorna i hanterbara ämnesområden som t. ex den svenska kvinnliga 
rösträttsrörelsen eller Judiska Kvinnoklubben. I analysen förklaras de olika delkapitlens 
ämnesområden allteftersom i textavsnitten, och bidrar till svaret på huvudfrågeställningen 
om vilken betydelse som den kvinnliga rösträttsrörelsen hade för bildandet av JKK och WIZO i 
Stockholm. En kort inledning och sammanfattning presenteras i början, respektive slutet, av 
varje kapitel. I de sista kapitlen knyts analysens huvuddel ihop. Kapitel 6 innehåller en 
jämförelse och en avslutande diskussion kring resultaten i föregående kapitel. Och kapitel 7 
redovisar slutsatserna av analysen, samt svaren på frågeställningarna.  

  

 
47 Winther Jörgensen, Marianne, & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Lund, Studentlitteratur 
AB, 2000, s. 148-154. 
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Kapitel 2 Bakgrund 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till Församlingens framväxt i Stockholm. Kapitlet 
beskriver även den judiska kvinnans ställning och uppgifter i Församlingen utifrån religiösa 
påbud, vilket ger en bakgrund till det framväxande hjälparbetet under 1920- och 1930-talen, 
liksom av segregationen och maktordningen. Intentionen är att ge en bild av det religiösa och 
sociala sammanhang där den judiska kvinnan levde, samt en historisk förklaring till kvinnans 
ställning i judiskt församlingsliv i Stockholm under aktuell avgränsningsperiod för studien. 
Kvinnans ställning i judendomen beskrivs endast i korta drag, sett ur ett historiskt och 
internationellt perspektiv, då studien är på avancerad nivå och förutsätter läsarens 
förkunskaper i ämnet.  

Sett ur ett historiskt perspektiv hade judiska köpmän kommit i kontakt med svenskar redan 
på 800- och 900-talen, då vikingar befann sig i Ryssland. Och på Birka har fynd gjorts som talar 
för svensk-judiska kontakter även på svensk mark, fast inga judar tros ha bott i Sverige vid 
denna tid. Längre fram i historien anställde både kung Gustav Wasa liksom drottning Christina 
judiska läkare vid hovet, trots dåtidens antisemitiska strömningar. Däremot tycks inte det 
ekonomiskt underutvecklade Sverige med förhållandevis lite handel ha intresserat speciellt 
många judar att emigrera hit ännu.48 Dessutom tilläts de inte att bosätta sig permanent i 
Sverige vid denna tid - med undantag om personen i fråga lät döpa sig i kyrkan. Speciellt 
prästerskapet var emot en judisk immigration och kritiserade hovet, medan adeln såg fördelar 
med att skapa affärskontakter med förmögna judar utifrån Europa. Under 1600- och 1700-
talen immigrerade slutligen ett par judiska familjer till Sverige, vilka hade blivit döpta. 
Församlingen bildades först år 1775, eftersom judar inte tilläts utöva sin religion i Sverige 
innan dess. Den förste juden som tilläts behålla sin religiösa tillhörighet och etablera sig i 
landet var gravören Aaron Isaac. År 1775 fick han rättigheter av kungen att bosätta sig, bygga 
en synagoga, tillsätta en rabbin och anlägga en judisk begravningsplats. Isaac själv var strikt 
ortodox jude och upplät sin egen bostad i Stockholm för gudstjänstfirande, tills gudstjänstlokal 
kunde hyras 1787. Men, det var inte en judisk församling i traditionell mening, utan en slags 
självstyrande isolerad enklav, där man tillämpade egen judisk lag i familjerättsfrågor, mitt i det 
svenska samhället.49  

På 1700-talet förekom antisemitism i såväl svensk press som bland allmänheten, vilket 
skapade oro i samhället. Isaac själv undvek t.o.m. att vistas utomhus den första tiden efter att 
tillståndet hade beviljats. Svenskarnas fientliga inställning resulterade i att det s.k. 
judereglementet fastställdes år 1782. Där reglerades judarnas liv i allt; från typ av arbete och 
bostad till speciella band på hatten.50 Den lilla Församlingen blev med tiden allt större och 
judiska familjer assimilerades alltmer i det svenska samhället genom blandäktenskap, det 
svenska språket mm. Under 1800-talet växte det därför fram krav på en mer reformerad 
inriktning av judendom. År 1832 anlände den nyanställde rabbinen som var västerländskt 
skolad och det innebar en brytpunkt i den dittills ortodoxa Församlingen. Den liberala 
riktningen etablerades och Församlingen utvecklades så småningom till en enhetsförsamling 
där alla judiska riktningar respekteras, dvs. man håller fast vid vikten av sammanhållning och 

 
48 Valentin, Hugo, Judarnas historia i Sverige, Stockholm, Albert Bonniers Förlag, 1924, s. 6 f., 39. 
49 Fischer, Judiskt liv: En undersökning bland medlemmar i Stockholms Judiska Församling, s. 26 ff. 
50 Isaac, Aaron, ”Varje jude skulle bära ett ylleband om hatten”, s. 17 f., i; Det judiska Stockholm, Glück, 
Neuman & Stare (red.). 
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enhet mitt i mångfalden. Stockholms äldsta synagoga från 1795 i Gamla stan ersattes 1870 
med den nybyggda Stora synagogan på Wahrendorffsgatan på Norrmalm i Stockholm.51 Även 
om Församlingen hade växt var det en blygsam ökning av antalet medlemmar. I Stockholm 
levde endast 80 judar år 1787, och 1860 hade det utökats till ca. 600. Men, snart skulle en 
drastisk ökning ske, då judiska immigranter flydde undan förföljelser i Östeuropa.52 

Under åren 1815-1870 infann sig den judiska emancipationstiden, vilken kännetecknas av bl. 
a förändringar i gudstjänstlivet, som t. ex kortare och delvis svenskspråkiga gudstjänster. 
Reformvänliga strömningar från Tyskland hade influerat delar av Församlingen till dessa 
nydaningar, medan den ortodoxa delen av Församlingen inte accepterade sådana 
förändringar.53 Det gamla judereglementet ansågs också förlegat och upphävdes år 1838. Det 
hade föranletts av Församlingens skrivelse till kungen, där man påpekat hur viktigt det var att 
medlemmarna betraktades som svenska medborgare, i stället för utländska. År 1838 
fastställde så en ny kunglig förordning att judar i Sverige betraktades som ”svenska 
undersåtar” och hade såväl rättigheter som skyldigheter, likt andra medborgare. Vid ungefär 
samma tid växte reformjudendomen fram. Flertalet judar i Stockholm var assimilerade i det 
svenska samhället. Därför efterlystes reformer i Församlingen, där man önskade att den 
nyanställde rabbinen skulle vara svenskspråkig, klä sig likt det svenska prästerskapet och skapa 
rofyllda gudstjänster mm. År 1840 fastställde Församlingen slutligen en ordning för mer 
reformvänliga gudstjänster och 1841 etablerades en reformvänlig förening. Den judiska 
emancipationstiden avslutas år 1870 med att svensk-judar även blev svenska medborgare fullt 
ut, dvs. nästan hundra år efter Aaron Isaac hade fått sina rättigheter.54 I min studie används 
dock begreppet emancipation i betydelsen av den kvinnliga frigörelsen - när inte annat anges 
(se; kapitel 3).  

Den judiska kvinnan fick sina tilldelade uppgifter – sociala och religiösa - i den privata sfären. 
I Toran finns flera kvinnoöden som påverkat synen på dessa uppgifter, enligt Lisa Aiken. 
Genom patriarkhustrun Sara ålades kvinnan att tända sabbatsljusen och baka sabbatsbrödet, 
eftersom det stod i en midrash att Sara hade gjort det. Och Saras moderskap introducerade 
tanken att det var kvinnan som förde det etniska arvet vidare. När systrarna Lea och Rakel 
tävlade om vem som kunde föda flest barn, dvs. söner, var det i syfte att Guds utvalda folk en 
dag skulle bli en stor nation. Nyblivna änkan Rut valde osjälviskt att försörja sin svärmor Naomi 
och visade därmed vikten av goda gärningar genom frivilligarbete. Och profetissan Debora 
tillverkade ljusvekar till menoran för att uppmuntra sin oföretagsamme make att gå till 
tabernaklet med dessa. Några av de religiösa påbud, mitsvot, som föreskrivs kvinnan är därför 
att tända sabbatsljusen i hemmet, baka sabbatsbrödet, värna om familjen, liksom att komma 
ihåg de fattiga, ägna sig åt hjälparbete och välgörenhet.55 Genom de heliga texterna och 
exegetiska utläggningarna konstruerades kvinnans identitet och roll som hustru och mor. Det 
legitimerade också, menar jag, kvinnans religiösa uppgifter till hemmets sfär, hennes sociala 
frivilligarbete, samt uppgiften att stödja mannen i hans religiösa utövande. Och den 
mångtusenåriga religiösa föreskriften att hjälpa en trosfrände i nöd blev utgångspunkt för det 
välgörenhetsarbete som Församlingen påbörjade i slutet av 1800-talet och som levde kvar på 

 
51 Neuman, ”Stockholms Judiska Församling”, s. 21 ff., i; Det judiska Stockholm, Glück, Neuman & Stare (red.). 
52 Fischer, Judiskt liv: En undersökning bland medlemmar i Stockholms Judiska Församling, s. 29 ff. 
53 Glück, David, Neuman, Aron, & Stare, Jacqueline, ”Den Judiska Nationen i Sverige”, s.274, i; Det judiska 
Stockholm, Glück, David, Neuman, Aron, & Stare, Jacqueline (red.), Stockholm, Judiska Museet, 1998. 
54  Neuman, ”Stockholms Judiska Församling”, s. 24 ff., i; Det judiska Stockholm, Glück, Neuman & Stare (red.). 
55 Aiken, To Be a Jewish Woman, s. 36, 45 ff., 56 ff., 207, 253 f. 
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1930-talet. Under den tiden flydde östeuropeiska judar från förföljelserna i Tsarryssland, 
Polen och Baltstaterna till Sverige och bosatte sig i bl. a Stockholm. Fattigdomen var påtaglig 
bland immigranterna i kvarteren på Södermalm, medan de redan etablerade och mer 
välbeställda judiska familjerna ofta flyttade vidare till Norrmalm eller det relativt nybyggda 
Östermalm. Visserligen fanns det olika grader av fattigdom på Söder, men majoriteten var så 
fattiga att Församlingens insatser kan liknas vid nuvarande socialtjänst; bostad, mat, kläder 
och andra förnödenheter gavs välment bort utifrån mitsvan. Däremot var det sociala 
umgänget mellan församlingsmedlemmarna inte lika frekvent. Det svenska samhället var 
segregerat - vilket återspeglades i Församlingen – men, det förekom även antisemitiska 
strömningar vid tiden för den judiska invandringsvågen, inte minst i svensk press.56   

De immigrerande judarna på Söder var vanligen djupt religiösa och tillhörde mestadels den 
ortodoxa riktningen. Under 1900-talets första årtionden var ortodoxa traditioner därför 
viktiga i den södra delen av Församlingen. Ändå kunde t. ex sabbatens måltidsfirande avvika 
från de religiöst påbjudna kosherreglerna. Det var svårt för de mindre bemedlade familjerna 
att leva enligt kosherreglerna, då det ofta handlade om att få mat på bordet överhuvudtaget. 
I synagogan satt kvinnorna åtskilda från männen och endast männen kunde ägna sig åt Tora-
studier på hel- eller deltid. Flickorna tilläts ännu inte vid denna tid att bli Bat mitsva. Däremot 
kunde både flickor och pojkar konfirmeras i Stora synagogan, fastän pojkarna redan blivit Bar 
mitsva ett par år tidigare, och denna sedvänja med judisk konfirmation praktiserades i 
Församlingen ända fram till 1960-talet. Religionsundervisningen ägde rum i synagogan på 
Norrmalm, där ungdomarna samlades oavsett vilken del av Stockholm de kom ifrån. Men, vid 
dessa träffar uppstod ibland tydliga klyftor mellan de s.k. ”söderjudarna”, som knappt hade 
råd att ta sig till lektionerna, och de s.k. ”norrjudarna” med en liberalare religiös tradition och 
större ekonomiska möjligheter. De stora judiska högtiderna, som Pesach, Chanukka och 
Sukkot firades helst traditionellt och i all enkelhet hemma på Söder när det var möjligt, även 
om norrjudarna försökte överbrygga segregationen genom välgörenhet och t. ex 
gemensamma Chanukkafester. Resultatet kunde dock åter bli det rakt motsatta, när fattiga 
familjer hamnade i en beroendeställning och klasskillnaderna blev tydliga. På Södermalm 
fanns inte bara speciella judiska bostadskvarter, en ortodox synagoga och arbetsstugor - vilka 
fungerade som en slags arbetsplats och fritidsgård för barnen efter skoltid - utan där fanns 
också en för kvinnorna obligatorisk mikva, dit de kunde gå för sitt rituella bad. De ortodoxa 
judarna höll sig av religiösa skäl mestadels kvar hemma på Södermalm och i den egna 
synagogan när de firade gudstjänst. Där kände de igen liturgin, predikospråket och 
inredningen, till skillnad från den reformvänliga Stora synagogan.57 

Medan ortodoxa immigranter ofta höll strikt på judiska sedvänjor och traditioner hade redan 
etablerade judiska familjer assimilerats alltmer i det svenska samhället under 1800-talet. 
Bland överklassen på Östermalm i Stockholm blandades inte sällan det judiska och svenska, 
vilket märktes bl. a i barnens uppfostran eller att somliga började överge judiska traditioner. 
Blandäktenskap med svenskar, liksom barn som både döptes och konfirmerades i Svenska 
kyrkan kunde äga rum vid tiden kring förra sekelskiftet. I våningarna på Norrmalm och 
Östermalm levdes vanligen ett till synes bekymmerslöst liv med tjänstefolk vid tjusiga 
middagar, musikaftnar och bridgesoaréer. I hemmen förekom privatlektioner för barnen och 

 
56 Stare, ”Judiskt liv på Söder, en annorlunda värld”, s. 185 ff., 192, i; Det judiska Stockholm, Glück, Neuman & 
Stare (red.). 
57 Stare, ”Judisk liv på Söder, en annorlunda värld”, s. 188-192, 196 f. i; Det judiska Stockholm, Glück, Neuman & 
Stare (red.).  
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döttrarna tilläts i vissa fall att ta studentexamen. Medan mannen i familjen kunde arbeta som 
grosshandlare, direktör, jurist eller arkitekt, var kvinnans sfär i hemmet. Att ägna sig åt 
välgörenhetsarbete och skänka bidrag till mindre bemedlade judiska familjer ansågs vara en 
självklarhet, en mitsva. Däremot var judiska traditioner, ritualer eller symboler inte längre lika 
självklara bland norrjudarna.58 När Stora synagogan uppfördes på Norrmalm 1870 var det flera 
förmögna familjer som bidrog till byggnationen. Den reformerta riktningen, liksom 
medlemmarnas assimilering, blev synlig i såväl liturgi som inredning med bl. a en orgel och 
bänkrader som i en kyrka. Kvinnoläktaren kvarstod dock.59 Ändå hade det föregåtts av ett 
konkret förslag från två manliga medlemmar i Församlingen om att låta kvinnorna få sitta 
tillsammans med männen i synagogan. Det avslogs av rabbinen och arkitekten, som ogillade 
kvinnans frigörelse. Officiellt var skälen religiösa och estetiska. Däremot installerades inte 
mikvan i synagogan, trots vissa önskemål. De reformvänliga medlemmarna avslog det pga. 
ekonomiska skäl, sa man.60 Det tyder på delade religiösa åsikter i Församlingen. 

När judiska kvinnor på 1920- och 1930-talen firade gudstjänst i Församlingens synagogor fick 
de alltså sitta uppe på en speciell läktare. Man kan fråga sig hur delaktiga kvinnorna kunde 
vara i gudstjänstfirandet, då de antagligen både hörde och såg betydligt sämre från sina 
platser än männen gjorde, som befann sig i synagogans centrum nära Torarullarna som 
rabbinen läste ur. Av judisk tradition skildes män och kvinnor åt under gudstjänstfirandet för 
att förhindra ett eventuellt opassande beteende och syndiga tankar. Ursprunget till 
åtskillnaden fanns i Jerusalems Tempel. När synagogorna började växa fram vid sidan av 
templet ansåg rabbinerna att åtskillnaden skulle fortskrida i form av en läktare för kvinnorna, 
alternativt ett avskilt bönerum eller ett upphängt tygstycke, mehitsa, vilket fortfarande 
existerar i alla traditionella och i vissa ortodoxa synagogor.61 Uppdelningen mellan män och 
kvinnor i Församlingens synagogor visar att hur assimilerad man än var inom svensk 
reformjudendom, så kvarstod vissa traditioner och sedvänjor – oavsett judisk riktning. 

Sammanfattningsvis har kvinnans identitet, roll och ställning i judendomen under historiens 
gång konstruerats utifrån de heliga skrifterna och texttolkningarna, där kvinnans uppgift har 
varit som hustru och mor. Dessutom legitimerades det av påbuden att utföra goda gärningar 
och religiösa handlingar i den privata sfären, samt stödja mannen i hans religiösa utövande, 
likt bibelns kvinnor föredömligt gjort. Genom mitsvan pålades kvinnan behjärtansvärt 
frivilligarbete i den sociala sektorn, som utmynnade i Församlingens välgörenhetsarbete. En 
religiös patriarkal maktordning i judiskt församlingsliv upprätthölls med hjälp av 
genusstrukturer där kvinnan exkluderades och osynliggjordes i synagogan och i den offentliga 
verksamheten. Normaliseringen av kvinnans underordnade ställning i judendomen, liksom i 
Församlingen under 1920- och 1930-talen, var även en avspegling av det dåtida sekulära icke-
judiska samhället, där socio-kulturella maktordningar samspelade med hierarkier av etnicitet, 
genus och klasstillhörighet.  

  

 
58 Ribbing, Magdalena, “Från Leja till NK”, s. 109 ff., 120, i; Det judiska Stockholm, Glück, Neuman & Stare (red.).  
59 Grandien, Bo, ”Synagogan vid Wahrendorffsgatan”, s. 66, 70, i; Det judiska Stockholm, Glück, Neuman & 
Stare (red.). 
60 Carlsson, Carl Henrik, “Parallella processer – ståtlig synagoga och kamp för rättigheter”, s. 20, i; jag må bo 
mitt ibland dem: Stockholms stora synagoga 150 år, Burstein, Marina (red.), Stockholm, Hillelförlaget, 2020. 
61 Aiken, To Be a Jewish Woman, s. 125-130. 



24 
 

Kapitel 3 Emancipationen 

 

Det här kapitlet behandlar emancipationen.62 Syftet är att avslöja eventuella spår av judiska 
kvinnors delaktighet i rösträttsrörelsen i Sverige och undersöka huruvida det fanns likheter 
eller samband mellan svenska och europeiska kvinnors organiserande. Kanske fanns det t.o.m. 
specifika judiska rösträttsrörelser för kvinnor? För att kunna ta reda på sådana fakta 
presenteras först en historisk bild av utvecklingen för kvinnans emancipation och den kvinnliga 
rösträttsrörelsens framväxt, sett ur både ett nationellt och internationellt perspektiv. 
Delkapitel 3.1. beskriver den samtida suffragettrörelsen och det judiska kvinnoorganiserandet 
ute i Europa, där intentionen är att spåra upp paralleller mellan kvinnans frigörelse under 
rösträttsrörelsen och framväxandet av judiska kvinnoföreningar, som ju är en viktig del av 
analysen i kapitel 4. Den kvinnliga rösträttsrörelsens framväxt i Sverige redovisas i delkapitlet 
därefter, 3.2. Och i delkapitel 3.3. utforskas judiska kvinnors eventuella engagemang i den 
svenska kvinnliga rösträttsrörelsen eller i en egen liknande rörelse. För att kunna fastställa ett 
sådant samband måste efterforskningar göras bland handlingar i De kvinnliga 
rösträttsrörelsernas arkiv.  

 

3.1. Suffragetter och judiska kvinnoorganisationer i Europa 

Rösträttsrörelsens vagga kan härledas så långt tillbaka som till 1700-talets upplysningstid, när 
idéer väcktes om människors lika värde och allmän rösträtt - för män, vill säga. Mannen var 
normen, även bland upplysta filosofer och revolutionärer.63 Ändå fanns det kvinnor som höjde 
sina röster redan under 1700-talets slut och 1800-talets början. Fransyskan Olympe de Gouges 
stred inte bara för revolutionen och allmän och lika rösträtt, utan även för äktenskaplig 
jämställdhet. Hon halshöggs i giljotinen år 1793. Engelskan Mary Wollstonecraft gav ett år 
tidigare ut verket Till försvar för kvinnans rättigheter. Där förde hon fram sina feministiska 
idéer om hur kvinnorollen konstrueras socialt. Ca. 150 år senare uppfanns begreppet 
socialkonstruktionism. Och filosofen Harriet Taylor Mill skrev artiklar om kvinnorättsfrågor, 
samt var medförfattare till Förtrycket av kvinnorna. Boken gavs ut postumt - i makens namn. 
Hennes dotter blev f.ö. aktiv rösträttskvinna och suffragett.64 Dessa kvinnor exemplifierar hur 
kampen för kvinnlig rösträtt startade långt tidigare än rösträttsrörelsen såg dagens ljus. 

Ute i Europa började kvinnor kring förra sekelskiftet att förena sig och kämpa för samma mål; 
kvinnlig rösträtt och ökad jämställdhet. I Centraleuropa förekom det att universitetsutbildade 
judiska kvinnor var både aktiva feminister och engagerade i den kvinnliga rösträttsrörelsen, 
judiska kvinnoföreningar eller i feministiska organisationer, enligt Harriet Pass Freidenreich 

 
62 När inte annat anges i analysen används begreppet emancipation i betydelsen av den kvinnliga frigörelsen 
och alltså inte i betydelsen av den judiska emancipationstiden. Termen emancipation betyder ”frigörelse från 
ett tillstånd av omyndighet, underordnande eller rättslöshet och erhållande av fri självbestämningsrätt och 
jämlikhet med andra”. Wikipedia. ”Emancipation”, 2021. https://sv.wikipedia.org/wiki/Emancipation (Hämtad: 
2021-12-09). Studiens avgränsningsperiod inleds vid den tid då kvinnor i Sverige precis hade fått rösträtt, blivit 
myndigförklarade och emanciperade.   
63 Florin, Christina, ”Visioner, rörelser och rösträtt”, s. 38 f., i; Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen 
och framtiden för demokratin i Sverige, Holgersson, Ulrika, & Wängnerud, Lena (red.), Göteborg & Stockholm, 
Makadam förlag, 2018. 
64 Teleman, Sara, Rösträtt för kvinnor, Malmö, LL-förlaget, 2016, s. 14-19. 
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som forskat i ämnet. Tyskan Bertha Badt-Strauss, som hade doktorerat i litteratur, var t. ex 
radikal feminist och medlem i alla dessa konstellationer, samt satt i ledningen för flera judiska 
kvinnorörelser och sionistiska kvinnoorganisationer. Men, det tycks vara få judiska 
universitetsutbildade medel- och överklasskvinnor med yrkesarbete som var feministiskt och 
politiskt engagerade, eller vilka deltog i liknande kvinnorörelser överhuvudtaget. Troligen höll 
en del av dem tyst om detta, menar Freidenreich. Andra judiska kvinnor arbetade för en 
uttalad sionistisk stat, då en judisk nationalism växte fram och resulterade i 
kvinnoorganisationer som WIZO. Bland yrkesarbetande judinnor med universitetsutbildning 
fanns även ensamstående, vilka hade svårt att hitta ett gemensamt forum för sitt nya 
yrkesverksamma liv och judiska bakgrund. De drogs därför gärna till judiska kvinnorörelser där 
de både kunde arbeta socialt och identifiera sig med andra judinnor. Ledarskapet i dessa 
rörelser utgjordes dock mestadels av gifta hemmafruar med lägre utbildning. En sådan 
framstående judisk kvinnoorganisation i Tyskland var Jüdischer Frauenbund (JFB). Den 
grundades redan 1904 och hade 50.000 medlemmar som mest under mellankrigstiden. JFB 
kämpade för kvinnans religiösa rättigheter och högre ställning i judiskt församlingsliv, bl. a 
krävde man kvinnlig rösträtt inom de judiska församlingarna. Dessutom kämpade JFB för 
allmän och lika rösträtt och var engagerad i socialt arbete för utsatta judiska kvinnor. JFB var 
alltså inte en specifik rösträttsrörelse. Bertha Pappenheim, JFB´s grundare, tillhörde den äldre 
generationen feminister som inte själv hade fått möjlighet att studera vid universitetet, men 
som uppmuntrade andra judinnor att göra det. Hon kämpade bl. a mot dåtidens trafficking 
och en förbättrad religiös ställning för judiska kvinnor, hon grundade ett kvinnohus för 
ensamstående judiska mödrar och tog prostituerade i försvar. Under mellankrigstiden växte 
alltmer nationalistiska och antisemitiska strömningar fram i Centraleuropa, vilket 
återspeglades även i icke-judiska kvinnoorganisationer. Då försökte ofta judinnorna tona ned 
sin egen judiska bakgrund, enligt Freidenreich, för att inte väcka anstöt bland övriga 
medlemmar. Ändå bedrev man en i grunden gemensam kamp för kvinnors rättigheter.65 Det 
visar, enligt min mening, på både konflikter inom kvinnorörelserna och hur judiska kvinnor i 
viss mån valde att kvarstå som medlemmar i dessa icke-judiska kvinnoföreningar, fastän det 
fanns liknande föreningar för judinnor. Detta kan ha berott på att nationalitet prioriterades 
före etnicitet. 

Och att bråk och konflikter förekom mellan kvinnorna i dessa olika nationella och 
internationella kvinnoorganisationer tycks inte vara helt ovanligt. Bland judiska 
kvinnorättskämpar fanns även kvinnor med socialistiskt feministiska ståndpunkter som 
ondgjorde sig över borgarkvinnornas feminism och vice versa. Käthe Pick Leichter, som hade 
doktorerat i politisk ekonomi, förde t. ex sin kvinnokamp genom det socialdemokratiska 
partiet i Österrike. Käthe ansåg att medel- och överklasskvinnor mest ägnade sig åt att planera 
klubbaftnar och diskutera senaste modet. Därför kände hon sig aldrig bekväm i kvinnorörelsen 
där man, enligt henne, saknade engagemang för arbetarklasskvinnornas hårda livsvillkor och 
strävan efter mer rättvisa arbetsförhållanden. Det var dock få judiska kvinnor med 
universitetsutbildning i Centraleuropa som, likt Käthe, ansåg sig vara feminister - trots sin höga 
utbildning och framgångsrika yrkeskarriär. I början av 1900-talet kan det förklaras av att det 
var svårt att göra karriär om feminist-sympatierna blev kända. Det vittnade bl. a 
Centraleuropas första kvinnliga professor om, Elise Richter, som undvek kvinnorörelsen av det 
skälet. Samtidigt välkomnade hon kvinnlig rösträtt i Österrike, efter första världskriget. Under 
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mellankrigstiden kan det däremot förklaras av att främst den yngre generationens 
högutbildade judiska kvinnor i stället tog sina nyvunna fri- och rättigheter för givna, efter att 
kvinnlig rösträtt hade införts, menar Freidenreich. De glömde bort tidigare generationers 
rösträttskamp och valde bort kvinnoföreningarna alltmer. För vid samma tid började 
feministiska rörelser gå starkt bakåt. Efter nazisternas maktövertagande i Tyskland (1933) 
förändrades många judiska kvinnors självbild. De fråntogs sin tidigare starka nationella 
identitet och tvingades bli mer medvetna om sitt judiska arv och bakgrund, liksom om sina nu 
förlorade möjligheter att vara yrkesverksam och engagerad i socialistiska eller feministiska 
organisationer. Flera av de högutbildade judiska rösträttskvinnorna i Centraleuropa gick ett 
tragiskt öde till mötes under 1930- och 1940-talen, som t. ex Käthe. Överlevande vittnade om 
att hon använde sin kämpaglöd in i det sista i Ravensbrücks kvinnoläger.66 

Många judiska välutbildade kvinnor i Centraleuropa hade fått en stark framtidstro redan efter 
första världskriget. Krigsslutet och kvinnans nyvunna demokratiska fri- och rättigheter bidrog 
till att tiden närmade sig en ny och självständig kvinna - ofta med socialistiska åsikter. 
Freidenreich anser att den här nya judiska kvinnan banade väg för judisk feminism, vilket växte 
fram i 1960-talets USA och senare resulterade i kvinnans förändrade ställning i judendomen 
med möjligheter att studera Toran och tjänstgöra som rabbin mm. För vid sekelskiftet hade 
kvinnorna börjat ropa ut sina krav på förändringar också i judiskt församlingsliv. Men, under 
mellankrigsåren hade ännu ingen sådan förändring ägt rum. Skälet var, enligt Freidenreich, att 
Europas judinnor saknade en officiell ställning eller plats för att kunna göra sina röster hörda, 
dvs. de hade ingen plattform i det offentliga rummet.67 Reformjudendomen i Tyskland (liksom 
i USA) gav visserligen kvinnan större möjligheter att utöva religionen och förkovra sig i den 
judiska läran, än den ortodoxa riktningen gjorde. Världens första kvinnliga rabbin ordinerades 
just i Tyskland - fast under protester. Ändå var det omöjligt för samtida kvinnor i judiskt 
reformstarka länder, som USA och England, att nå ledande positioner i församlingslivet.68 Det 
visar att hur mycket de judiska kvinnorna än försökte föra ut sitt budskap om religiös 
jämställdhet så nådde det ändå inte fram till den manliga församlingsledningen, så länge 
kvinnorna saknade en plats i den offentliga sfären att synas, höras och verka ifrån. Dvs. den 
plattform som Freidenreich syftar på. Men, de saknade också ett språkrör; ett officiellt organ 
som t. ex en tidskrift för att nå ut till den judiska allmänheten, anser jag. Den första kvinnliga 
rabbinordinationen år 1935 innebar dock att förändringens vindar hade börjat blåsa, då en 
judisk kvinna intog det offentliga rummet och vars röst hördes från predikstolen. 

Även utanför Centraleuropas gränser hördes kvinnornas rop på förändring. Professorerna 
June Purvis och June Hannam är medförfattare och redaktörer för verket The British Women´s 
Suffrage Campaign. Där beskrivs dels den kvinnliga rösträttsrörelsens framväxt i England, dels 
porträtteras betydelsefulla engelska kvinnor – dock icke-judiska - bakom kampen. I 1800-
talets England växte rörelsen fram genom bl. a Lydia Becker, redaktör för Women´s Suffrage 
Journal. Hon besökte ofta sin väninna Sophia Goulden, som också tillhörde den första 
generationens kvinnorättskämpar med medelklassbakgrund. Sophias dotter, Emmeline, 
lyssnade uppmärksamt på diskussionerna i hemmet, kände till begreppet emancipation redan 
som femåring och brann för franska revolutionens upplysningstankar om jämlikhet och 
rättvisa. Emmeline skulle under 1900-talets första årtionden bli internationellt känd under 
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efternamnet Pankhurst, då hon blev frontfigur för Englands mest omtalade kvinnliga 
rösträttsrörelse; suffragettrörelsen. Det var när hon bestämde sig för att lämna partipolitiken, 
där hon inte fick agera fritt för kvinnors rättigheter, som hon och dottern Christabel Pankhurst 
i stället bildade Women´s Social and Political Union (WSPU) år 1903. Som dess ledarfigur 
förespråkade Emmeline Pankhurst en militant taktik där medlemmarna med våldsamma 
inslag försökte uppnå jämställdhet, sociala reformer och framför allt kvinnlig rösträtt. WSPU 
genomförde demonstrationer och protestaktioner där uppemot en halv miljon kvinnor 
marscherade genom Londons gator. Suffragetterna tog däremellan till mer våldsamma 
metoder med bl. a bomber och krossade fönsterrutor. ”Be militant in your own way”, var 
Emmelines motto. Och hon både hungerstrejkade och lät sig fängslas för sakens skull, liksom 
många andra medlemmar i rörelsen. Under första världskriget manade däremot Emmeline till 
tillfällig vapenvila, för att se tiden an. Och med patriotiska handlingar, där hon bl. a 
uppmanade männen att ta värvning, lyckades slutligen WSPU´s rösträttskamp när engelska 
kvinnor över trettio år fick rösträtt år 1918. Emmeline Pankhurst dog 1928, bara två veckor 
innan även kvinnor över tjugoett år fick lagstadgad rösträtt, konstaterar June Purvis.69  

Societetskvinnan Lady Isabel Margesson var en annan framstående rösträttskämpe. Hon var 
medlem i såväl WSPU som Englands andra stora rösträttsrörelse NUWSS (National Union of 
Women´s Suffrage) och engagerade sig både politiskt och socialt. Trots att hon inte 
personligen medverkade vid de militanta aktionerna var hon lojal mot WSPU och förklarade 
att ändamålen måste helga medlen; ”We are making war to provide peace”. Därmed levde 
hon upp till rörelsens policy, utan att bryta mot lagen. Genom Lady Isabel kunde Emmeline 
Pankhurst nå kvinnor ur den högre societeten och t.o.m. vidarebefordra brev till kungen. Lady 
Isabels nätverkande, kampanjresor och sociala arbete visar hur överklassen kunde engagera 
sig i såväl rösträttsfrågan som i arbetarkvinnornas hårda levnadsvillkor. Det handlade alltså 
emellanåt om mer än bara planering av baler och basarer bland överklassdamerna.70 Dock 
förekom det även i England konflikter och meningsskiljaktigheter mellan de organiserade 
kvinnorna, t.o.m. i samma förening ibland. Bland herrskap och tjänstefolk hade kvinnorna ofta 
delade åsikter om hushållens hårda arbetsvillkor eller sociala reformer för tjänstekvinnorna. 
Ändå stred många för samma sak; kvinnlig rösträtt, frigörelse, jämställdhet och rättvisa 
arbetsförhållanden. Fast, medan frun i huset kunde vara ute och agitera tvingades inte sällan 
tjänstekvinnan till en 16-timmars arbetsdag och fick i stället ge uttryck för sin kampvilja på 
insändarsidorna i suffragetternas tidningar. Klassklyftorna var alltså märkbara inom WSPU och 
skapade spänningar eller hotfulla konflikter när rösträttsrörelsens ledning försökte föra fram 
problematiken. Herrskapskvinnor, som i offentliga manifestationer stred för 
industriarbetarkvinnornas förbättrade arbetsvillkor, kunde uppenbarligen inte samtidigt 
betrakta sina egna kvinnligt anställda som jämlikar i strävan efter emancipation. Dels ledde 
det till uppblossande inre motsättningar, dels resulterade det i att tjänstekvinnorna uteslöts i 
rörelsens mer offentliga sammanhang, trots att de verkade i kulisserna med bl. a ekonomiskt 
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stöd och som åhörare vid olika evenemang.71 Att tjänstekvinnorna fick bistå rösträttskampen 
ekonomiskt, men inte synas utåt visar på tydliga klasshierarkier inom rörelsen. 

Forskning i England bekräftar att judiska kvinnor inte fick någon förändrad eller mer jämställd 
ställning inom judendomen åren efter rösträttskampen.72 Anne Summers, doktor i historia, 
har forskat bl. a. om judiska kvinnors kamp i England för ökad jämställdhet i församlingslivet 
under 1880-1940. Summers analys visar att inte alla judiska kvinnor nöjde sig med sina 
tilldelade uppgifter i den privata sfären. Det fanns judiska rösträttskvinnor som även kämpade 
för den religiösa sakens skull, trots att diskussionerna då mest kom att handla om kvinnans 
rättigheter till skilsmässa. Samtidigt diskuterade kristna kvinnor rätten till prästämbetet. 
Annars fanns en viktigare fråga på agendan för de engelsk-judiska kvinnorna, nämligen 
synagogornas traditionella kvinnoläktare. Vissa judiska feminister jämställde kvinnoläktarens 
segregerande funktion med Fjärran Österns harembyggnader, där kvinnornas avdelning skulle 
hålla dem utestängda från den offentliga sfären. En reformjudisk organisation, the Jewish 
Religious Union (JRU), förordade därför att kvinnor och män skulle få sitta tillsammans under 
gudstjänsten i synagogan.73 Summers forskning visar att de judiska kvinnorna inte lyckades 
lika bra som de kristna kvinnorna i kampen för jämställdhet och religiösa förändringar. Ändå 
var deras rösträttsrörelser uppbyggda på liknande sätt. Inte heller utgjorde de religiösa 
skillnaderna något hinder för samarbete, rörelserna emellan. År 1912 hade en judisk 
rösträttsrörelse bildats, kallad ”Jewish League for Woman Suffrage” (JLWS), som främst 
bestod av kvinnor från medel- och överklassen, vilka krävde både politiska rösträttsreformer 
och mer religiös jämställdhet inom judiskt församlingsliv.  Men, problemet för JLWS var bl. a 
att män i ledande positioner blev oroliga att kvinnornas engagemang kunde innebära att 
allmänhetens fördomar mot judar skulle växa. Vid första världskrigets slut hade de judiska 
kvinnorna blivit omsprungna av kristna rösträttsrörelser, som hade hunnit betydligt längre i 
jämställdhetsarbetet i sina respektive kyrkor och trossamfund.74 

England låg i framkant i den europeiska kvinnliga rösträttsrörelsen och lyckades alltså uppbåda 
även judiska kvinnors engagemang, enligt Summers. En av de mest drivande i frågorna om 
kvinnlig rösträtt, religiösa reformer och jämställdhet var Lily Montagu. Hon var dotter till en 
rik judisk baron, men bröt sig loss från det strikt ortodoxa hemmet och blev medgrundare till 
både JRU och JLWS. Lily arbetade även oförtrutet med att förbättra de arbetsrättsliga villkoren 
för judiska yrkeskvinnor, liksom för en mer progressiv judendom. Det var därmed inte bara 
rösträttsfrågan som var viktig för Lily, utan också kampen för kvinnans religiösa rättigheter. 
JRU´s medlemmar bildade 1909 Englands första liberala judiska församling, där män och 
kvinnor kunde sitta tillsammans i synagogan. Summers forskning visar annars att det enda 
religiösa sammanhang där judinnor kunde uppnå någon slags jämställdhet var inom frivillig- 
och hjälparbetet. När den judiska befolkningen växte stort i England på kort tid, pga. 
östeuropeiska flyktingströmmar, medförde det ett ökat hjälparbete inom församlingarna. För 
att hindra antisemitismens framfart var det viktigt att hjälpa de fattiga immigranterna till rätta. 
Frivilligarbetet med välgörenhet hamnade då främst på kvinnornas bord, eftersom de inte 
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ägnade sig åt religiösa studier utan hade tid att uppfylla mitsvan om hjälp till nödlidande. Här 
såg assimilerade medelklasskvinnor ofta sin chans att få lite inflytande i församlingslivet och 
deras insats blev betydelsefull under mellankrigstiden. Andra judiska kvinnor nöjde sig inte 
med detta utan krävde, likt Lily Montagu, både rösträtt och religiöst inflytande i den offentliga 
sfären, och gick därför med i JRU eller JLWS. Frågan om kvinnlig rösträtt i judiska församlingar 
debatterades år 1914 i en sammanslutning för de engelska synagogorna – och avslogs. Men, 
kvinnorna gav sig inte så lätt! Det förekom t.o.m. religiösa suffragetter som delade Pankhurst 
militanta metoder för att få igenom sina krav på kvinnlig rösträtt, liksom på förändringar inom 
de judiska församlingarna. År 1913 lyckades tre judiska militanta rösträttskvinnor att ta sig in 
i en engelsk synagoga och störde gudstjänstfirandet under Yom Kippur, Försoningsdagen. Det 
blev inte populärt när de skrek ut sitt budskap om ”Votes for women”. Sådana häftiga aktioner 
gav upphov till församlingsmedlemmarnas oro för ökad antisemitism. Och judisk press, t. ex 
Jewish Chronicle, förlöjligade gärna de judiska rösträttskvinnorna. Ändå förespråkade judiska 
rösträttskvinnor de icke-militanta metoderna, påpekar Summers.75  

När första världskriget var över 1918 och kvinnlig rösträtt hade införts i England började 
tanken gro på en egen judisk kvinnoorganisation med sionistisk inriktning. Det fanns 
visserligen i den sionistiska rörelsen en slags kvinnlig underavdelning (sedan 1897) kallad 
Daughters of Zion, med välgörenhetsarbete på schemat. Men, många judiska feminister ville 
gå längre än så. Den manliga ledningen i engelska Zionist-Federation var däremot inte lika 
förtjust i idén och krävde 2 000 medlemsnamn som villkor. Ett år senare var det uppnått och 
1920 bildades Women´s International Zionist Organisation (WIZO). Summers, som forskat 
även om WIZO, menar att svårigheterna för WIZO i den inledande fasen var dels att bygga upp 
en kvinnoorganisation med feministisk inriktning, dels göra sig hörd i en redan etablerad 
sionistisk organisation med manliga normer i en patriarkal maktordning. Första ordföranden 
hette Rebecca Sieff. Hon tillhörde den yngre generationens mer välutbildade överklass med 
feministiska idéer, och hennes tidigare skolrektor hade varit aktiv rösträttskvinna. Rebecka 
tvingades nu försöka ena judiska feminister och rösträttskvinnor med icke-feminister. Å ena 
sidan, sa hon, var WIZO inte en feministisk organisation, men å andra sidan skulle dess arbete 
resultera i en högre ställning för kvinnan – även religiöst. Hon fick aldrig tala i en synagoga!76  

Inom WIZO uppstod likväl konflikter mellan de tidigare rösträttskvinnorna och icke-
feministerna. För att hindra den egna organisationen från att slitas sönder inifrån krävdes nu 
kompromisser och eftergifter. De mer radikala feministiska idéerna fick med tiden ge vika för 
att ett enat WIZO skulle kunna föra ut sina kvinnofrågor och sitt jämställdhetsarbete 
överhuvudtaget i en manligt dominerad paraplyorganisation. Trots dessa eftergifter från 
feministerna lyckades man inte alltid i sitt arbete för att stärka judiska kvinnors ställning i 
samhället. Kampanjen för att genomföra t. ex kvinnlig rösträtt för judiska bosättarkvinnor i 
Palestina (gamla Israel) misslyckades till en början, och fick genomslag först fem år senare. 
WIZO var dock framgångsrika på många andra områden och lyckades bl. a skapa mängder av 
arbetstillfällen inom jordbrukssektorn för bosättarkvinnor i Palestina. Återigen växte en 
konflikt fram mellan feministiska WIZO-medlemmar som ville ge de yrkesverksamma 
kvinnorna ekonomiskt stöd och bygga ut barnomsorgen, medan icke-feminister hellre 
betonade satsningen på hemarbete. Även internationellt kunde konflikter uppstå mellan 
medlemmarna. Doktor Miriam Scheuer var en stridbar feminist i ledningen för den tjeckiska 
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WIZO-rörelsen och uttryckte frimodigt sina åsikter vid internationella sammankomster, liksom 
grundaren och ledaren av WIZO i Tjeckoslovakien, Hannah Steiner. Även Steiner hade 
doktorerat, och var redaktör i Prag för en judisk tidskrift för kvinnor. Med sina 
universitetsutbildningar och yrkeskarriärer var det självklart för dessa båda kvinnor att betona 
vikten av ekonomiska satsningar på högre utbildning och yrkesarbete för judiska kvinnor. De 
åsikterna delades inte alltid av andra WIZO-kvinnor i Europa, som t. ex i England där andelen 
högutbildade medlemmar var låg. Interna schismer visar att inte enbart patriarkala 
maktstrukturer bidrog till bakslagen inom WIZO. Men, liknande genusstrukturer genomsyrade 
hela den dåvarande globala maktordningen - precis som nu - påpekar Summers. På 1930-talet 
innebar nazismens och antisemitismens framfart i Europa att andra frågor hamnade högre 
upp på agendan för WIZO-kvinnorna. De fick nu lägga kvinnofrågorna åt sidan och i stället enas 
i hjälparbetet för judiska flyktingar. Rebecka Sieff fortsatte trotsigt sitt feministiska arbete i 
WIZO genom kampen för jämställdhet och samarbetet med feminister i Palestina.77 Judiska 
kvinnor i England lyckades följaktligen initiera egna fristående rörelser, både i rösträttsfrågan 
och den sionistiska frågan under 1900-talets inledande decennium. Där förekom, liksom i 
Tyskland och USA, även en kamp för religiös jämställdhet i de judiska församlingarna. Hur 
judinnornas engagemang såg ut i Sverige får följande två delavsnitt besvara. 

 

3.2. Den kvinnliga rösträttsrörelsen i Sverige 

Jag har talat med många män om kvinnofrågan, och jag har hört många synpunkter, men ännu har 
jag hört alltför få säga: ”De är ju också människor”.78 

Citatet är hämtat från Elin Wägners rösträttsroman Pennskaftet. Orden säger något om synen 
på kvinnor, kvinnorörelsen och rösträttskampen under 1900-talets början i Sverige. Att 
kvinnor skulle få rösträtt, precis som män, betraktades länge som en helt befängd idé! Fram 
till allmän och lika rösträtt infördes i Sverige 1921 var maktordningen tydlig: Män var bättre 
lämpade att styra och ställa, eftersom deras hjärna var mer utvecklad för det, ansåg den 
styrande makteliten. Kvinnan skulle underordna sig och vara lydig, därför var hon heller inte 
myndig. Först 1858 fick ogifta kvinnor över 25 år rätt att ansöka i domstol om att bli 
myndigförklarade och 1884 sänktes åldern till 21 år. Däremellan, under 1870-talet, hade 
Sverige fått sina fyra första kvinnliga universitetsstudenter. Under frihetstiden (1718-1772) 
hade vissa svenska kvinnor haft rösträtt, men endast de som var skattebetalare och egna 
företagare. Dvs. om maken dog så myndigförklarades änkan och fick ta över hans företag, 
därmed kunde hon också betala skatt till staten och fick utöva sin rösträtt. Det var alltså en 
ytterst begränsad grupp med svenska medborgare som fick rösta i riksdagsvalet.79 Judiska 
kvinnor var vid denna tid inte svenska medborgare (inte förrän 1870) och hade därmed ingen 
rösträtt alls. Att alla svenska kvinnor skulle få rösträtt var en löjlig tanke, enligt flera politiska 
grupper som hellre diskuterade riksdagens politiska utformande. Under 1800-talets andra 
halva började rösträttsfrågan ta fart på allvar eftersom inte heller alla män hade rösträtt, vilket 
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arbetarrörelsen stred för. Viktiga framsteg för kvinnan gjordes redan år 1862 med kvinnlig 
rösträtt i kommunala val - om kvinnan var löntagare och skattebetalare, vill säga.80  

Författaren Fredrika Bremer tillhörde den första generationens rösträttsanhängare. Hon var 
redan på 1850-talet drivande i kampen för kvinnans rätt att få rösta, utbilda sig och försörja 
sig, inneha samma juridiska rättigheter och arbetsvillkor som mannen, samt bli 
myndigförklarad. Efter hennes död bildades Fredrika Bremer-förbundet 1884, som förde 
kampen vidare i dessa sakfrågor och blev pådrivande i rösträttsfrågan.81 Fredrika Bremer-
förbundet lämnade in en begäran i frågan till regeringen 1899, vilken avslogs. De fortsatte 
oförtrutet sitt arbete. Vid 1900-talets början växte det fram olika rösträttsföreningar för 
kvinnor. Och även män med radikala åsikter kämpade för allmän rösträtt och lyfte fram frågan 
alltmer i svensk politik och press. Det resulterade i att rösträttsreformen genomfördes år 1909 
– för män. Kvinnorna stod fortfarande kvar utan rösträtt och stängdes återigen ute. Precis som 
i många andra länder fick svenska kvinnor vänta tills männen hade fått sin rösträtt. Kvinnorna 
fortsatte kampen – nu på egen hand!82 I Stockholm hade en lokal rösträttsförening bildats 
redan 1902 bland stridbara kvinnor; Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt, FKPR. Året 
därefter ändrade FKPR namn, då den förenades med andra lokala kvinnoföreningar och en 
stor riksorganisation etablerades; Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt, LKPR.83 Där 
tilläts endast kvinnliga medlemmar, medan samhällsklass eller politisk ståndpunkt var mindre 
viktigt. Rörelsen var alltså politiskt obunden, eftersom det primära inte var partipolitiska 
frågor, utan rösträttsfrågan och att engagera alla kvinnor.84 Att rösträttsfrågan var central för 
hela kvinnoemancipationen och viktig för så många kvinnor hängde samman med ambitionen 
att få ta plats i det offentliga rummet och ge uttryck för sina egna åsikter. Det handlade ytterst 
om demokrati och kvinnlig representation i riksdagen. Rösträttsrörelsen med Fredrika 
Bremer-förbundet och LKPR i spetsen, samt olika politiska kvinnoförbund m. fl. visade nu upp 
en enad front och började mobilisera sina krafter. Därefter gick det snabbare. Flera berömda 
och karismatiska kulturpersonligheter hos andra och tredje generationens rösträttskvinnor 
blev dragplåster, t. ex Selma Lagerlöf, Ellen Key och Elin Wägner. Rösträttsrörelsen arbetade 
framöver på bred front och ville ge svenska kvinnor kunskapsbildning genom bl. a 
folkrörelserna, olika kurser och en egen rösträttstidning. Man använde sig även av männens 
taktik; att påstridigt framhålla sin sak vid ständigt nya möten, runt om i hela landet. Eller som 
en av rörelsens kända förespråkare, Gulli Petrini, kamplystet sa; ”Man ska alltid bråka”.85 

Suffragettrörelsen tycks inte ha förekommit i Sverige, inget sådant material har återfunnits vid 
mina efterforskningar. Däremot upprätthölls svenska kontakter med engelska suffragetter. 
Två föredragshållare kom bl. a till Stockholm på besök 1913, visar en arkiverad maskinskriven 
polisrapport. Ämnet för föredraget var ”Suffragettrörelsen i England och dess verkningar”. 
Ingen av föredragshållarna framhöll dock de militanta metoderna för Sveriges del, utan 

 
80 Florin, ”Visioner, rörelser och rösträtt”, s. 38 ff., i; Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och 
framtiden för demokratin i Sverige, Holgersson & Wängnerud (red.). 
81 Gemzöe, Feminism, uppdaterad nyutgåva, s. 39. 
82 Florin, ”Visioner, rörelser och rösträtt”, s. 41 ff., i; Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och 
framtiden för demokratin i Sverige, Holgersson & Wängnerud (red.). 
83 Holgersson, Ulrika, ”Från tågresor till sociala medier”, s. 110, & Florin, Christina, ”Visioner, rörelser och 
rösträtt, s. 45, i; Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige, 
Holgersson & Wängnerud (red.). 
84 Teleman, Rösträtt för kvinnor, s. 48 f. 
85 Florin, ”Visioner, rörelser och rösträtt, s. 44 f., 49 ff., 58, i; Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och 
framtiden för demokratin i Sverige, Holgersson & Wängnerud (red.). 
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menade att det var nödvändigt just i England där kvinnorna hade det betydligt svårare. Det 
var LKPR som bjöd in till mötet, i en nästan fullsatt sal med ca. 420 deltagare – mestadels 
kvinnor, samt två manliga poliser som övervakade att tillställningen gick lugnt till.86 Och i 
Göteborg samma år var Emmeline Pankhursts dotter, Sylvia, huvudtalare vid ett fullsatt möte, 
vilket arrangerades privat av ordföranden i den lokala rösträttsrörelsen. Sylvia Pankhurst, som 
befann sig på flykt, var en känd förespråkare av WSPU´s våldsamma metoder och försvarade 
dem vid det svenska besöket. Även där polisbevakades tillställningen, mest för att det inte 
skulle sägas något otillbörligt utanför den svenska yttrandefrihetens gränser. Det var en unik 
händelse med en militant suffragett i talarstolen på svensk mark och det blev en stor skandal 
– t.o.m. kvinnor i den svenska rösträttsrörelsen reagerade negativt.87 Rösträttskvinnorna i 
Sverige fick viss inspiration från suffragetterna i England, även om de inte talade högt om 
detta. Suffragetternas militanta metoder var omdiskuterade och nidbilden av dem ledde till 
att svenska rösträttskvinnor i stället blev extra måna om sitt goda uppförande och utseende 
när de var ute och kampanjade. Därför förespråkades också fredliga demonstrationer och 
möten, när t. ex Lydia Wahlström och Anna Whitlock reste runt och agiterade. De var båda 
två, i olika perioder, ordförande i LKPR som f.ö. var anslutet till ”International Woman Suffrage 
Alliance”. Men, när Socialdemokraternas Kata Dahlström medverkade vid ett rösträttsmöte 
1902 i Stockholm urartade detta i våldsamheter och hon arresterades – precis som Emmeline 
och Sylvia Pankhurst. Och precis som i Englands WSPU var LKPR´s medlemmar vanligtvis 
välutbildade medel- och överklasskvinnor. Flera av dem yrkesarbetade och hade eget 
tjänstefolk i hemmet. Dessa mer välbeställda kvinnor var till större delen ensamstående 
kvinnor med ett stort nätverk och god retorisk förmåga, vilket kom till användning i 
rösträttskampen när kvinnorna reste runt och agiterade. Andra medlemmar hade oftast en 
reformvänlig make. Gemensamt för kvinnorna var att de hade tröttnat på samhällets 
orättvisor. Runt om i landet bildades därför allt fler lokalföreningar och en 
namninsamlingskampanj lyckades samla ihop 350 000 namnunderskrifter år 1913.88  

Kvinnornas enträgna kamp bar frukt så småningom. Under 1910-talet hade oroligheterna i det 
svenska samhället eskalerat med hungersnöd, arbetslöshet och protester. Farhågor växte 
senare fram för en liknande revolution som i Ryssland. Politikerna ansåg att de hade att välja 
mellan kvinnlig rösträtt, eller risken för revolution.89 År 1912 hade det första lagförslaget 
kommit om kvinnlig rösträtt. Det avslogs i riksdagen. Vid ett extrainsatt möte 1918 bestämdes 
att man skulle fatta ett beslut i frågan. Och 1919 godkände man kvinnlig rösträtt, dvs. i ett 
första beslut. Detta stadfästes 1921 när det andra beslutet togs i riksdagagen. I september 
samma år tilläts kvinnor att delta i riksdagsvalet för första gången, och gifta kvinnor 
myndigförklarades! Historia skrevs även när svensk demokrati berikades med fem kvinnliga 
riksdagsledamöter år 1922. Visserligen återstod mycket hårt arbete när demokrati- och 
jämställdhetsarbetet skulle börja ta form i det nya politiska landskapet och i det svenska 

 
86 ”Stockholmskällan, Stockholms stad”,2021. 

https://stockholmskallan.stockholm.se/ContentFiles/RA/420640_SAPO_med_foregangare/Kvinnlrostrattmote_

viktoriasalen_18febr1913.pdf (Hämtad: 2022-01-08). 

87 Demokrati100.se, Kungliga biblioteket, (KB), ”Suffragetten Sylvia Pankhurst och ”skandalen” i Göteborg 
1913”, 2022. https://demokrati100.se/suffragetten-sylvia-pankhurst-och-skandalen-i-goteborg-1913/ (Hämtad: 
2022-01-08).   
88 Teleman, Rösträtt för kvinnor, s. 50 f., 60 ff., 74. 
89 Florin, ”Visioner, rörelser och rösträtt, s. 57 f., i; Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och 
framtiden för demokratin i Sverige, Holgersson & Wängnerud (red.). 
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samhället.90 Men, genom striden och organiserandet i LKPR, Fredrika Bremer-förbundet och 
olika politiska kvinnoförbund lyckades rösträttskvinnorna uppnå det primära målet; att 
kvinnor skulle få göra sin politiska röst hörd vid riksdagsvalen, bli myndigförklarade och få ta 
del av de rättigheter och skyldigheter som en sann demokrati erbjuder alla sina medborgare.  

 

3.3. Judiska rösträttskvinnor i Församlingen 

Var befann sig då de judiska kvinnorna under emancipationen i Sverige, kan man fråga sig. Var 
de engagerade i den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen? Eller fanns det t.o.m. egna judiska 
rösträttsrörelser, liknande Jewish League for Woman Suffrage (JLWS) i England? Summers 
fastslår i sin forskning att Englands judiska kvinnor var unika genom att de organiserade sig i 
JLWS. Det går alltså inte att hitta dess like under samtida förhållanden. I Frankrike och Italien 
förväntades t. ex de judiska kvinnorna att kämpa för samhällets sak, som sanna republikaner, 
och inte utifrån sin konfession. Summers analys bygger på efterforskningar i historiska 
källskrifter om den internationella kvinnliga rösträttsrörelsen.91 Hennes slutsatser kan förklara 
varför mina egna efterforskningar i ämnet inte har gett något resultat; inget material har 
återfunnits om en liknande rösträttsrörelse bland judiska kvinnor i Sverige. I Tyskland 
existerade visserligen Jüdischer Frauenbund (JFB), men den organisationen arbetade även 
med sociala frågor och välgörenhetsarbete, förutom religiös jämställdhet och rösträttsfrågor.  

Kvarstår gör däremot frågan om judiska kvinnors engagemang i den svenska kvinnliga 
rösträttsrörelsen. Något sådant sekundärmaterial har tyvärr inte heller återfunnits. Men, vid 
mina efterforskningar av primärkällor hos Riksarkivet framkom att det finns ett arkiv för de 
kvinnliga rösträttsrörelserna (1902-1921). Jag valde därför att ta del av handlingar i arkivet för 
Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt (LKPR), Fredrika Bremer-förbundets arkiv, 
samt arkiven för de politiska kvinnoförbund vars partier arbetade aktivt i rösträttsfrågan; 
Socialdemokraterna och Liberalerna.92 Det framkom dock under arbetets gång med 
efterforskningarna att det inte går att utläsa konfession i arkivhandlingarna. Därmed är det 
omöjligt att endast utifrån dessa primärkällor kunna fastställa vilka av rösträttsmedlemmarna 
som var judinnor och tillhörde Församlingen. Med utgångspunkt från detta faktum använde 
jag mig i stället av namnen på tjugotalet av JKK´s och WIZO´s styrelseledamöter, som jag spårat 
upp genom Judiska Kvinnoklubben i Stockholms arkiv och tidskriften Judisk Krönika.93 Därefter 
sökte jag på ledamöternas namn i de olika arkivhandlingarna. 

Bland handlingarna i Fredrika Bremer-förbundets arkiv återfanns varken matrikel eller 
medlemskort, utan främst verksamhetsberättelser och utgiftsposter.94 Enligt Riksarkivet är 
Fredrika Bremer-förbundets medlemsmatriklar väldigt disparata och det saknas många år. 
Därför blev det svårt att göra en medlemssökning där. När jag ändå befann mig på Riksarkivet 
i Marieberg sökte jag även igenom Moderata Kvinnoförbundets arkiv. Där fann jag endast 
förteckningar över valmansförbund, stadgar, liggare över föredrag, samt 

 
90 Holgersson & Wängnerud, ”Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin”, s. 13, 17 f., i; Rösträttens 
århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige, Holgersson & Wängnerud (red.). 
91 Summers, Christian and Jewish Women in Britain, 1880-1940: Living with Difference, s. 22. 
92 Teleman, Rösträtt för kvinnor, s. 73. 
93 Protokoll fört vid sammanträde den 27/4 1931 & 9/4 1935, A1 a:1, Judiska Kvinnoklubben i Stockholms Arkiv 
1931-2006 (JKK), Riksarkivet (RA), samt ”Wizo, Stockholm”, i; Judisk Krönika, vol. 1-5, Nr. 6, (1935), s. 114. 
94 Fredrika Bremer-förbundets arkiv 1880-1980, D1:1 Tidiga register, D1:2 Diverse register och liggare, RA.  
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medlemsförteckningar för styrelsen mm.95 Inte heller där upptäcktes någon styrelsemedlem 
från JKK eller WIZO. Därför sökte jag vidare i Socialdemokratiska Kvinnoförbundets 
arkivhandlingar på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Flemingsberg. Bland handlingarna 
återfanns bl. a årsberättelser, kongress- och styrelseprotokoll, ombudsförteckningar, samt 
flera matriklar för Stockholms Allmänna Kvinnoklubb från perioden 1892-1976. Dessvärre 
återfanns inte en enda av JKK´s eller WIZO´s styrelseledamöter i arkivmaterialet.96 Därefter 
gjorde jag efterforskningar hos Liberala kvinnors arkiv, däribland Frisinnade kvinnors 
riksförbund, på Riksarkivet i Arninge. Där återfann jag inte heller någon av 
styrelsemedlemmarna bland årsberättelser, kassaböcker, nämnder och styrelser, eller bland 
ombuden i länsförbund och lokalavdelningar från t. ex Stockholm och Göteborg. Varken 
matriklar eller medlemskort återfanns i arkivhandlingarna. Däremot upptäckte jag ett 
välbekant namn i årsberättelserna från 1905; författarinnan Sophie Elkan, född Salomon. 
Hennes namn stod med i ett upprop bland många andra framstående kulturkvinnor, däribland 
konstnärinnan Elsa Beskow. Dessa kvinnor hade undertecknat en proposition till kungen om 
kvinnlig rösträtt.97 Sophie var inte bara omtalad för sitt författarskap, utan också för sin 
mycket nära vänskap med Selma Lagerlöf. Dessutom var Sophie född i den judiska släkten 
Salomon.98 Det visar att åtminstone en judisk kvinna deltog i den kvinnliga rösträttsrörelsen.  

Åter till mina efterforskningar i De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv i forskarsalen på 
Riksarkivet i Marieberg. Skulle jag hitta ytterligare någon judisk kvinna som var medlem i 
rösträttsrörelsen, vilken också gärna hade kopplingar till JKK eller WIZO? Fredrika Bremer-
förbundets arkiv hade inte gett något resultat alls, nu återstod LKPR´s arkiv. Vissa av de fysiska 
handlingarna i LKPR´s arkiv är dock inte i skick att lånas ut till forskarsalen, enligt Riksarkivet. 
Dessutom är digitaliseringsprocessen av arkivmaterial inte helt färdig ännu, utan utgjordes i 
januari 2022 av endast ca. 5%.99 Det är oklart i dagsläget när Riksarkivets handlingar är 
färdigskannade och tillgängliga för digital forskning. Men, i LKPR´s arkiv med fysiska handlingar 
upptäckte jag slutligen en matrikel med namn och civilstånd, och vars försättsblad hade 
rubriken ”Föreningen för Kvinnans politiska rösträtt” (FKPR). Och bland de handskrivna 
medlemskorten i LKPR´s eget kartotek stod namn, adress, civilstånd, årtal för inträde i 
föreningen, samt vilka år som medlemsavgiften hade betalats in.100 Jag sökte på tjugotalet 
namn bland JKK´s och WIZO´s styrelseledamöter, samt deras respektive ordförande; Olga 
Raphael Linden och Selma Arnheim. Men, inte ett enda av dessa namn stod med. Det började 
kännas tröstlöst! Nu kan det ibland vara lätt att missa eller läsa fel bland hundratals snirkliga 
handskrivna namn, så jag sökte igenom matrikeln en extra gång, för säkerhets skull. När listan 
på styrelsemedlemmar var genomsökt upptäckte jag ändå till slut ett välbekant efternamn i 

 
95 Moderata Kvinnoförbundets arkiv 1904-1965, vol. D:1, D:2 Liggare, RA. 
96 Socialdemokratiska Kvinnoförbundets arkiv, 2651 vol. 6 Årsberättelser mm., vol. 8, Matriklar för Stockholms 
Allmänna Kvinnoklubb (1892-1976), samt 2702 / A/1/A/1 Kongressprotokoll & Ombudsförteckningar för 
Stockholms och Göteborgs distrikt, A/2/2, A/3/2 Styrelseprotokoll, A/2/1 Styrelseprotokoll & Rapport från 
Göteborgs Socialdemokratiska Kvinnoklubb, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Flemingsberg (ARAB). 
97 Årsberättelser för Landsföreningen och lokalföreningarna för kvinnans politiska rösträtt 1905, Ö 2:209, 

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 1904-1917, Liberala kvinnors arkiv, RA, samt Ö 1:208 Handlingar 
efter Frisinnade kvinnors riksförbund 1914-1939, Liberala kvinnors arkiv, RA. 

98 Wikipedia. ”Sophie Elkan”, 2022. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sophie_Elkan (Hämtad: 2022-04-01). 
99 ”Riksarkivet, Digitala forskarsalen”, 2021. https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen (Hämtad: 2022-01-
07).  
100 De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv: Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtts arkiv (LKPR´s arkiv) 
1902-1921, vol. 26 a Matrikel, 26 i Medlemskort, RA. 
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matrikeln; Raphael. Det var dock inte Olga, med flicknamnet Raphael. Därför hade jag lämnat 
det därhän vid första genomläsningen. Det var fru Cecilia Raphael och fröken Ellen Raphael. 
Kunde de vara släkt med Olga? Fast, det måste funnits flera familjer med just det efternamnet 
runt om i Sverige kring sekelskiftet. Och det var inte heller säkert att de båda kvinnorna var 
medlemmar i Församlingen. Därför återvände jag till kartoteket med hundratals medlemskort, 
som var omsorgsfullt hopbuntade med snören runt varje packe. Där stod alla privatadresser 
nedanför medlemsnamnen. Det visade sig att kvinnorna Raphael var bosatta och skrivna på 
samma Östermalmsadress; Nybrogatan 38. Det var alltså troligen mor och dotter. Då drog jag 
mig till minnes hur Olga i memoarerna hade berättat om sin egen familj. Då började det klarna. 
Det kunde vara Olgas egen mor och syster som stod bland medlemsnamnen!  

När jag hade lämnat forskarsalen och åter kunde ta del av Olgas memoarer, fick jag mina 
förhoppningar bekräftade. Olga berättar på ett par ställen i boken om både sin mor och 
storasyster Ellen. Däremot nämner hon inte modern vid namn, eller hennes engagemang i 
rösträttsfrågan. Det framkommer dock att modern, som hade klen hälsa, var dotter till den 
berömde svensk-judiske konstnären Geskel Saloman och att Olgas familj bor ståndsmässigt 
med tjänstefolk på Nybrogatan i Stockholm.101 I boken Det judiska Stockholm står det berättat 
om Geskel Salomans döttrar, Cecilia och Fanny, som brevväxlade med varandra sedan Cecilia 
åkt utomlands för sina lungproblem, 1880. Fanny hade nyligen blivit ingift i en av Stockholms 
mest förmögna judiska släkter, familjen Hirsch, och kände sig rofylld inför den kommande 
förlossningen. Några veckor senare var både Fanny och den nyfödda dottern döda. Cecilia blev 
otröstlig i sin sorg.102 Med dessa olika pusselbitar lyckas bilden äntligen bli klar. Olgas egen 
mor Cecilia och storasyster Ellen är samma kvinnor som står som medlemmar i 
rösträttsrörelserna FKPR och LKPR! Cecilia Raphael, född Salomon, levde under åren 1858-
1930, vilket betyder att hon dog ett år innan dottern Olga grundade JKK.103 Därför återstår att 
söka endast på Ellens medlemskap i JKK. WIZO har inte sitt material arkiverat, så det är svårt 
att ta reda på ett eventuellt medlemskap där. Tillbaka hos Riksarkivet i Arninge finner jag en 
förteckning över JKK´s medlemmar. Det gäller erlagda medlemsavgifter för 1936. Och bland 
240 betalande JKK-medlemmar återfinner jag fröken Ellen Raphael. Hon är f.ö. skriven på 
samma adress som Olga; Östermalmsgatan 97.104 Därmed har frågan blivit besvarad om det 
fanns judinnor bland de svenska rösträttskvinnorna som dessutom hade kopplingar till det 
judiska kvinnoorganiserandet i Stockholm, vilket åtminstone en av dem hade. Och hon stod 
JKK´s första ordförande närmare än jag kunnat ana; det var Olgas egen syster!  

Det som går att utläsa av LKPR´s medlemskort är att mor och dotter Raphael blev medlemmar 
samma år som FKPR bildades, 1902. På kortens fram- och baksida har de noterats som 
betalande medlemmar fram till 1920, dvs. året innan kvinnlig rösträtt infördes. LKPR upphörde 
1921, när rörelsen hade uppnått sitt mål och kvinnor fick rösta i valet.105 Enligt min uppfattning 
kan det förklara varför man inte tog ut någon avgift det året. Det betyder att Cecilia och Ellen 
i nästan 20 år höll fast vid sin övertygelse och stöttade kampen för kvinnlig rösträtt, även om 
det inte framgår hur aktiva de var i själva striden eller om de endast stöttade rörelsen 

 
101 Raphael, Olga, Skiftande spel, Stockholm, P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1960, s. 9 f., 20 ff. 
102 Wästberg, Per, ”Släkten Hirsch i Stockholm – några porträtt”, s. 172 ff., i; Det judiska Stockholm, Glück, 
Neuman & Stare (red.). 
103 Riksarkivet, Svenskt biografiskt lexikon, ”Axel E Raphael”. 2022 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/7542 (Hämtad:2022-04-02). 
104 Förteckning över erlagda medlemsavgifter 1936-1949, D 1:1, JKK, RA. 
105 Teleman, Rösträtt för kvinnor, s. 79. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/7542


36 
 

ekonomiskt med sitt individuella medlemskap. Det är ändå anmärkningsvärt, anser jag, att 
dessa båda judiska överklasskvinnor tog ställning så tidigt i rösträttsrörelsens historia. De 
väntade inte tills efter rösträttsreformen för män 1909, då många kvinnor blev besvikna, utan 
Cecilia och Ellen var med redan från början i LKPR´s historia. De hade tidigt fått upp ögonen 
för rösträttsfrågan, de valde medvetet att organisera sig och delta i ett kvinnligt föreningsliv, 
liksom de stöttade kampen ekonomiskt.  

Av en händelse upptäckte jag ledtrådar som styrker Cecilias aktiva medverkan i 
kvinnorörelsen, genom ett föremål som har tillhört henne. Det är arkiverat i Hallwylska 
museets samling i Stockholm, där det återfinns under följande rubrik: ”Ett visitkort från Fru 
Cecilia Raphael, f. Saloman, daterat 1911. Överlämnat i samband med Internationella 
kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.”106 Cecilia hade överlämnat sitt visitkort till 
familjen von Hallwyl vid en storslagen festhögtid som ägde rum i deras palats på Hamngatan 
den 9 september 1911. Äldsta dottern i huset, Ebba, hade tidigare varit verksam i Fredrika 
Bremer-förbundet. Hon var åtta år yngre än Cecilia och blev redan som nybliven student invald 
i styrelsen när kvinnoförbundet grundades. Senare i livet talade Ebba om sig själv som 
”entusiastisk kvinnosakskvinna”. Även hennes mormor stöttade Fredrika Bremer-förbundet, 
inte minst ekonomiskt – fast i det fördolda. Troligen var det tack vare deras inflytande som 
Ebbas mor, Wilhelmina, beslutade att arrangera en stor fest i hemmet för delegaterna från 
The International Council of Women. Det var det äldsta internationella kvinnoförbundet, med 
kvinnorättsfrågor på agendan, som hade valt att förlägga sin kongress i Stockholm. I samband 
med Stockholmsmötet gav därför damerna von Hallwyl supé för 300 inbjudna gäster och 
därefter bjöds på sång- och musikunderhållning. Alla gäster kom dock inte till festligheterna i 
palatset. En känd konstnärshustru tackade nej med motiveringen att det var ett feministiskt 
evenemang. Bland gästerna återfanns annars bl. a statsministerfrun, arrangörer, 
styrelsemedlemmar och förbundsordföranden.107 I Hallwylska museets samling återfinns 119 
visitkort från supén i samband med kvinnoförbundets kongress. En femtedel av visitkorten 
tillhör internationella gäster, och ca. en handfull visitkort tillhör manliga gäster. Övriga 
kvinnliga gäster på den ”charmanta festen” bar titeln fru, fröken, doktor, grevinna eller 
makens titel, t. ex ”Biskopinnan”.108  

Det är möjligt att Cecilia umgicks även privat med Ebba - de tillhörde båda den förmögna 
överklassen på Östermalm, med adresser inte långt ifrån varandra. Eller så träffades de främst 
vid liknande evenemang. Oavsett vilket, bekräftar visitkortet dels att en judisk kvinna var 
hembjuden och umgicks i Stockholms icke-judiska högreståndsmiljöer, dels att hon deltog i 
festhögtiden vid Internationella kvinnoförbundets kongress. Cecilias medverkan vid festen i 
samband med kvinnokongressen visar på hennes engagemang i kvinnorättsliga frågor, liksom 
hennes ekonomiska stöd och medlemskap i LKPR och FKPR bevisar ett tydligt 
ställningstagande i rösträttsfrågan. Men, även hennes dotter Ellen hade tagit ställning för 

 
106 Inv.nr. LXIV:I:L.b.c. 692_HWY, Samling 64, LXIV Arkiv, Hallwylska museet i Stockholm, Databasen: Visitkort, 
Internationella Kvinnoförbundets kongress 1911, Statens historiska muséer, ”visitkort från Fru Cecilia Raphael” 
Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) 2022. 
https://samlingar.shm.se/object/870C4C7A-BD92-4448-8A99-3C6364ACD0F6 (Hämtad:2022-04-06). 

107 Nestor, Sofia, ”Ebba”, s. 25, 48 ff., i; Systrarna von Hallwyl, Williams, Annika (red.), Stockholm, Hallwylska 
museet, 2017. 
108 Statens historiska muséer, ”sökord: visitkort internationella Kvinnoförbundets kongress 1911”. 2022. 

https://samlingar.shm.se/sok?query=visitkort+internationella+Kvinnof%C3%B6rbundets+kongress+1911&type
=object (Hämtad:2022-04-06). 

https://samlingar.shm.se/object/870C4C7A-BD92-4448-8A99-3C6364ACD0F6
https://samlingar.shm.se/sok?query=visitkort+internationella+Kvinnof%C3%B6rbundets+kongress+1911&type=object
https://samlingar.shm.se/sok?query=visitkort+internationella+Kvinnof%C3%B6rbundets+kongress+1911&type=object


37 
 

rösträttsrörelsen och senare också för ett judiskt kvinnoorganiserande i JKK. I denna studie 
går jag inte in mer i detalj på vilka dessa båda judiska rösträttskvinnor var. Syftet med min 
analys är inte att göra personporträtt av alla judiska kvinnor i Stockholm, som eventuellt 
återfinns i rösträttsrörelsen. I stället målas personporträtt upp av JKK´s och WIZO´s respektive 
ordförande i kapitel 5, för att närmare presentera de båda kvinnor som tog initiativ till det 
judiska kvinnoorganiserandet i Stockholm. Kanske framkommer det ytterligare kopplingar till 
rösträttsrörelsen vid porträtterandet? 

Utifrån efterforskningarna på Riksarkivet drar jag följande slutsatser: Det fanns judiska kvinnor 
som ansåg att det var viktigt att stödja kampen för kvinnlig rösträtt, genom att organisera sig 
i de kvinnliga rösträttsrörelserna FKPR och LKPR. Arkivhandlingarna avslöjar att judiska kvinnor 
med borgerlig klassbakgrund engagerade sig bland övriga svenska kvinnor vid denna tid. Att 
vissa handlingar saknas i De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv och i Fredrika Bremer-
förbundets arkiv resulterar dock i att min analys inte kan bli helt komplett utförd. Enligt 
folkräkningen år 1920 uppgick Sveriges befolkning till ca 5,9 miljoner invånare och därav 
uppgick den judiska befolkningens antal till 6 469, dvs. ca en promille. Av dessa levde nästan 
hälften i Stockholm, varav 1 319 var kvinnor. Och sammanlagt levde 3 079 judiska kvinnor i 
hela landet.109 Att jag återfunnit tre av dessa kvinnor i den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen 
borde rimligen innebära att fler judinnor engagerade sig i frågan vid denna tid, men att de 
väntar på att bli upptäckta i arkivgömmorna. Det saknas sekundärkällor i ämnet och tystnaden 
tycks vara total. Varför? T.o.m. Olga Raphael Linden utelämnar dessa fakta om sin egen mor 
och syster. Hur kommer det sig, att de judiska kvinnornas deltagande i rösträttsrörelsen inte 
har synliggjorts tidigare, inte ens av sin samtid?  

Sett utifrån ett intersektionellt perspektiv skulle tystnaden kring ett judiskt deltagande i den 
svenska kvinnliga rösträttsrörelsen kunna tyda på att såväl etniska- som kulturella- och 
klasshierarkier genomkorsade varandra i det svenska icke-judiska majoritetssamhällets 
patriarkala maktordning, som inte alltid var judevänligt. Situationen skulle då ha varit liknande 
den som Summers beskrev i England, där män i ledande positioner var oroliga för att de judiska 
kvinnornas engagemang kunde skapa ökad antisemitism i samhället och därför försökte tona 
ned deras medverkan. Det är en hypotes, men ändå värd att ta i beaktande, anser jag. Det 
innebär i så fall att judiska kvinnors konfessionella identitet osynliggjordes - medvetet eller 
omedvetet – för att undvika eventuella konflikter eller motsättningar mellan judar och icke-
judar i Sverige. Eller så förekom möjligen liknande diskriminering inom vissa svenska 
rösträttsrörelser, som hos WSPU i England. Där upplevdes tjänstekvinnornas medverkan i 
WSPU´s offentliga sammanhang som högst problematiskt av herrskapskvinnorna. De ville ju 
inte att deras anställda skulle synas i den offentliga sfären, vilket berodde på tydliga 
klasshierarkier inom rörelsen. Tjänstekvinnorna osynliggjordes därmed av andra 
rösträttskvinnor, som egentligen kämpade för samma sakfrågor. Enligt Summers förekom 
t.o.m. kritiska röster mot judar - fast i förtäckta ordalag - bland enskilda rösträttskvinnor i 
England. Rasism och antisemitism existerade alltså bland rösträttskvinnorna, precis som hos 
samhällets befolkning i övrigt. Engelsk-judiska yrkesarbetande kvinnor fann sig ibland mer till 
rätta i en egen kvinnorörelse, Union of Jewish Women (UJW), som tyvärr saknar viss 
dokumentation, enligt Summers.110 Jag har inte funnit något källmaterial om en liknande 

 
109 Valentin, Judarnas historia i Sverige, s. 543 ff. 
110 Summers, Christian and Jewish Women in Britain, 1880-1940: Living with Difference, s. 51, 91. 
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rörelse i Sverige. Men, fokus för min studie ligger inte på judiska arbetarkvinnor och deras 
eventuella organiserande. Det skulle däremot vara ett spännande forskarämne. 

Även det svenska samhället var segregerat vid denna tid pga. stora sociala, ekonomiska och 
kulturella skillnader mellan klass, kön och etnicitet. Enligt Christina Florin, professor i 
kvinnohistoria, präglade den dåtida manliga maktordningen allt från politik och ekonomi till 
arbetsliv i Sverige, där priviligierade män utgjorde makteliten. Åtskillnaderna var stora mellan 
män och kvinnor, men likaså mellan rika och fattiga, arbetarklass och överklass i samhällets 
hierarkiska strukturer. I den kvinnliga rösträttsrörelsen bestod ledningen främst av 
välutbildade intellektuella kvinnor och betydligt färre medlemmar tillhörde arbetarklassen än 
hos den tidigare manliga rösträttsrörelsen. Medlemmarna i t. ex LKPR var mestadels över- och 
medelklasskvinnor.111 Det fanns alltså en intersektionell växelverkan i rösträttsrörelsen, enligt 
min mening. Högutbildade kvinnor ingick i ledarskapet och vissa välkända kulturkvinnor 
verkade utåt, medan andra kvinnor stod utanför den offentliga sfären. Maktordningen i 
rösträttsrörelsen var därmed en återspegling av då givna samhällsstrukturer, där ras, klass och 
genus var intrasslade i varandra. Att även främlingsfientlighet och antisemitism var en del av 
segregationen i det svenska majoritetssamhället har föregående kapitel visat. Sammantaget 
kan allt detta ha lett till ett osynliggörande av judiska kvinnors delaktighet i den svenska 
kvinnliga rösträttsrörelsen, anser jag, och rent teoretiskt skulle det kunna förklara avsaknaden 
av material i ämnet. Det som däremot kan tala emot den hypotesen är att judiska kvinnor som 
Cecilia Raphael och Sophie Elkan deltog i officiella icke-judiska kvinnorätts- och 
rösträttssammanhang. Bristen på källmaterial i ämnet skulle annars kunna tyda på att det är 
ett hittills outforskat område. Det är mycket möjligt, men i så fall inte särskilt förvånande med 
tanke på hur lite forskning som har bedrivits kring judiska kvinnors historia i Sverige 
överhuvudtaget. Svårigheterna för ytterligare forskning i ämnet kan dock vara just bristen på 
primärkällor, vilket Summers konstaterar i sin egen studie. Endast ett fåtal dokument från den 
judiska kvinnorörelsens arkiv finns bevarade i England. Dessutom finns ytterst lite källmaterial 
att tillgå om judiska arbetarkvinnors engagemang, då de inte alltid hade möjlighet att 
dokumentera sin vardag. Summers använder sig därför av de få JLWS-broschyrer som finns 
bevarade och tidskriften Jewish Chronicle, där incidenter från judiska kvinnors rösträttskamp 
kritiserades och rapporterades.112 Någon liknande judisk tidskrift fanns inte i Sverige under 
rösträttsrörelsens tid, utan grundades först år 1928. Däri ligger ännu ett källrelaterat problem.  

Judiska kvinnors engagemang i föreningslivet, genom rösträttsrörelsen, avstannade inte i och 
med att kvinnlig rösträtt infördes. Deras intresse för att organisera sig ytterligare hade väckts 
till liv.113 Likväl låg europeiska länder långt före Sverige, som t. ex England och Tyskland där 
flertalet judiska kvinnorörelser hade bildats under 1900-talets första årtionden. De 
välutbildade europeiska judinnorna med borgerlig bakgrund var både synliga och verksamma 
i såväl judiska som icke-judiska kvinnoorganisationer.  Finland fick sin första WIZO-grupp redan 
1924, och i Helsingfors fanns även den s.k. Judiska Fruntimmers Välgörenhetsförening.114 

 
111 Florin, ”Visioner, rörelser och rösträtt”, s. 57 f., i; Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och 
framtiden för demokratin i Sverige, Holgersson & Wängnerud (red.). 
112 Summers, Christian and Jewish Women in Britain, 1880-1940: Living with Difference, s. 11, 80 ff., 92. 
113 Sjögren, ”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”, s. 88 f., i; Stigma, 
status och strategier: Genusperspektiv i religionsvetenskap, Raudvere (red.). 
114 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 
3-26. 
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Trots judiskt kvinnoorganiserande i omvärlden skulle inget liknande hända i Församlingen 
förrän årtionden senare. Varför? Det får nästa kapitel ge svar på. 

Sammanfattningsvis fick emancipationen sitt genombrott under 1900-talets första årtionden. 
Medan det finns studier om hur judiska kvinnor i Europa engagerade sig i rösträttsfrågan och 
t.o.m. bildade egna rösträttsrörelser i England, så tycks Sverige sakna både dokumentation i 
ämnet, liksom en liknande judisk rösträttsrörelse. Handlingar på Riksarkivet visar dock att 
judiska kvinnor i Stockholm var medlemmar i rösträttsrörelsen, även om det inte finns 
sekundärkällor i ämnet. Utifrån ett intersektionellt perspektiv kan tystnaden kring de judiska 
kvinnornas medverkan i den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen bero på att deras 
engagemang osynliggjordes. Ungefär som engelsk forskning visar att det förekom ett 
motstånd bland män, och antisemitiska åsikter hos vissa kvinnor. Men, det tycks vara ett 
outforskat område när det gäller svenska förhållanden! Däremot visar studier på ett 
segregerat svenskt majoritetssamhälle med en patriarkal maktordning där klass-, ras- och 
könsstrukturer samspelade med varandra, liksom det normaliserade diskriminering och 
exkludering av kvinnor under 1900-talets första årtionden. Det avspeglades också i den 
ställning och roll som judiska kvinnor fick av församlingarna, där kvinnorna redan var 
osynliggjorda i den offentliga sfären. Trots det, bildades judiska kvinnorörelser runt om i 
Europa, som t. ex WIZO. Rösträttsrörelsen var startskottet till detta. I Sverige dröjde det. 
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Kapitel 4 Kvinnornas organisering i Församlingen 

 

När Sveriges kvinnor hade fått rösträtt var frågan vad kvinnorna skulle använda sina nyvunna 
demokratiska fri- och rättigheter till i framtiden. Församlingen erbjöd de kvinnliga 
medlemmarna det traditionella frivillig- och hjälparbetet i form av välgörenhet, som var extra 
behjärtansvärt gentemot judiska immigranter. Stockholms judiska kvinnor med medel- och 
överklassbakgrund hade goda förutsättningar för ett framgångsrikt hjälparbete. Samtidigt 
tornade molnen upp sig ute i Europa under en nazistisk frammarsch. Den judiska mitsvan och 
solidaritetstanken påbjöd kvinnorna att utföra goda gärningar även bland flyktingarna. Men, 
skulle basala kunskaper om basarer och klädinsamlingar räcka för att organisera kvinnornas 
arbete på en högre nivå? Och kunde de hålla sams? Kapitel 4 analyserar hur och varför 
kvinnorna organiserade sig i JKK och WIZO och huruvida kvinno- och rösträttsrörelsen hade 
någon betydelse för detta. Kapitlet undersöker även vilken ställning judiska kvinnor hade i 
församlingsverksamheten under 1920- och 1930-talen, på vilket sätt det eventuellt 
förändrades, samt vad frivilligarbetet resulterade i. Första delkapitlet 4.1. presenterar 
bakomliggande faktorer och drivkrafter för ett organiserat välgörenhetsarbete.  

 

4.1. Mobiliserande kvinnokraft 

Under åren 1870-1933 flydde ca. 4000 östeuropeiska judar, mestadels ortodoxa, undan 
förföljelser i hemländerna och kom till Sverige. De allra flesta stannade i Stockholm.115 Åtskilda 
bostadsområden, olika religiösa riktningar, samt sociala och ekonomiska klyftor förstärkte 
segregationen, när vissa judar hjälpte och andra skulle bli hjälpta. Solidaritetstanken var 
naturligtvis i grunden betydelsefull för behövande församlingsmedlemmar. Men, det kunde 
också upplevas som lite genant att ta emot gåvor från de rika som bodde norr om Gamla Stan, 
de s.k. norrjudarna, vilka ansågs lite finare och höll en viss distans. Det har äldre s.k. söderjudar 
vittnat om, som författaren Jacqueline Stare talat med och refererar till i Det judiska 
Stockholm. Att inställningen var lite von oben gentemot nyanlända immigranter tros ha berott 
på att de sistnämnda blev en vemodig påminnelse för etablerade norrjudar om deras egen 
bakgrund som invandrare och hur de själva hade fått kämpa sig fram i det svenska samhället. 
Nu växte farhågorna bland de assimilerade judarna att svensk antisemitism skulle öka om 
immigranterna stack ut för mycket. Därför behövde de inte bara hjälp med det materiella, 
utan också med assimileringen.116 Enligt min mening är denna eventuella von oben-inställning 
i så fall en återspegling av segregationen även bland icke-judar i det dåtida svenska samhället. 

Historikern och forskaren Maja Hultman har skrivit om ”Synagogan: Ett nav för olika judiska 
identiteter”. Hennes studie omkullkastar delar av Stares ståndpunkt om en religiöst och socialt 
tudelad Församling i Stockholm under 1900-talets första årtionden. Hultman har kartlagt 
exakt var den judiska befolkningen bodde i Stockholm under mitten av 1930-talet, samt vilken 
synagoga som besöktes. År 1935 visar det sig att mindre än hälften (ca 40%) tillhörde Stora 
synagogan. Av de aktiva medlemmarna i Södermalms synagoga, Adat Jisrael, var drygt hälften 
(ca 60%) även medlemmar i Stora synagogan. Och endast hälften av de aktiva i Adat Jisrael var 

 
115 Fischer, Judiskt liv: En undersökning bland medlemmar i Stockholms Judiska Församling, s. 31 f. 
116 Stare, ”Judiskt liv på Söder, en annorlunda värld”, s. 192 f., i; Det judiska Stockholm, Glück, Neuman & Stare 
(red.).  
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bosatta på Söder, resten i Stockholms övriga innerstad. På Östermalm bodde därmed judiska 
familjer som var aktiva i båda synagogorna. Dessa personer tillhörde den ekonomiskt mer 
välbeställda gruppen, visar Hultmans efterforskningar i Församlingens räkenskaper. Hon 
vidhåller att det blir en felaktig bild av 1910-1930-talens judiska befolkning i Stockholm om 
man kategoriskt delar upp dem i två grupper; fattiga traditionella och ortodoxa söderjudar å 
ena sidan, och rika norrjudar å andra sidan som tillhörde den liberala eller konservativa 
riktningen i den reformvänliga synagogan på Norrmalm. Hultman räknar upp ett par exempel 
som tyder på att församlingsmedlemmarna i stället hade gemensamma mötesplatser och var 
”tätt sammanlänkade” från 1910-talet och framåt, samt påvisar hur det även förekom dubbla 
religiösa identiteter. Samtidigt konstaterar hon att Stora synagogan fick in högre 
medlemsavgifter och hade bättre ekonomi än Adat Jisrael.117   

Utifrån Hultmans forskningsresultat är det viktigt att ta i beaktande att alla judiska 
församlingsmedlemmar på Östermalm inte tillhörde den rika överklassen eller endast besökte 
Stora synagogan. Bilden av religiös och judisk identitet på 1920- och 1930-talen går naturligtvis 
inte att måla endast i svart eller vitt, utan det kunde vara en färgsprakande och komplicerad 
mosaik. Min bedömning är att trots dessa goda försök att ”sammanlänka” medlemmarna, så 
fortlevde ändå vissa tydliga åtskillnader utifrån klass, kön, socio-ekonomisk och religiös 
tillhörighet. Stares studie visar, utifrån bl. a samtal med söderjudar, att det fanns en upplevd 
segregation i församlingsgemenskapen. Forskaren David Fischer framhåller att det fanns 
tydliga skillnader inom den judiska befolkningen i Stockholms innerstad mellan mindre 
bemedlade judiska immigranter, de s.k. söderjudarna, och de assimilerade s.k. norrjudarna.118 
Malin Thor Turebys pågående forskningsprojekt visar att kvinnorna som engagerade sig i 
Församlingens välgörenhetsarbete vanligen tillhörde medel- och överklassen, vilka emellanåt 
träffades hemma hos varandra i våningarna på Östermalm. Men, hon konstaterar också att en 
konsekvens av JKK´s arbete kunde bli att ”det i praktiken likaledes skapades en skillnad”.119  
Häri ligger den teoretiska utgångspunkten för min egen analys. Jag avser inte att kartlägga 
medlemmarnas bostadsförhållanden, ekonomiska levnadsstandard eller besöksfrekvens i 
synagogorna. Min studie undersöker bakomliggande faktorer till kvinnoorganiserandet i 
Församlingen. Hultmans goda avsikter till trots, med en mer nyanserad än tudelad bild, så är 
min utgångspunkt likväl att segregationen i det svenska icke-judiska majoritetssamhället 
avspeglades även i Församlingen. Det fanns tydliga maktstrukturer och socio-ekonomiska 
skillnader i det svenska klassamhället på 1920- och 1930-talen som även syntes i 
bostadssegregationen. Hultmans forskningsresultat om ”sammanläkning” är intressant. Det 
betyder dock inte att segregationen var upphävd per automatik, menar jag. Min egen analys 
får utvisa huruvida denna teori stämmer eller inte, när det gäller kvinnornas organisering i 
Församlingen. Däremot är det möjligt att medlemmarna i JKK och WIZO hade intentionen att 
sammanlänka stadens judiska kvinnor, oavsett bakgrund. Det får min studie också utvisa, 
förhoppningsvis. 

Från 1870-talet och fram till 1930-talet präglades Församlingens hjälparbete av välgörenhet 
för de nyanlända immigranterna. De flesta östeuropeiska immigranter som kom till Stockholm 
hade flytt undan förföljelser och hungersnöd. Alla fick försöka klara sig bäst de kunde, 

 
117 Hultman, Maja, ”Synagogan: Ett nav för olika judiska identiteter”, s. 44-48, i; jag må bo mitt ibland dem: 
Stockholms stora synagoga 150 år, Burstein, Marina (red.), Stockholm, Hillelförlaget, 2020. 
118 Fischer, Judiskt liv: En undersökning bland medlemmar i Stockholms Judiska Församling, s. 33. 
119 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 
3-26. 
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eftersom det inte fanns mycket till socialt skyddsnät från samhällets sida med socialbidrag 
eller dylikt. Man tvingades ta det arbete som erbjöds eller starta egen verksamhet, t. ex som 
lumphandlare eller hantverkare. Även judiska immigrantkvinnor tvingades ofta söka arbete 
för familjens uppehälle, vanligtvis som hembiträde, gårdfarihandlare eller i tobaks- och 
textilfabrikerna. För ett fåtal andra kvinnor var nöden så stor att de sålde familjens 
motboksranson. Påföljden för denna olagliga handel blev fängelsestraff. När döttrarna inte 
gick i skolan eller fick religionsundervisning kunde de allra fattigaste ägna sig åt bl. a sömnad i 
arbetsstugorna, för att slippa tigga som vissa barn gjorde på Söder. För det var fattigt, eländigt, 
trångt och smutsigt i de värst utsatta bostadskvarteren. I oktober inföll ”stora flyttdagen” då 
alla familjer måste lämna sitt boende om kontraktet gick ut. För vissa var det svårt att hitta en 
ny lägenhet och de kunde därför bli bostadslösa samma dag. Det hände t. ex den kände 
konstnären Isaac Grünewalds familj under hans uppväxt. Samtidigt vittnade många om 
sammanhållning och gemenskap i de judiska kvarteren, enligt Stares samtal med äldre 
söderjudar. Man såg till att ingen judisk immigrant skulle behöva leva som hemlös i sitt nya 
land, utan öppnade sitt hem och bjöd på det lilla man hade i skafferiet. Och några av de rikare 
judiska familjerna bekostade både barnhem och nya bostadshus på Söder, där vattenkranar 
och toaletter betraktades som en lyx av de nyinflyttade immigranterna.120  

Och att flyktingströmmen ökade markant förstår man när det beskrivs hur både Stora 
synagogan och samlingssalen ofta var fullsatta vid judiska festhögtider på 1930-talet. Ibland 
blev det dubbla gudstjänster och i olika tillfälliga lokaler. Det hölls även offentliga föreläsningar 
av rabbinen. Synagogan kunde därför få funktionen av både gudstjänstlokal och samlingssal, 
där rabbinerna talade öppet om de antisemitiska strömningarna ute i Europa och uppmanade 
alla att solidariskt bidra till välgörenhetsarbetet.121 David Fischer menar att trots att Stora 
synagogan var en slags ”moderförsamling” så hade immigranterna ingen egentlig möjlighet 
att påverka verksamheten och behandlades lite styvmoderligt av övriga Församlingen. 
Samtidigt var söderjudarna också själva reserverade mot de redan assimilerade norrjudarna. 
Det fanns alltså en ömsesidig distansering, menar Fischer. Redan år 1870 hade en av 
Församlingens rabbiner konstaterat ett ökat behov av mer organiserat judiskt hjälparbete och 
grundade en välgörenhetsförening. Insamlade medel gick till fattiga söderjudar med vanligtvis 
stora familjer, men också till införskaffandet av Södermalms ortodoxa synagoga.122   

I Judiska Kvinnoklubbens Jubileumsskrift talas det om fortsatta åtskillnader mellan norr- och 
söderjudar fram till 1930-talet. Vid församlingsstämmorna fattades beslut om Församlingens 
verksamhet och budget. Ändå saknades immigranternas röst, då de inte tillhörde ledningen. 
Dessutom saknades kvinnorna vid dessa stämmor. Därför kunde den ledande eliten i 
Församlingen liknas vid en ”herrklubb”, som Jubileumsskriftens medförfattare benämner det. 
Gränsen för kvinnornas möjligheter att påverka gick vid välgörenhetsarbetet - precis som 
Summers beskrev situationen i England. Ledningen ansåg att mitsvan om frivillig- och 
hjälparbete var att föredra framför det svenska samhällets fattigvård. Det kan främst ha berott 
på att immigranter med fattigvårdsstöd inte fick svenskt medborgarskap. Församlingen 
ändrade ståndpunkt under 1930-talet när krisen och fattigdomen tilltog. Under tiden föll det 

 
120 Stare, ”Judiskt liv på Söder, en annorlunda värld”, s. 188 ff., 194 ff., 199, i; Det judiska Stockholm, Glück, 
Neuman & Stare (red.). 
121 Rudberg, Pontus, ”Från Malakis rop till Rakels tårar”, s. 81, i; jag må bo mitt ibland dem; Stockholms stora 
synagoga 150 år, Burstein, Marina (red.), Stockholm, Hillelförlaget, 2020. 
122 Fischer, Judiskt liv: En undersökning bland medlemmar i Stockholms Judiska Församling, s. 33 f. 
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på kvinnornas lott att utföra det sociala hjälparbetet, främst som skyddsfruar.123 Ursprunget 
till företeelsen med skyddsfruar låg i välgörenhetsarbetet som drottning Sofia hade grundat 
utifrån tysk modell, där nödlidande kvinnor fick hjälp av mer välbeställda kvinnor i Stockholms 
församlingar redan på mitten av 1800-talet.124 I Jubileumsskriften skildrar Inga Gottfarb sin 
mors arbete som skyddsfru. Modern, Sara, skänkte inte bara mat och kläder till de vuxna, utan 
besökte även barnen i arbetsstugan för att förbereda Chanukka-festen, liksom hon såg till att 
de kom i väg på sommarkollo, eller tog med dem på utflykt i den egna bilen.125 Medel- och 
överklasskvinnornas frivilligarbete med fysiska hembesök i Söders fattiga kvarter visar att det 
fanns sammanlänkning i praktiken, precis som Hultman påpekade. Fast i dessa fall var det 
enkelriktade kontakter, vilket återspeglar en hierarkiskt uppbyggd struktur, menar jag.  

Att det var endast män i Församlingens ledning bekräftas av protokoll och upprop för styrelser, 
stämmor och kommittéer mm. som jag har tagit del av i judiska tidskrifter (1928-1936). I Judisk 
Tidskrift (1929) fann jag en redovisning över intäkter och utgifter för Svenska kommittén för 
understödjande av judiskt kolonisationsarbete i Palestina. Där uppges att kommittén bildades 
1926. År 1928 fanns ännu ingen kvinna representerad bland de åtta medlemmarna, med 
överrabbin Marcus Ehrenpreis i ledningen. Likaså visar ett protokoll från Mosaiska 
församlingens stämma år 1929 på endast manliga styrelsemedlemmar och där överrabbinens 
namn återfinns, liksom ett par andra namn från föregående kommitté. I februari år 1931 
vädjade Judiska Nödhjälpskommittén i Stockholm om bidrag, samtidigt som man påpekade 
behovet av en mer organiserad hjälpverksamhet, vilket föranledde bildandet av just denna 
kommitté. Alla åtta undertecknade var män och de flesta återfanns i ovan nämnda kommitté 
och styrelse, liksom överrabbin Ehrenpreis åter var ordförande. Genom Judiska 
bildningsinstitutet organiserade Församlingen regelbundet kurser med föreläsningar, som t. 
ex hösten 1933, när en av föredragshållarna var amiralitetsråd, resten var framstående män i 
den akademiska världen. Ingen kvinna återfanns bland de sju föredragshållarna.126 I Judisk 
Krönika (1933) offentliggjordes styrelsen för Judiska Klubben, som förefaller ha varit en 
herrklubb, då endast män var styrelseledamöter. Dock återfanns en kvinna - som 
klubbmästarinna. Hon hade lyckats uppbåda ett antal damer för kvällens underhållning med 
sång, musik och recitation vid tebordet efter årssammanträdet. Kvällen präglades av ”ovanligt 
god stämning”, enligt sammanträdesberättelsen. År 1935 publicerade Judisk Krönika ett 
”Upprop till Stockholms judar” från Nödhjälpskommittén, där man vädjade om ekonomisk 
hjälp för Tysklands judar. Uppropet var undertecknat av kommitténs sju manliga medlemmar. 
Där framgår också med tydlighet vilken titel dessa framstående män har; professor, rabbin, 
advokat, grosshandlare och livmedikus mm. Under uppropet stod även trettiotvå namn på 
församlingsmedlemmar som instämde i vädjan. Av dessa är tolv kvinnor som tituleras fru eller 
fröken, samt en kvinnlig ”Fru, Tandläkare”. Hälften av kvinnorna var styrelseledamöter i JKK 
vid denna tid. Och JKK´s ordförande Olga Raphael Linden var en av dem.127  

 
123 Beltzikoff, Boris, Gottfarb, Inga & Grünberger, Mauritz, ”Judiska livet i Stockholm 1930”, s. 5 f., i; Judiska 
Kvinnoklubben Jubileum 50 år 1931-1981, JKK, Stockholm, 1981. 
124 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 
3-26. 
125 Gottfarb, Inga, ”Sara Gottfarb”, s. 14, i; Judiska Kvinnoklubben Jubileum 50 år 1931-1981. 
126 ”Stockholmskrönika”, i; Judisk Tidskrift, vol.1-2, Nr.1 (1929), s. 29, ”Stockholmskrönika”, i; Judisk Tidskrift, 
vol.1-2, Nr.3, (1929) s. 247, ”Judiska Nödhjälpskommittén i Stockholm”, i; Judisk Tidskrift, vol.3-4, Nr. 1 (1931), 
s. 35, & ”Stockholmskrönika”, i; Judisk Tidskrift, vol.6, Nr. 7 (1933) s. 257.  
127 ”Stockholm: Judiska Klubben”, i; Judisk Krönika, vol.1-5, Nr. 7 (1933), s. 147, & ”Upprop till Stockholms 
judar”, i; Judisk Krönika, vol. 1-5, Nr. 9 (1935), s. 158. 
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Kvinnornas medverkan som t. ex klubbmästarinna eller underhållare efter sammanträdet 
säger något om tidsandan på 1930-talet, men också om kvinnans roll i församlingslivet. Utan 
platser i vare sig styrelserum eller kommittéer tycks kvinnorna sakna ett reellt inflytande i 
Församlingen. De behöver en plattform att verka ifrån. Att kvinnliga styrelseledamöter från 
JKK återfanns bland de övriga namnen på Nödhjälpskommitténs upprop tyder trots allt på att 
vissa kvinnor hade närmat sig det offentliga rummet, där männen fortfarande styrde år 1935. 
Men, under 1930-talets första hälft återspeglades alltså fortfarande Församlingens hierarkiska 
genusstrukturer i dess beslutsfattande organ. Protokoll, upprop mm. visar å ena sidan på ett 
föredömligt engagemang av Församlingen, anser jag, för att hjälpa trosfränder i ekonomisk 
nöd genom flertalet hjälpföreningar och en godhjärtad solidaritetstanke. Men, å andra sidan 
tyder dessa dokument och Församlingens ”herrklubbar” på en patriarkal maktordning, enligt 
min uppfattning, där varken kvinnor eller fattiga östeuropeiska immigranter inkluderades. Det 
visar på ett maktsystem där genus, etnicitet och klasstillhörighet interagerade och var så 
inflätade i varandra att det hindrade kvinnan från att göra sin röst hörd i den offentliga sfären. 
Kvinnorna tilldelades en mycket traditionell uppgift av Församlingen som s.k. skyddsfruar och 
i publikationer definierades de dessutom utifrån sitt civilstånd, vilket konstruerade deras roll 
och identitet i hjälparbetet. Där utförde de ett viktigt, men relativt inofficiellt frivilligarbete.  

Freidenreichs studie visade att avsaknaden av en plattform för kvinnorna i Centraleuropas 
judiska församlingar var anledningen till att de inte fick en förbättrad eller mer jämställd 
ställning i judendomen efter rösträttsrörelsens genombrott. Deras röst nådde inte ut. 
Detsamma gällde även Stockholms judinnor, anser jag. Kvinnorna behövde en plattform att 
verka ifrån och synliggöra sig själva, samt ett språkrör, ett officiellt organ, för att nå ut till den 
judiska allmänheten. Genom att organisera sig och bilda en förening som inte var en privat 
klubb, utan knuten till Församlingen kunde kvinnorna lyckas med det. År 1920 etablerades 
WIZO i England och 1928 grundades Judisk Tidskrift i Sverige. Tiden började komma ifatt 
Stockholms judinnor. Och en dag dök möjligheten upp. Nödhjälpskommittén konstaterade att 
det krävdes mer organiserad hjälpverksamhet. Det är möjligt att detta offentliggörande i 
Judisk Tidskrift var klarsignalen som kvinnorna behövde och hade väntat på. När männen i 
Församlingens ledning gav klartecken för att frivillig- och hjälparbetet borde organiseras 
ytterligare, kan uttalandet mycket väl ha tolkats som ett inofficiellt samtycke för en upptakt 
till kvinnornas organisering. För kommitténs upprop 1935 synliggör att saker hade hänt på ett 
par år; flera kvinnonamn stod bland de instämmande medlemmarna i en offentlig publikation! 

När den kvinnliga rösträttsrörelsen hade svept som en våg över världen och rönt stora 
framgångar så växte intresset för att organisera sig hos Europas kvinnor. Fast bland kvinnorna 
i Församlingen skedde ingen organisering alls under hela 1920-talet. Varför? Anledningarna 
tycks vara många. Efter 1921 följde en tid då svensk press livligt debatterade huruvida kvinnor 
egentligen var intresserade av politik eller inte, och om de ville göra något konstruktivt av sin 
rösträtt. I veckopressen påpekades det gärna att den emanciperade kvinnan riskerade att 
glömma bort både sin kvinnlighet och sin roll som hustru och mor. Men, Emma Severinsson, 
doktor i historia, menar att kvinnor visst var intresserade av sina nyvunna fri- och rättigheter 
på ett politiskt plan. Och att det syntes i vissa s.k. damtidningar. Pressens bild av den nya 
frigjorda kvinnan som obekymrat dansade sig igenom det glada 20-talet, stämde inte riktigt. 
Det fanns feminister som både syntes och hördes i debatten, och som betonade vikten av den 
kvinnliga frigörelsen för läsarna. Samtidigt fanns en rädsla hos många, även kvinnor, att den 
svenska modellen hade gått för långt. Damtidningar med konservativ inriktning förfasade sig 
ofta över 1920-talskvinnans ytliga intressen och chockerande korta kjolar, förlöjligade gärna 
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hennes ointresse för politiska omdaningar i samhället och framhöll att svenska kvinnor 
lättvindigt hade glömt bort tidigare generationers rösträttskamp.128 Bilden av den nya svenska 
kvinnan under mellankrigsåren påminner lite om Freidenreichs analys av Centraleuropas 
judinnor, där speciellt de unga glömde bort hur deras mödrar och mormödrar hade kämpat 
under rösträttstiden. De tog sina nyvunna demokratiska fri- och rättigheter för givna och valde 
därför ofta bort feministiska rörelser och kvinnoföreningar. Att judiska kvinnor i Sverige valde 
att vänta med kvinnoorganiseringen kan ha berott på en mängd olika faktorer, menar jag. 
Tidsandan under det glada 1920-talet spelade säkert en stor roll. Föreställningen om kvinnans 
identitet och roll som främst hustru och mor cementerades fortfarande av samhället, vilket 
överensstämde med den judiska idealbilden. Församlingen hade ju dessutom konstruerat 
rollen som skyddsfruar, där kvinnorna kunde ägna sig åt passande välgörenhetsarbete.  

Just 1920-talet verkar alltså vara en svårflirtad period för kvinnligt engagemang i det svenska 
samhälls- och föreningslivet. Det blev inte den gyllene epoken för kvinnoorganiserandet i 
Sverige. Kvinnorättskämpar mötte ofta svårigheter och mothugg, inte minst i den politiska 
sfären, menar genusforskaren Josefin Rönnbäck. I alla fall till 1920-talets slut, då många 
kvinnor började mobilisera sina gemensamma krafter och lade upp en mer medveten strategi. 
Det skulle leda till stora förändringar under kommande decennium, visade det sig. För just 
1930-talet utmärks av hur kvinnorna i Sverige organiserade sig alltmer. Precis som vid 
sekelskiftet föreläste och agiterade kringresande representanter från bl. a Fredrika Bremer-
förbundet. Meningen var att kvinnorna skulle synas och höras mer i det offentliga rummet och 
bli mer delaktiga i beslutsfattande processer på både nationell, regional och lokal nivå, dvs. 
inte bara i riksdagen utan också i olika nämnder och kommittéer. Först då skulle en riktig 
förändring kunna ske till det bättre, ansåg många av dem. Och nu fullkomligt exploderade det 
av nya kommittéer, föreningar och organisationer. Samtidigt var organiserandet uppdelat 
efter genus; män förenade sig ofta på sitt håll och kvinnor på sitt. Och kvinnorna blev 
fortfarande inte insläppta överallt, pga. av ”det tysta motståndet”, som Rönnbäck kallar det 
manliga etablissemangets motvilja att inkludera kvinnorna.129 

Flera av kvinnorna i Församlingen var intresserade av att organisera sig under 1930-talet. 
Dessa kvinnor kom från olika samhällsklasser: Dels de assimilerade och väl bemedlade medel- 
och överklasskvinnorna som var mindre intresserade av politik och mer intresserade av att 
förkovra sig kulturellt och bygga broar med andra kvinnliga församlingsmedlemmar genom t. 
ex judisk-kulturella evenemang. Och dels ättlingarna till de mindre bemedlade immigranterna 
på Södermalm. De hade inte något emot en politisk agenda, utan kämpade för sionismen och 
såg gärna en sådan inriktning på kvinnoorganiserandet, enligt Sjögrens forskning. Hon nämner 
även den kvinnliga rösträttens betydelse för kvinnoorganiseringen i Sverige på 1930-talet. 
Rösträttsfrågan ledde till ett nyvaknat intresse och engagemang för kvinnors rättigheter. Det 
blev ett kvinnligt uppvaknande och en ny medvetenhet om vikten av att värna om de nyvunna 
fri- och rättigheterna. Dessutom var det ett socialt uppvaknande för många kvinnor som 
önskade samverka med andra, oavsett social bakgrund. Så också bland kvinnorna i 
Församlingen. Deras personliga intressen styrde ofta valet av inriktning på föreningen eller 
organisationen. För medan vissa av dem vurmade för kultur och välgörenhet, såg andra 
möjligheten att få kämpa för kvinnors lika rättigheter och ökad jämställdhet åt medsystrarna 

 
128 Severinsson, Emma, ”Att ta vara på friheten”, s. 241 ff., 246, 256 f., i; Rösträttens århundrade: Kampen, 
utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige, Holgersson & Wängnerud (red.). 
129 Rönnbäck, Josefin,” Från rösträtt till ökad kvinnorepresentation”, s. 286-292., i; Rösträttens århundrade: 
Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige, Holgersson & Wängnerud (red.). 
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i Palestina. Problemet för de sistnämndas politiska och feministiska engagemang var dock hur 
de skulle undvika att betraktas som icke-svenska och därmed riskera att antisemitismen ökade 
i Sverige.130 Liknande problem hade de engelska judinnorna tidigare brottats med, enligt 
Summers studie. De sionistiskt intresserade kvinnorna tillhörde en slags mellangrupp i 
Stockholms judiska befolkning. De var inte fullt lika assimilerade eller hade lika hög status och 
utbildning som norrjudarna, utan räknades som ”andra generationens invandrare”, som 
Jubileumsskriften benämner den ny-gamla gruppen. De hade ändå uppnått en viss 
samhällsställning och tillhörde ofta den traditionella riktningen.131 Det är f.ö. av stor vikt för 
min studie att Sjögren konstaterar ett samband mellan den kvinnliga rösträtten 1921 och 
Församlingens kvinnoorganisering på 1930-talet - även om hon inte fördjupar tanken. Det 
stärker min egen teori om att den kvinnliga rösträttsrörelsen i Sverige hade betydelse för 
judiska kvinnors organisering i JKK och WIZO. Det fanns uppenbarligen kopplingar mellan dem.  

Sionisten Josef Zacharias bjöd en dag in ca 20 kvinnliga medlemmar i Församlingen till ett 
föredrag med en inbokad delegat från WIZO i Tel Aviv. Tanken var att Stockholms judiska 
kvinnor skulle bli inspirerade och eventuellt bilda en egen kvinnoförening.132 WIZO´s 
huvudorganisation i England ansåg nämligen att det var dags att bilda fler underavdelningar 
runt om i Europa. Det var en politiskt orolig tid och det blev politik av den sionistiska tanken. 
WIZO´s utsända representant hette Rakel Klompus. Hon hade först besökt Göteborg och där 
bildades genast en ny underavdelning. Kampanj-resan gick därefter vidare till Stockholm. Där 
stötte hon på ett visst motstånd. Visserligen fanns det lösa tankar på att organisera sig, men 
inte på ett politiskt plan. Enligt Sjögren berodde det på de assimilerade kvinnornas ointresse 
för en avlägsen judisk nation, liksom för politik. Flera av dem ansåg att den sionistiska tanken 
var opassande och icke-svensk, då det förknippades med en östeuropeisk judisk livsstil och 
tradition. Olika åsikter skulle komma att komplicera förhållandet mellan kvinnorna i 
framtiden. För Församlingen gick inte helt opåverkad förbi Klompus besök.133 När hon i stället 
betonade hjälparbetet, kulturella evenemang och brobyggandet mellan judiska kvinnor, 
framför sionismens politiska idéer så diskuterades saken på allvar. Klompus inspirerade och 
gav uppbackning. Och kvinnornas krafter mobiliserades. Året var 1931.134  

 

4.2. Judiska Kvinnoklubben (JKK) 

Det blev livligt på Wahrendorffsgatan i kröken, runt i killen gick pratet om nya försöken. Det blev 
Oj! Det blev Ja! Det blev Nej! De fruntimmerstokorna borde väl luggas, en kvinnoklubb är välan 
riktigt meschuggas. Men inte så angår det mej. Det var Klompus, den trotsiga, vandrande, vilda – 
hon hade mani på att damklubbar bilda uti London, USA och Sovjet [---].135 

Citatet ovan är egentligen en strof ur en liten krönika från JKK´s jubileumsfirande. Den korta 
versen innehåller mycket avslöjande information om bildandet av JKK. Det blev uppenbarligen 

 
130 Sjögren, ”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”, s. 84-89, i; Stigma, 
status och strategier: Genusperspektiv i religionsvetenskap, Raudvere (red.). 
131 Beltzikoff, Gottfarb, & Grünberger , ”Judiska livet i Stockholm 1930”, s. 5 f., i; Judiska Kvinnoklubben 
Jubileum 50 år 1931-1981, JKK, Stockholm, 1981. 
132 Nisell, Astrid, ”Olga Raphael- Hallencreutz”, s. 11, i; Judiska Kvinnoklubben Jubileum 50 år 1931-1981. 
133 Sjögren, ”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”, s. 84 f., i; Stigma, 
status och strategier: Genusperspektiv i religionsvetenskap, Raudvere (red.). 
134 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 
3-26. 
135 ”Liten krönika på vers”, s. 4, i; Judiska Kvinnoklubben Jubileum 50 år 1931-1981, Stockholm, 1981. 
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stökigt när ”fruntimmerstokorna” ville bilda en kvinnoklubb. De mötte motstånd. Det ansågs 
t.o.m. dåraktigt eller lite tokigt, av en del medlemmar i Församlingen. Skvallret gick. Och den 
stridbara Rakel Klompus från WIZO, som tidigare startat flera damklubbar ute i världen, hade 
haft ett finger med i spelet när judinnorna i Stockholm organiserade sig för första gången. I 
Judisk Tidskrift kungjordes det officiellt att Judiska Kvinnoklubben hade instiftats:  

På initiativ av fru dr Rakel Klompus från Tel-Aviv, som gästat Stockholm och i Judiska 
Akademiska Klubben hållit ett föredrag om den ”Moderna judiska kvinnan”, stiftades den 18 
mars 1931 en Judisk kvinnoklubb i Stockholm.136 

En av kvinnorna som deltog var Valerie Öberg, som i Jubileumsskriften berättar med egna ord 
om upphovet till JKK: ”Fru Klompus kom hit från Tel Aviv och tyckte att det var skräp att vi inte 
hade någon kvinnoklubb. Vi beslutade att göra ett försök” […].137 Det allra första protokollet 
från mötet den 18 mars 1931 visar att Rakel Klompus hade valt att stanna kvar i Stockholm 
efter sitt första offentliga föredrag om den ”Moderna judiska kvinnan”. Hon var nämligen 
hembjuden till en av åhörarna, Olga Raphael Linden. Tio andra damer samlades också hemma 
hos Olga i Östermalmsvåningen. Klompus höll då ytterligare ett anförande, samtidigt som hon 
propagerade för WIZO. Hon gav sig uppenbarligen inte så lätt, utan tycks ha varit ”den 
trotsiga” precis som jubileumsstrofen nämnde. Damerna fick också rådet att låta alla 
deltagare, oavsett social bakgrund, träffas på ”neutral mark” i stället för i hemmiljö. Efter viss 
diskussion bildades Judiska Kvinnoklubben. En provisorisk styrelse utsågs utan större problem 
och kvinnorna kom fram till att de fortsättningsvis skulle samråda med WIZO-avdelningarna i 
Göteborg och Malmö.138 Ett par veckor senare skrev damerna i JKK ett brev till WIZO i London 
och bekräftade att de hade bildat en klubb och redan lyckats samla ihop 35 medlemmar, trots 
att inget officiellt stormöte eller sammanträde hade ägt rum. JKK ville gärna kunna be 
huvudorganisationen om råd i framtiden, trots att de var en fristående klubb, påpekade de i 
brevet. WIZO sände genast ett svarsbrev tillbaka på tyska, där ledningen gratulerade och bjöd 
in JKK till sommarens kommande WIZO-konferens i Basel. I brevet poängterades också hur 
angeläget hjälparbetet var för judiska kvinnor och barn i Palestina. Den första officiella 
kontakten mellan JKK i Stockholm och WIZO i London var ett faktum.139 Vid ett första 
informellt sammanträde med den provisoriska styrelsen drog kvinnorna upp strategin inför 
stormötet den 27 april, och bestämde att klubben skulle träffas varje månad. Hittills hade 
Selma Arnheim inte deltagit vid något möte, men hon liksom övriga inbjudna kvinnliga 
församlingsmedlemmar dök upp lagom till det första mötet i Församlingens samlingssal, den 
s.k. sessionssalen. Där talades det om JKK´s framtida välgörenhetsarbete i form av handarbete 
vid trevliga samkväm med tesupéer eller bridgeaftnar, helt i 1930-talets anda. 
Medlemsavgiften fastställdes till två kronor, vilket skulle gå till välgörenhet. Vid en sluten 
valomröstning till styrelsen fick Olga 123 röster, medan Selma fick 111 röster. Övriga 
kandidater hamnade betydligt längre ned.140 

Men, helt enkelt hade det inte varit att välja styrelse ändå. Ur Olga Raphael Lindens 
egenkomponerade ”En liten krönika om Judiska Kvinnoklubbens tillkomst” framkommer det 
långt senare att det hade uppstått viss turbulens vid det första stormötet. Olga hade försökt 
läsa på hur en ordförande skulle ta kommandot och tala förnuftigt. Hon höll sin fars inlånade 

 
136 ”Judiska Kvinnoklubben i Stockholm”, i, Judisk Tidskrift, vol. 3-4, Nr. 3 (1931), s. 117.  
137 Hallerby, Lena, ”Valerie Öberg”, s. 17, i; Judiska Kvinnoklubben Jubileum 50 år 1931-1981. 
138 Protokoll fört vid sammanträde den 18/3 1931, A1 a:1, JKK, RA. 
139 Brev från JKK till WIZO 11 april 1931, & Brev från WIZO till JKK 15/4 1931, A1 a:1, JKK, RA. 
140 Protokoll fört vid sammanträde 24/4 1931 & 27/4 1931, A1 a:1, JKK, RA. 
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ordförandeklubba bestämt i handen. Då hade en ny dam i Församlingen rest sig upp och kallat 
de övriga för ”barnungar” pga. att de inte förstod hur det var att organisera sig på allvar. 
Damen i fråga var dock villig att dela med sig av sin egen kunskap, sa hon. I meningen därefter 
nämns att Selma Arnheim valdes till vice ordförande. Det går alltså att läsa mellan raderna att 
Selma med sin gedigna erfarenhet av organiserande satte sig på tvären redan från början. 
Medan övriga damer i styrelsen många år senare fick en hyllningsvers vardera i Olgas 
”krönika”, sägs inget ytterligare om Selma.141 Det tycks vara en dam med skinn på näsan, vilket 
kanske inte alltid skulle komma att uppskattas framöver. Samtidigt lyckades Selma få näst flest 
antal röster, vilket var slående med tanke på att hon var ny i sammanhanget. Hon måste ha 
gjort ett kraftfullt första intryck på övriga deltagare, även om tonen efteråt var aningen frostig. 

Efter den häftiga ordväxlingen och omröstningen utsågs Olga Raphael Linden som ordförande. 
Vice ordförande blev Selma Arnheim och som hedersordförande utsågs överrabbinens hustru, 
Ester Ehrenpreis. Övriga i styrelsen var Jeannette Ettlinger, Astrid Nisell, Jeanna Friedmann, 
Alice Bensow, Debora Blumenthal, samt suppleanterna Sara Gottfarb, Jenny Brick och Valerie 
Öberg. Alla bar titeln fru eller fröken i den officiella kungörelsen i Judisk Tidskrift. Tack vare att 
Olga och övriga damer hade skickat ut ett upprop till alla kvinnliga församlingsmedlemmar 
lyckades det första officiella stormötet i april samla hela 150 deltagare! Mer än förväntat, 
konstaterade initiativtagarna belåtet efteråt. Mötet avslutades med sång- och 
musikunderhållning vid den efterföljande tesupén. Vid mötet drogs även riktlinjerna upp för 
klubbens verksamhet.142 Och det var tre huvudsakliga uppgifter som intresserade JKK, vilket 
syns i stadgarna: För det första att arbeta för ”sammanhållning mellan härvarande judiska 
kvinnor” genom kulturella evenemang. För det andra att verka socialt för att hjälpa behövande 
judiska kvinnor och barn på hemmaplan och utomlands. Och det tredje var att stödja WIZO´s 
hjälparbete för kvinnor och barn i Palestina. Inget nämns om någon sammanlänkning mellan 
stadens judinnor.143 Tanken på sammanhållning gällde alltså primärt de kvinnor som 
närvarade vid mötena. Genom att bilda en egen kvinnoklubb hade kvinnorna lyckats kringgå 
problemet med WIZO´s politiska agenda. Enligt Thor Tureby kan det ses som ett medvetet val 
av JKK att inte sammankopplas med sionismen, men ändå samtidigt stödja WIZO´s 
verksamhet. Hennes forskningsprojekt visar hur JKK framledes hade kontakt med europeiska 
WIZO-grupper via konferenser eller per brev för att få stöd och tips, liksom med den finska 
fristående föreningen Judiska Fruntimmers Välgörenhetsförening. Det tyder på en strävan 
efter samhörighet med andra judiska kvinnor i ett internationellt perspektiv. Däremot 
existerade ingen kontakt mellan JKK i Stockholm och WIZO-grupperna i Sverige, enligt Thor 
Tureby.144 När JKK distanserade sig från de svenska WIZO-avdelningarna tolkar jag även det 
som ett klargörande att inte sammankopplas med sionismen alltför mycket. Detta trots att 
man vid mötet i mars hade sagt sig vilja rådgöra med underavdelningarna i Sverige.  

Vilka var då styrelseledamöterna i JKK, kvinnorna bakom namnen till initiativtagandet? Utifrån 
den egenkomponerade textstrofen om ”fruntimmerstokorna” hade de uppenbarligen både 
självdistans och humor. Kvinnorna var också medvetna om det rabalder som den nystartade 
klubben väckte i Församlingen. Ändå tog de striden, stod emot motståndet och förlöjligandet. 
Samtidigt tycks JKK ha haft ledningens godkännande; överrabbinens hustru utsågs till 

 
141 ”En liten krönika om Judiska Kvinnoklubbens tillkomst” av Olga Raphael Linden, D1:1, JKK, RA. 
142 ”Judiska Kvinnoklubben i Stockholm”, i; Judisk Tidskrift, vol. 3-4, Nr. 3 (1931), s. 117. 
143 Stadgar för Judiska Kvinnoklubben i Stockholm, Tillhör prot. d. 28/9 1931 §8, A1 b:1, JKK, RA. 
144 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 
3-26. 
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hedersordförande. Det kan tolkas som ett officiellt erkännande, vilket behövdes från 
Församlingen. Och enligt min uppfattning var det inte bara hedersamt av JKK, utan också ett 
smart och taktiskt drag. En samlad kvinnokraft hade redan mobiliserats vid första mötet i 
mars, men utan godkännande från församlingsledningen skulle det bli svårt att gå vidare i en 
patriarkal maktordning. Den häftiga diskussionen vid styrelsevalet tyder i sin tur på olika starka 
viljor bland medlemmarna, enligt min mening. Dessa kvinnor fann sig inte i att bli överkörda 
hur som helst, och framtida stridigheter skulle visa just på det. Styrelsen bestod av främst 
välutbildade och väl bemedlade kvinnor från medel- och överklassen. Det allra första mötet 
ägde visserligen rum hemma i våningen hos ordföranden, men övriga möten hölls mestadels 
i sessionssalen. Enligt Thor Tureby signalerade just valet av möteslokal att klubben hade en 
officiell status och att kvinnorna inte längre arbetade i det tysta. Därför var det viktigt att 
förlägga sammanträdena i sessionssalen på Wahrendorffsgatan. Det fanns goda 
förutsättningar för kvinnorna att kunna ägna sig åt den framtida klubbverksamheten på deltid, 
eller t.o.m. heltid. För bland förmögna assimilerade judiska familjer var det vanligen mannen 
som försörjde hustrun och döttrarna, vilket gjorde det ekonomiskt möjligt för kvinnorna att 
ägna sig åt ideellt välgörenhetsarbete. Tid och pengar var alltså inget problem för ytterligare 
ett åtagande; i en kvinnoklubb. Ändå hade en del av kvinnorna yrkesarbetat tidigare. Olga 
Raphael Linden var både utbildad skådespelare, konstnär och illustratör.145 Selma Arnheim 
hade varit medgrundare av Göteborgs folkbildningsförbund, där hon suttit i styrelsen redan i 
tonåren. Hon var även engagerad i olika hjälpprojekt.146 Suppleanten Sara Gottfarb hade inte 
bara erfarenhet från frivilligarbetet som skyddsfru, utan också som telefonist, trots sin 
borgerliga bakgrund.147 Det fanns därmed fler meriter på CV:t än enbart som fru, fröken eller 
skyddsfru. Olga och Selma porträtteras mer ingående i kapitel 5. 

Efter ett långt sommaruppehåll träffades damerna i JKK åter den 28 september. Ca. 150 
medlemmar deltog även denna gång, vilket tyder på en stor succé för JKK redan från början. 
Klubbens program och stadgar klubbades igenom utan större diskussion, konstaterade 
styrelsen nöjt efteråt. WIZO´s verksamhet presenterades nu lite närmare och de tre fröknarna 
Philip fick i uppdrag att organisera en föreläsningsserie framöver med kulturhistorisk 
inriktning. Till nästa möte ombads alla att ta med sig babyutstyrslar, som skulle delas ut till 
fattiga judiska barnfamiljer. Sammanträdet avslutades med att Olga reciterade ur Esters bok, 
innan den obligatoriska tebjudningen tog vid.148 Initiativet till föreläsningarna kan betraktas 
som ett medvetet motdrag till Judiska bildningsinstitutet, menar jag, då de sistnämnda 
ordnade kurser med främst manliga föreläsare. I JKK fick kvinnorna själva välja inriktning och 
föredragshållare. Uppdelningen av män respektive kvinnor, som var så tidstypisk för 1930-
talets organiserande i Sverige, blev extra tydligt i Församlingen. Där förenade sig kvinnorna 
kring sina egna intressen som t. ex kultur, litteratur, välgörenhet, handarbete, bridge mm. 
Föreningslivet gick dock inte alltid så smidigt, visade det sig. Sammankomsten i november 
stötte på problem med lokalfrågan pga. att man inte kunde sammanträda i sessionssalen som 
planerat. I stället fick JKK lov att träffas hemma hos en medlem på Östermalmsgatan – troligen 
Olga, som bodde på den adressen. En av föreståndarna i Församlingen ville inte längre att 
sessionssalen skulle lånas ut till JKK, trots ett tidigare löfte. Frågan måste diskuteras vidare 

 
145 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 
3-26. 
146 Sjögren, ”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”, s. 87 f., i; Stigma, 
status och strategier: Genusperspektiv i religionsvetenskap, Raudvere (red.). 
147 Gottfarb, ”Sara Gottfarb”, s. 12, i; Judiska Kvinnoklubben Jubileum 50 år 1931-1981. 
148 ”Judiska Kvinnoklubben”, i; Judisk Tidskrift, vol. 3-4, Nr. 6 (1931) s. 233. 



50 
 

med föreståndaren, konstaterade JKK.149 Ett annat problem var kontakten med WIZO. Vid ett 
extrainkallat möte i december konstaterade JKK att WIZO begärde in ett årligt bidrag tillika 
avgift, eftersom JKK hade anslutit sig till huvudorganisationen. JKK´s styrelse satte sig bestämt 
emot detta och beslutade att man skulle skicka över en kopia på tyska av sina egna stadgar, 
för att klargöra för ledningen i London hur de såg på den s.k. ”anslutningen”.150  

Under det första föreningsåret hade kvinnorna i JKK blivit alltmer rutinerade och insatta i 
styrelsearbetet, samtidigt som de tvingades ägna tid åt olika schismer. Det är uppenbart att 
JKK inte på något sätt ville betraktas som en underavdelning till WIZO, vilket de heller inte var. 
JKK´s damer ville själva bestämma ändamålet för insamlade medel. De organiserade kvinnorna 
tycks även ha varit medvetna om betydelsen av att de hade skapat en plattform i Församlingen 
och var på väg in i det offentliga rummet. Rådet som damerna hade fått vid Klompus besök 
om att förlägga mötena på neutral mark var därför ett taktiskt drag. För nu tänkte man inte 
låta sig bli utskuffad så lätt pga. teknikaliteter kring lokalfrågan, utan tog strid. Thor Tureby 
konstaterar att kvinnorna ”manifesterade” sig själva och sin verksamhet genom JKK, liksom de 
hittade en kanal, Judisk Tidskrift, för att nå ut med information till den judiska allmänheten. 
När JKK´s första kungörelse publicerades i Judisk Tidskrift offentliggjorde kvinnorna både sitt 
konstituerande som förening och sina framtida verksamhetsplaner.151 Ett år senare skulle 
ytterligare en judisk tidskrift se dagens ljus, Judisk Krönika, som också kunde användas som 
ett slags språkrör för att nå ut till församlingsmedlemmarna. Det fanns alltså en strategi. 

Styrelsearbetet och föreningslivet för nästkommande år, 1932, skulle även det präglas av viss 
turbulens. Problemet med sessionssalen kvarstod. Enligt anteckningar angående lokalfrågan 
framkommer det att bibliotekets föreståndare inte ansåg det lämpligt att JKK hade samma 
mötestider som det intilliggande bibliotekets öppettider, pga. att det störde besökarna. Trots 
Olgas taktiska drag, att hon som ordförande kunde uppmana JKK´s medlemmar att besöka 
biblioteket före klubbmötena för att på så sätt öka bibliotekets besöksstatistik, satte sig 
bibliotekarien ändå på tvären.  Han uttryckte sitt motstånd med att […] ”detta skulle han aldrig 
komma att tillåta, och att det inte ginge an att sessionssalen vissa dagar skulle vara upptagen 
av en kvinnoklubb”, samt […] ”ser jag nu av stöket omkring mig att detta är omöjligt” […]. Det 
officiella problemet, som bibliotekarien lade fram, var att JKK´s damer hade fört oväsen när 
de iordningställde borden i salen intill. Kvinnorna fick inte heller längre medhåll av kamrern, 
som hade gett dem löftet från början. Slutligen vände sig Olga högre upp i ledningen till 
föreståndare H. Josephson och fick ett visst stöd, dvs. JKK var tvungna att byta mötesdag.152 
Uppenbarligen uppskattades inte kvinnoorganiseringen av alla. Det öppna motståndet är ändå 
lite förvånande, anser jag, med tanke på att överrabbinens hustru var hedersordförande. 
Församlingens manliga ledning hade ju därmed legitimerat klubben. Enligt min uppfattning 
visade striden om sessionssalen att både kvinnor och män var väl införstådda med dess 
symbolvärde och betydelse för huruvida kvinnorna skulle tillåtas få ta plats i den offentliga 
sfären eller inte. Olgas envishet och förslagenhet gav slutligen resultat, även om man fick byta 
mötesdag. Kvinnorna i JKK hade tagit ett stort kliv över tröskeln, in till det offentliga rummet. 

Nu fanns det avsevärt större problem än lokalfrågan för JKK att ta itu med. Den hotfulla 
situationen för judar eskalerade alltmer ute i världen. Enligt då nystartade Judisk Krönika hade 

 
149 Protokoll fört vid sammanträde 14/11 1931, A1 a:1, JKK, RA. 
150 Protokoll fört vid sammanträde 12/12 1931, A1 a:1, JKK, RA. 
151 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 
3-26. 
152 Anteckningar och skrivelse angående lokalfrågan, A1 b:1, JKK, RA. 
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nazismen tagit ett tydligt grepp om Tyskland redan 1932. Det beskrevs bl. a hur vissa badorter 
annonserade att ”Judar icke tagas emot” vare sig på pensionat eller hotell. Allt fler hitlerfanor 
vajade längs tyska sandstränder, berättade besökande turister. Och tidningen konstaterade 
att antisemitismen och nationalismen numera var förhärskande ute i Europa.153 Både 1930-
talets antisemitism och fattigdom skulle komma att påverka JKK´s hjälparbete framöver, vilket 
också märktes i klubbens korrespondens med hjälpföreningar, som t. ex Grodno Hjälpförening 
i Stockholm. JKK fick i juni ett framfört tack från Toz, dvs. det polska Oze, där det berättades 
hur man tack vare bl. a JKK´s bidrag hade lyckats dela ut mat till hundratals judiska skolbarn i 
Grodno som därmed sluppit hungra under den kalla vintern 1931-1932. Där beskrevs även hur 
antalet barn som behövde rekreation på Toz sommarkollo hade ökat till 800 innevarande år, 
pga. spridande tuberkulos. Därför vädjade Toz om mer hjälp. Tillsammans med brevet följde 
ett antal fotografier på barn som utspisades i olika matsalar tack vare JKK´s ekonomiska 
hjälp.154 Betydelsen av JKK´s behjärtansvärda hjälparbete kunde inte bli tydligare än genom 
fotografierna, där flera skolklasser med polsk-judiska barn allvarsamt blickar in i kameran.  

Långt senare, när JKK såg tillbaka på en 25-årig verksamhetsperiod vid en styrelsemiddag 
1956, konstaterade ordföranden att medlemmarnas hjälparbete hade fyllt en viktig funktion 
under bl. a 1930-talet. Genom att JKK hade samlat in tusentals kronor till mat och mediciner, 
skänkt bidrag till flyktingläger, organiserat stora klädinsamlingar, ordnat fosterhem och 
sommarkollo mm., så hade kvinnoklubben hjälpt många judiska barn och kvinnor i främst 
Tyskland och Polen, under mellankrigsåren. JKK´s ursprungliga ambition att främja sina egna 
judisk-kulturella intressen hamnade av naturliga skäl i skymundan. I stället blev det alltmer 
fokus på nödlidande trosfränder. I högtidstalet nämndes även, lite i förbigående, JKK´s 
hjälparbete för behövande på hemmaplan och i Israel. Hårt arbete, plikter och representation 
hade blivit en stor del av kvinnornas vardag. Utökade arbetsuppgifter bidrog även till att 
styrelseledamöterna hade tvingats sätta sig in i de mer administrativa delarna av 
föreningsverksamheten med resultaträkning, organisering, arbetsfördelning, materialinköp 
etc. Trots att få utomstående trodde att JKK skulle bli en särskilt långlivad företeelse så 
lyckades kvinnoföreningen bli ett stöd för Församlingens organiserade hjälpverksamhet, 
påpekas det i talet - inte helt utan stolthet.155 Det är tydligt att JKK´s riktlinjer justerades 
relativt snabbt pga. ökade oroligheter ute i världen. Kvinnornas ursprungliga intention med 
fokus på socialt arbete för nödställda judinnor i Stockholm förändrades med tiden. Och 
betoningen på judiskt kulturella evenemang hamnade lite i skymundan under 1930-talet. I 
stället framgår det av talet att medlemmarna tvingades kasta sig in i ett akut hjälparbete för 
nödlidande i utlandet, då de insåg allvaret med den uppkomna politiska situationen i Europa. 
Det bidrog till att kvinnornas kompetens användes till mer än att enbart organisera tesupéer 
och bridgeaftnar. Hjälpverksamheten tycks även bidra till ett intensifierat samarbete mellan 
kvinnorna inom JKK, men däremot ingen ytterligare sammanlänkning med söderjudinnorna. 

Naturligtvis pågick det vanliga hjälparbetet på hemmaplan. Och JKK´s sammankomster flöt på 
med olika musikprogram, föredrag, handarbetsaftnar, festdukade långbord för hundratalet 
uppklädda damer och inkomstbringande basarer, där behållningen gick till behövande i 
Församlingen. Vintern 1932 hade antalet aktiva medlemmar stigit till 229. Och enligt 
kassarapporten för föregående år hade klubbens intäkter fördelats jämnt till barnhem i 
Palestina, ”Toz” i polska Grodno, behövande på hemmaplan, samt diverse fonder. Förutom 

 
153 Judisk Krönika, vol. 1-5, Nr. 4 (1932), s. 68. 
154 ”Brev från Grodno”, i; Judisk Krönika, vol. 1-5, Nr. 2 (1932), s. 37. 
155 Tal vid styrelsemiddag den 2 maj 1956, A1 b:2, JKK, RA. 
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medlemsavgifterna gav även extra insamlingar vid tebjudningar stora summor, som skickades 
direkt till Grodno i Polen.156 Under året skulle trettiofem nya medlemmar komma att ansluta 
sig till JKK och intäkterna nästan fördubblades. Det gick bra nu för JKK. Pengarna fördelades 
på samma sätt som föregående år och medlemsavgiften utökades till hela tre kronor. Summan 
till behövande judiska familjer i Stockholm fördubblades under 1932, vilket tyder på ett ökat 
behov bland de egna församlingsmedlemmarna. Förutom vanliga klubbaftnar samlades 
damerna till ett par bridgeaftnar, ibland hemma i någon privatbostad på Östermalm. Alla 
intäkter, även spelvinster, gick till JKK´s verksamhet. Vardagen rullade alltså på som vanligt, 
med lite festligheter emellanåt, i en lugnare del av världen. Samma månad som JKK hade sitt 
årsmöte organiserade herrklubben Judiska Klubben en bal, fast till synes utan insamling för 
behövande.157 Damerna i JKK hade däremot under de första två åren bidragit med betydande 
summor till hjälparbetet. Och förutom traditionellt välgörenhetsarbete hade de även lagt ned 
ett stort privat engagemang och blivit rutinerade i förenings- och styrelsearbetet. Därmed 
hade de driftiga kvinnorna visat belackarna att JKK varken var en dagslända eller en damklubb 
som bestod av pysslande ”fruntimmerstokor”, utan en hårt arbetande förening som uppfyllde 
mitsvan. JKK var en kraft att räkna med i Församlingens hjälpverksamhet – även ur ett 
internationellt hänseende.  

Under nästkommande år blev den kritiska situationen för Europas judar än mer påtaglig för 
JKK´s medlemmar. Enligt ett styrelseprotokoll hade flera av JKK´s damer fått privata brev från 
tysk-judiska kvinnor som önskade anställning i svenska hem.158 Även judiska flickor och unga 
män önskade lämna Tyskland och skapa sig en bättre framtid i Palestina. För att få 
uppehållstillstånd i Palestina behövde de först skaffa en yrkesutbildning i t. ex Sverige, medan 
andra av dem bara behövde få vila upp sig tillfälligt ett par månader. Damerna i JKK hade 
kontaktats för att bidra med mat och bostad. JKK utsåg en kommitté som skrev ett cirkulär till 
Sveriges judiska församlingar. En av de tre undertecknade ledamöterna i kommittén var 
överrabbinens hustru, Ester Ehrenpreis.159 Olga skrev också, i egenskap av ordförande, ett 
brev till församlingsföreståndare H. Josephson. Där uppmärksammade Olga honom på hur 
prekär situationen blivit och hur viktigt det var att Församlingen engagerade sig. Hon föreslog 
att redan insamlade kontanta medel skulle gå till tysk-judiska skolbarn, liksom att även icke-
judiska hem i Sverige kunde öppnas för ”de olyckliga tyska judinnorna”. Olga informerade att 
hon varit i kontakt med en representant från Internationella Föreningen för Fred och Frihet, 
för ett fördjupat samarbete i frågan. Och slutligen nämnde hon att JKK´s styrelse hade tagit 
ett beslut om att skicka ut cirkulären. Fanns det frågor på det fick föreståndaren gärna 
kontakta någon av damerna i kommittén, där bl. a Ester Ehrenpreis återfanns. Brevet 
undertecknades utan sedvanlig frutitel.160 Hela förfarandet visar på ett tydligt ledarskap hos 
JKK´s ordförande när hon inledde ett samarbete med en icke-judisk fredsförening, samt 
lyckades mobilisera krafter inte bara hos de egna kvinnliga medlemmarna för att hjälpa andra 
judiska kvinnor i Tyskland, utan även hos Sveriges övriga judiska församlingar. Olga var 
handlingskraftig, samarbetsvillig och hade tänkt ut en strategi tillsammans med JKK´s damer, 
där bl. a överrabbinens hustru villigt tog tätstriden. Olga pekade med hela handen i vilken 
riktning som Församlingen borde gå. Jag tolkar brevet som att både JKK som förening och Olga 
som ordförande hade skapat sig en stärkt position i Församlingen vid den här tidpunkten. 

 
156 ”Stockholmskrönika”, i; Judisk Tidskrift, vol. 5, Nr. 8 (1932), s. 268, & Nr. 3 (1932) s. 95. 
157 ”Stockholmskrönika”, i; Judisk Tidskrift, vol. 6, Nr. 4 (1933), s.144 f. 
158 Protokoll fört vid sammanträde 23/5 1933, A1 a:1, JKK, RA. 
159 Cirkulär, Tillhör prot. av d. 23/5 1933, §3, A1 b:1, JKK, RA. 
160 Brev från Olga Raphael Linden 3/6 1933, Tillhör prot. av d. 23/5, §3, A1 b:1, JKK, RA. 
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Kvinnorna hade resolut tagit plats i det offentliga rummet. Och de hade inte endast synliggjort 
sig själva, utan också höjt sina röster och vågade ta sig ton. Man kan bara gissa vad 
föreståndaren tyckte och tänkte när han mottog brevet. Nu gällde det inte lokalfrågor längre, 
utan kvinnoföreningen fattade egna beslut som påverkade övrig församlingsverksamhet. Han 
ställdes inför ett fullbordat faktum!  

Ändå tycks inte Olga ha varit en kvinnorättskämpe som propsade på ett feministiskt budskap 
i föreningsverksamheten – inte officiellt i alla fall. Vid ett sammanträde berättade Olga att hon 
hade träffat Elin Wägner, ett av ansiktena utåt för den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen. Elin 
framförde då ett önskemål om att JKK skulle bjuda in inflytelserika kvinnliga föredragshållare 
med socialt intresse och kvinnorättsperspektiv till klubben. Olga lyfte frågan på styrelsemötet, 
men lät styrelsen avgöra. Efter viss diskussion lät damerna ”saken bero” tills vidare. 
Uppenbarligen stred inte Olga för kvinnorättsfrågor på samma sätt som med de tyska 
judinnorna. I stället bestod klubbaftnarna av bl. a insamlingar för ”de stackars judiska barnen 
i Tyskland” som en dam uttryckte det i ett anförande, eller kulturella evenemang med föredrag 
av t. ex konstnären Isaac Grünewald, som talade om ”Konsten att se”.161 På hösten, samma år 
som nazisterna tog makten i Tyskland, uppmanade WIZO i en artikel på danska i Judisk Krönika 
att fler judiska kvinnor borde ansluta sig till organisationen för att […] ”lᴂrer dem Samarbejde 
med deres Sǿstre i andre Lande”.162 De orden skulle besannas under det kommande året, om 
än under viss turbulens och svårigheter att samarbeta med ”systrarna” på hemmaplan.  

De svensk-judiska tidskrifterna höll dock läsarna utanför stridigheterna inom JKK, när WIZO 
bildades i Stockholm. Utåt sett var det ett enigt beslut. Den judiska allmänheten i Sverige 
informerades 1935 om att JKK´s styrelse under våren 1934 hade utsett en kommitté med sex 
damer, för att utreda huruvida man inom klubben kunde bilda en WIZO-grupp. Redan i 
september samma år bildades en sådan grupp och en styrelse valdes, enligt WIZO´s egen 
artikel i Judisk Krönika.163 Fullt så enkelt hade det inte varit. Oenigheten inom JKK syns tydligt 
i styrelseprotokollen, där de interna diskussionerna visar på en mödosam process. Redan i 
mars 1934 hade frågan diskuterats både före och under styrelsemötet. Några av damerna ville 
ha en tydligare WIZO-profil. Ett förslag lades fram att en WIZO-sektion, dvs. en slags 
underavdelning, skulle bildas i Stockholm inom ramen av JKK´s verksamhet. Den nya WIZO-
gruppen skulle därmed ha en direkt kontakt och ett nära samarbete med huvudorganisationen 
i London. Samtidigt skulle gruppen deltaga i JKK´s verksamhet, eftersom klubben ville fortsätta 
att stödja WIZO´s hjälparbete för kvinnor och barn i Palestina. Frågan om en egen WIZO-grupp 
var märkbart känslig, då protokollet uppger att ”Härvid uppkom en synnerligen het och livlig 
diskussion” […]. Att det var svårt att enas förstår man när en av damerna […] ”bad att JKK 
skulle förskonas från Wizo”. Den irriterade stämningen tycks ha lagt sig när några ledamöter 
föreslog styrelsen att tillsätta en kommitté, som kunde presentera ett förslag till hösten. 
Ansvarig för denna kommitté blev Selma Arnheim. Mötet avslutades en stund senare i mer 
försonliga toner av sång och musik.164  

I september togs frågan åter upp. Selma presenterade kommitténs förslag till stadgar för 
bildandet av en WIZO-sektion. Efter viss diskussion om ändringar i förslaget beslutade JKK att 
bordlägga frågan tills man undersökt intresset bland medlemmarna. I slutet av månaden 

 
161 Protokoll fört vid sammanträde 27/11, 28/11 & 28/3 1933, A1 a:1, JKK, RA. 
162 Judisk Krönika, vol. 1-5, Nr. 7 (1933), s. 143. 
163 ”Wizo, Stockholm”, i; Judisk Krönika, vol. 1-5, Nr. 6 (1935), s. 114. 
164 Protokoll fört vid sammanträde 16/3 1934, A1 a:1, JKK, RA. 
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diskuterade styrelsen frågan på nytt. Fem damer med Selma i spetsen förevisade kommitténs 
omarbetade förslag, medan Olga och sex andra damer presenterade ett motförslag. Då 
informerade Selma att hon redan hade rekognoserat intresset hos JKK´s medlemmar för en 
WIZO-grupp. Av 40 utskickade kallelser hade 29 damer dykt upp till det första mötet. Alla 
dessa deltagare hade ställt sig positiva till Selmas förslag, berättade hon. Efter en noggrann 
granskning av respektive skriftliga riktlinjer beslutade styrelsen att antaga kommitténs förslag, 
men styrelsen ville ändå lägga fram det ytterligare en gång vid sammanträdet i oktober. Där 
diskuterades saken igen och man kom fram till att [...] ”en Wizosektion i enlighet med förslaget 
tills vidare skulle bildas” […]. JKK´s styrelse ville dock vänta med att definitivt klubba igenom 
förslaget till nästa årsmöte, dvs. ca ett halvår senare. Under tiden kunde man utvärdera WIZO-
sektionens eventuella verksamhet.165 Enligt min tolkning var WIZO-gruppens styrelse alltså 
inte de facto etablerad under hösten 1934, så som WIZO´s artikel i Judisk Krönika lät påskina. 
WIZO-frågan var helt klart känslig och drogs i långbänk. Under 1934 hade några av JKK´s 
medlemmar velat påskynda processen, medan andra tycks ha förhalat den. Två läger uppstod 
under resans gång. Olga och Selma var representanter för varsin gruppering.  

Vid sidan av WIZO-konflikten fortsatte JKK´s ordinarie hjälparbete, bl. a för judiska kvinnor i 
Stockholm. I ett styrelseprotokoll för 1934 framgår det med tydlighet vilka kvinnor som var i 
behov av ekonomisk hjälp. Dryga tiotalet namn med adresser återfinns i det handskrivna 
dokumentet, samt antalet utdelade kronor till varje person. Ca 80% av adresserna låg i 
kvarteren på Södermalm och summorna uppgick till i snitt 25 kronor vardera. Enligt 
kassarapporten uppgick totalsumman för behövande i Stockholm till mer än de övriga 
utposterna, vilket tyder på ett stort hjälpbehov på hemmaplan. Av samma protokoll framgår 
det att damerna i JKK´s styrelse ville föreslå årsmötet en höjning av medlemsavgiften och 
samtidigt dra ned på klubbaftnarnas förtäring, för att därmed få större intäkter.166 De fattiga 
söderjudinnornas utsatthet var påtaglig på ett dubbelt sätt, anser jag, då de å ena sidan 
tvingades skylta med sitt namn i offentliga handlingar, och å andra sidan var de i ekonomiskt 
trångmål och fick utstå förnedringen att be om pengar för att klara livhanken för sig själva och 
sina barn. Det var visserligen inte tal om några större summor, men det var inte heller någon 
sekretess kring de socialt utsatta grupperna, dvs. de egna församlingsmedlemmarna. Ute i 
Europa var nöden ännu större. På våren 1934 fick JKK bl. a ett brev från en hjälpfond för 
Tysklands judar, som bad damerna att ordna och bekosta en månads sommarvistelse för ca 
100 tysk-judiska skolbarn. Eftersom klubbens likvida medel inte tillät ett sådant större 
arrangemang bestämde styrelsen att i stället skänka ett bidrag till fonden. Vid höstens 
sammanträde framkom dock att några av JKK´s damer, på frivillig basis, hade lyckats ordna 
sommarläger i Sverige för 20 tysk-judiska barn. Tack vare ett samarbete med Församlingens 
rabbin, Emil Kronheim och genom damernas privata gåvor hade de samlat in nästan den 
dubbla summan av JKK´s ordinarie kassa för behövande. Och dessutom hade de öppnat sina 
hem för barnen under sommaren.167 Det är tydligt att kvinnorna i JKK var driftiga och 
handlingskraftiga. Vissa av dem nöjde sig inte längre med ett nej, utan tog saken i egna händer. 
De följde sitt hjärta och bidrog med privata medel, så som mitsvan påbjöd.  

Handlingskraften tycks däremot ha varit försvagad när det kom till frågan om etablerandet av 
en WIZO-sektion. Nästan hela nästkommande halvår, under våren 1935, präglades JKK´s 
styrelsearbete av schismen. Det blev återigen heta diskussioner i styrelsen, där inte alla 

 
165 Protokoll fört vid sammanträde 5/9, 25/9 & 3/10 1934, A1 a:1, JKK, RA. 
166 Protokoll fört vid sammanträde 5/3 1934, A 1 a:1, JKK, RA. 
167 Protokoll fört vid sammanträde 22/5 & 5/9 1934, A1 a:1, JKK, RA. 
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ledamöter var förtjusta i tanken på bildandet av en WIZO-grupp. Konflikterna inom styrelsen 
blev allt tydligare, liksom tonen mellan styrelseledamöterna var kyligare. Och inte minst blev 
relationen mellan JKK´s två starka ledare allt frostigare: Ordförande Olga Raphael Linden 
kontra vice ordförande Selma Arnheim befann sig i varsitt läger med respektive anhängare 
bakom sig. Starka och stridbara viljor stod grupperade mot varandra. Av genomläst 
arkivmaterial framkommer det att situationen eskalerade och nådde sin kulmen i april, för att 
få en slutlig lösning senare under våren, även om den var smärtsam.168 Detaljer kring denna 
långdragna skilsmässa återkommer jag till i min analys av WIZO i nästkommande delkapitel. 
Våren 1935 konstaterade styrelsen vid årsmötet att man hade haft hela 15 sammanträden det 
senaste året, dvs. nästan det dubbla mot vanliga fall. Det berodde bl. a på […] ”handläggande 
av föreningens inre angelägenheter” […]. Mer ville JKK inte säga i styrelseberättelsen, som 
offentliggjordes i Judisk Krönika. I överslätande ordalag berättades det i stället om trevliga 
klubbaftnar med klassisk musik eller bridgeaftnar som resulterade i stora insamlingssummor 
till behövande i Palestina. I övrigt inbringade vårens basar många tusenlappar, där merparten 
gick till Församlingens hjälpfond för Tysklands judar. Samtidigt berättade styrelsen att en 
WIZO-sektion ”skulle bildas på försök” och konstaterade även att en privat bridgeklubb med 
12 damer hade bildats inom JKK under det senaste året, där deltagarna träffades i varandras 
hem.169 Kanske hade klubbmedlemmarna haft svårt att hålla sams även under spelkvällarna?  

Vid höstupptakten 1935 nämndes inget alls om det tidigare WIZO-bråket under våren, enligt 
protokollet. Däremot konstaterade styrelsen att kassören bad att få bli entledigad från sitt 
uppdrag. Höstens protokoll var formella i tonen och ett av dem var extremt kortfattat. Det 
förefaller ha varit en något tilltufsad styrelse och kvinnoklubb som träffades för att gå igenom 
de obligatoriska mötespunkterna, lyssna på föredrag, handarbeta och njuta av efterföljande 
tesupé. Under resten av året fortsatte hjälparbetet i ungefär samma hjulspår som vanligt. Olga 
höll en till synes låg profil som ordförande och var inte drivande i någon specifik fråga. WIZO 
utelämnades helt i diskussionerna.170 Det tycks ha varit lugnet efter stormen, då tystnaden var 
talande, enligt min mening. Våren 1936 konstaterade styrelsen att Judiska Kvinnoklubben 
firade 5-årsjubileum, vilket samlade damerna kring planerandet av en välbehövlig 
andningspaus med festligheter. Den 12 maj firades jubileumsafton med musik och balett mm. 
där inbjudna skådespelare, sångare, dansare och musiker från Operan förgyllde kvällens 
festföreställning. Damerna, med Olga i spetsen, kunde vid den efterföljande supén se tillbaka 
på en lyckad kväll och ett innehållsrikt femårigt kapitel i kvinnoföreningens historia.171  

För en hel del hade hänt under årens lopp på många fronter. Medlemmarna i JKK var redan 
vid starten 1931 medvetna om fattigdomen bland söderjudarna. Fokus låg därför mycket på 
den sociala och ekonomiska hjälpverksamhet som påminde om skyddsfruarnas 
välgörenhetsarbete och där tydliga genus- etnicitets- och klasshierarkier synliggjordes i den 
uppbyggda organisationen. Men, samtidigt blev JKK´s medlemmar alltmer påverkade av den 
spända situationen i Europa med ökade antisemitiska strömningar. Och kvinnoklubbens 
frivillig- och hjälparbete bytte snabbt fokus när damerna tvingades bli politiskt och religiöst 
medvetna pga. de eskalerade judeförföljelserna och sionismens framväxt. Styrelsearbetet 
krävde nya kunskaper hos ledamöterna om stadgar, balansräkning, kassarapporter, bokföring 
och – inte minst - konflikthantering. Det skedde därmed en kompetensutveckling. Och enligt 

 
168 Protokoll fört vid sammanträde 9/4 & 7/5 1935, A1 a:1, JKK, RA. 
169 ”Judiska Kvinnoklubben i Stockholm”, i; Judisk Krönika, vol. 1-5, Nr. 5 (1935), s. 95 f. 
170 Protokoll fört vid sammanträde 3/9, 5/11 & 3/12 1935, A1 a:1, JKK, RA. 
171 Protokoll för vid sammanträde 12/5 1936, A 1 a:1, JKK, RA. 
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min mening blev kvinnorna en viktig kraft att räkna med genom sitt ekonomiska stöd och 
nyskapande aktiviteter som bidrog starkt till Församlingens hjälpverksamhet. Samarbetet med 
den manliga ledningen legitimerade också deras verksamhet, som med rabbin Kronheims 
tysk-judiska sommarbarn eller överrabbin Ehrenpreis besök på klubbaftnarna med anförande 
och föredrag.172 Kvinnorna hade börjat positionera sig och nöjde sig inte med traditionellt 
välgörenhetsarbete som fritidssysselsättning - även om handarbetsaftnar, tesupéer mm. 
bevarade könsrollerna till viss del. Den tidigare identiteten som främst fru, fröken eller 
skyddsfru blev i JKK ersatt med en mer offentlig roll, där judiska kvinnor lyckades organisera 
hjälp till andra judiska kvinnor i solidaritets- och biståndshandlingar. Där skedde ett nytt 
identitetsskapande, menar jag. Och genom att kvinnorna synliggjorde sig själva i den offentliga 
sfären påverkades även deras ställning i Församlingen. Tack vare organiserandet i JKK hade 
kvinnorna blivit en betydande aktör både på hemmafronten och i Församlingens 
internationella hjälparbete för Tyskland, Polen och Palestina. Olga summerade klarsynt debet 
och kredit i JKK´s verksamhetsarbete när hon höll sitt avskedstal som ordförande 1951: 

Vi stod plötsligt inför en verklighet, mer fasansfull än de dunkla aningar om ett grymt och blodigt 
förflutet, som jag sett ligga latent förborgade även hos sådana judiska kvinnor som fått leva ett 
skyddat, stilla liv [---]. Den fordrade inte bara ett uppvaknande ur en mardröm – den fordrade 
handling [---].173 

 

4.3. Women´s International Zionist Organisation (WIZO) 

Enligt en jubileumsskrift firade Women´s International Zionist Organisation (WIZO) i 
Stockholm sitt 50-årsjubileum 1983. I samma skrift nämns oenigheten kring bildandet av 
WIZO-gruppen och dess riktlinjer, vilket startade 1934 och fick en upplösning 1935.174 Att 
organisationens jubileumsfirande utgick från år 1933 som startpunkt för sin verksamhet 
förefaller bero på en viss brytpunkt i JKK´s historia. Som tidigare nämnts begärde WIZO i 
London ett årligt bidrag och en årsavgift av JKK´s medlemmar, eftersom man anslutit sig till 
huvudorganisationen. JKK´s styrelse reagerade starkt på WIZO´s brev i december 1931: 

När Wizo så begärde ett organisationsbidrag med 1 kr pr medlem, fick fru Jeanette Ettlinger i 
uppdrag att brevledes klargöra för Exekutiven att man visserligen var ansluten ”i praktiken, men ej 
i princip”. Följdriktigt skickade man redan i januari 1933 bidragen direkt till barnhem i Palestina, 
vars namn och adress hade erhållits genom Wizo.175 

Hjälpverksamheten till Palestina omsattes i praktisk handling år 1933, menade WIZO-gruppen 
i Stockholm. Det var då som JKK´s medlemmar började skicka ekonomiskt bistånd utan hjälp 
av mellanhänder i London. Klargörandet av JKK´s syn på anslutningen till huvudorganisationen 
och turerna däremellan tog alltså ett år innan första transaktionen kunde genomföras. 
Startåret ansågs därför vara 1933. Oavsett när WIZO bildades i Stockholm hade vägen dit varit 
kantad av osämja, stridigheter, splittring och uppbrott. Allt som damerna i JKK hade byggt upp 
på egen hand riskerade att falla samman 1935 pga. oenighet kring den sionistiska frågan. För 
sionismen var viktig för flera av JKK´s ursprungliga medlemmar. Sjögren, som forskat bl. a om 
det judiska kvinnoorganiserandet och sionismen i Sverige, påpekar att det mesta som rör den 
sionistiska rörelsen återspeglar den manliga normen, där männens heroiska insatser hyllas 

 
172 ”Judiska Kvinnoklubben 1931-1936”, i; Judisk Krönika, vol. 1-5, Nr. 5 (1936), s. 83 f. 
173 Avskedstal den 17 maj 1951, Tillhör prot. av den 17/5 1951, B1 a:1, JKK, RA. 
174 Rohlén-Wohlgemuth, ”WIZO i Stockholm i historiskt perspektiv”, s. 4, i; WIZO i Stockholm 50 år 1933-1983. 
175 Rohlén-Wohlgemuth, ”WIZO i Stockholm i historiskt perspektiv”, s. 4, i; WIZO i Stockholm 50 år 1933-1983. 
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medan kvinnorna återfinns i bakgrunden, dvs. ungefär som i de bibliska berättelserna. För att 
kunna analysera kvinnans undanskymda roll i den sionistiska rörelsen har hon därför 
undersökt bl. a WIZO. Ytterligare en svårighet ligger dock i fåtalet bevarade uppgifter om WIZO 
i Sverige. Men, genom Judisk Krönika från 1930-talet och framåt går det ändå att se vilken 
uppgift som kvinnorna hade i sionismen, menar Sjögren. Hon lyfter fram ”nationsbyggande 
och social samvaro” som grundläggande begrepp för den sionistiska rörelsen. I svensk-judisk 
sionism var det tydligt att det gick att förena föreningslivets gemenskapstanke med religion, 
etnicitet och nationalism. Betoningen låg dels på ett religiöst och andligt plan, dels på ett 
politiskt plan med uppbyggandet av en egen judisk nation. För kvinnorna i WIZO handlade det 
om frivillig- och hjälparbete genom ekonomiskt stöd från bl. a välgörenhetsinsamlingar. 
Sjögren presenterar också två olika bilder av den judiska kvinnans ”nationella identitet” som 
konstruerades inom den sionistiska rörelsen: den moderliga kvinnan respektive den jämställda 
kvinnan. Båda idealen tjänade väl i uppbyggandet av nationen. Samtidigt var bilderna 
självmotsägande, eftersom kvinnan antingen hölls tillbaka i den privata sfären genom den 
traditionella rollen som hustru och mor, eller lyftes fram i den offentliga sfären som jämställd 
mannen i kampen för nationsbyggandet.176  

WIZO´s båda idealbilder stämmer med det som Summers studie visade av 1920-talets WIZO-
rörelse i England och dess hjälparbete för judiska kvinnor i Palestina. Då kunde inte de 
engelska WIZO-medlemmarna enas om de skulle stötta bosättarkvinnorna ekonomiskt med 
organiserad barnpassning och initiera arbetstillfällen i jordbrukssektorn, eller om de i stället 
skulle skänka bistånd till hemmafruarna som födde barn och därmed också byggde upp 
nationen. Schismer inom kvinnoorganisationer var ju inget ovanligt, ändå ansågs de båda 
kvinnliga idealbilderna vara lika viktiga i den sionistiska uppbyggnadsfasen. Den ena falangen 
var dock tydligt mer feministisk än den andra, vilket i den engelska WIZO-gruppen berodde på 
de tidigare rösträttskvinnorna. De svenska WIZO-medlemmarna preciserade organisationens 
ursprungliga sionistiska tankar i ett gemensamt uttalande för de nordiska länderna, vilket 
sattes på pränt i ett kongressprotokoll år 1947: 

[…] Vad är Wizo? ”Den judiska kvinnan började sitt sociala arbete i det ögonblick, då Wizo Womens 
International Zionist Organisation grundades för c:a 25 år sedan. Avsikten var, att Wizo skulle 
utföra praktiskt arbete – hjälparbete till förmån för den judiska kvinnan i Erez – inom den 
zionistiska världsorganisationen utan några anspråk på politisk representation… Wizo är också en 
feministisk kvinnoorganisation, med behov av kontakt mellan sina medlemmar för att kunna 
prestera ett gott arbete…”177 

Det var ett tydligt feministiskt ställningstagande, även om inte begreppet ”feministisk” 
definierades i protokollet. Likaså tog man avstånd från att deltaga i den politiska sionismen, 
ändå var sionismens grundtanke delvis politisk; att skapa en egen judisk stat. Och just 
politiseringen inom sionismen var en känslig fråga som hade skapat två läger bland JKK´s 
medlemmar på 1930-talet. De assimilerade medel- och överklasskvinnorna stod främmande 
inför såväl sionism som politik, påpekar Sjögren. Immigrantkvinnorna på Söder var desto mer 
förtrogna med den östeuropeiska sionistiska traditionen och kom ofta i kontakt med rörelsen 
genom männens engagemang. Och mellangruppen, dvs. andra generationens 
immigrantkvinnor som gjort en klassresa, kunde också vara sionistiskt intresserade tack vare 
sin bakgrund. För vissa av de sistnämnda föll det sig naturligt att ansluta sig till en 

 
176 Sjögren, ”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”, s. 81 ff., i; Stigma, 
status och strategier: Genusperspektiv i religionsvetenskap, Raudvere (red.). 
177 ”Ur kongressprotokollen 1947”, s. 7, i; WIZO i Stockholm 50 år 1933-1983. 
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kvinnoförening som JKK, eftersom dessa kvinnor hade både en politisk och feministisk agenda 
på dagordningen. De såg organiserandet i JKK som en möjlighet att kämpa för rättvise- och 
jämställdhetsfrågor, liksom för upprättandet av en sionistisk stat. Selma Arnheim var en av 
dessa sionistiska förkämpar som gärna kombinerade kampen för kvinnan med kampen för 
Palestina. Genom WIZO kunde de fina orden om jämställdhet omsättas i praktisk handling - 
om inte i det svenska samhället, så i alla fall i uppbyggandet av en egen judisk stat. Därför var 
det viktigt att försöka värva fler medlemmar, också bland arbetarklassens söderjudinnor. Och 
t.o.m. kvinnor utan sionistiska åsikter välkomnades av WIZO. Ändå fick organisationen i 
Stockholm problem med att värva nya medlemmar och man levde i en slags ”skuggtillvaro” 
under mellankrigsåren på 1930-talet, menar Sjögren. Det kan ha berott på att det var svårt att 
genomföra rekryteringsarbetet med så få medlemmar, eller att WIZO ansågs vara en icke-
svensk företeelse jämsides med att det var en medelklassförening med främst traditionellt 
välgörenhetsarbete på schemat, spekulerar Sjögren. Inte förrän efter ca. tio år började antalet 
medlemmar växa. Vissa rabbiner i Sverige motarbetade sionismen under mellankrigstiden 
pga. det politiska budskapet i rörelsen. Under efterkrigstiden ställde sig däremot fler rabbiner 
positiva till både sionismen och WIZO som kvinnoorganisation, samtidigt som rekryteringen 
ökade till WIZO.178 Det är ju också en faktor som kan ha påverkat WIZO´s tidigare skuggtillvaro, 
tänker jag. I Församlingen verkade dock överrabbin Ehrenpreis som var uttalad sionist, trots 
ett annars svalt engagemang för rörelsen i den svensk-judiska befolkningen på 1930-talet.179 

Sjögren talade om svårigheten att hitta WIZO-material, vilket överensstämmer helt med mina 
egna efterforskningar av källmaterial. Medan Riksarkivets JKK-handlingar har uppgått till ca. 
200 sidor, för min del intressanta och ofta handskrivna protokoll, har inte ett enda WIZO-
protokoll återfunnits. Det förekommer inget arkiverat WIZO-material varken hos Riksarkivet 
eller Judiska Församlingen i Stockholm, enligt uppgifter därifrån. Icke-arkiverat WIZO-material 
ska finnas i olika privat ägo. Jag har dock påträffat ett fåtal WIZO-artiklar i judiska tidskrifter, 
samt brev bland handlingarna i Judiska Kvinnoklubbens Arkiv i Riksarkivet. Tack vare protokoll 
från JKK går det att utläsa hur förloppet såg ut när WIZO bildades och dess första år som 
fristående organisation. Dessutom har jag funnit en jubileumsskrift med historiska referenser. 
Det gör analysen möjlig och till viss del greppbar. 

Våren 1934 hade frågan om en WIZO-sektion diskuterats på allvar för första gången bland 
styrelseledamöterna i JKK. Efter den hetsiga diskussionen återupptogs frågan i början av 
september, där kommitténs förslag till riktlinjer presenterades och fick bakläxa. Selmas 
kommitté omarbetade förslaget. Vid närmare påseende och jämförelse mellan dem märks 
flera tillägg och förtydliganden i riktlinjerna. Det med bläck handskrivna första förslaget var 
adresserat ”Till Fru Linden” och där presenterades sex kortfattade paragrafer. Diverse 
överstrykningar, frågetecken och anteckningar i blyerts tyder på, menar jag, att Olga gjorde 
korrigeringar och kommentarer inför mötet där förslaget skulle granskas. Två andra liknande, 
men maskinskrivna, förslag visar nämligen på vissa justeringar: Det ena med överstrykningar 
och tillägg i blyerts återigen, och det andra helt renskrivet. Det innebär att förslaget skrevs om 
vid två tillfällen, dvs. efter första och andra mötet i september, medan det sista slutgiltiga 
förslaget godkändes vid oktobermötet. De båda maskinskrivna förslagen var mer formella i 

 
178 Sjögren, ”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”, s. 85 f., 89-93., i; 
Stigma, status och strategier: Genusperspektiv i religionsvetenskap, Raudvere (red.). 
179 Glück, Neuman, & Stare, ”Den Judiska Nationen i Sverige”, s. 277, i; Det judiska Stockholm, Glück, Neuman, 
Stare (red.). 
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tonen. Men, vissa formuleringar kvarstod exakt från det handskrivna, som t. ex hjälparbetet 
för kvinnor och barn i Palestina. Däremot sägs inget om att WIZO är en feministisk 
organisation, till skillnad från kongressprotokollet 1947. Det ena maskinskrivna förslaget hade 
sju paragrafer och det andra utökades med en åttonde paragraf där det förtydligades att 
sektionen bör ”lämna redogörelse för sin verksamhet under den gångna månaden” vid JKK´s 
styrelsesammanträde. Antalet paragrafer hade alltså utökats och var nu mer utarbetade än 
tidigare. Skillnaden mellan det första och sista förslaget är slående: I det sista förslaget 
preciserades upplägget för årsmötena med bl. a ordning för val av ledamöter och frågan om 
ansvarsfrihet, antalet framtida ledamöter i ledningen korrigerades och det förtydligades att 
WIZO-sektionens årsmöten skulle ske i samband med JKK´s årsmöte och inte vid ett separat 
tillfälle. Önskemålet om ett eget WIZO-konto ströks helt, liksom gruppens bestämmanderätt 
över disponibla medel. I stället skulle JKK distribuera dem.180 Det är tydligt att JKK inte tänkte 
ge WIZO-sektionen helt fria tyglar, utan ville hålla gruppen under uppsikt. Kommittén fick med 
andra ord ge vika på vissa punkter, vilket annars skulle kunna ha uppfattats som att WIZO-
gruppen var en fristående förening. Dessutom hade damerna fått en ordentlig uppsträckning 
pga. bristfälliga formalia. Selma och kommittén lärde sig antagligen en dyrköpt läxa. Och Olga 
hade lärt sig att ta kommandot i styrelsen, med eller utan faderns ordförandeklubba. 

Även om Selma och hennes kommitté hade blivit uppläxade och fått stryka vissa punkter, så 
vann deras omarbetade förslag. Selmas strategi verkade ha lyckats, då hon före sammanträdet 
hade presenterat förslaget för 29 WIZO-intresserade mötesdeltagare och fått deras bifall. 
Dessutom hade kommittén ett trumfkort på hand. En betydelsefull person inom JKK skrev ett 
personligt brev till Olga. Dagen innan riktlinjerna skulle läggas fram en tredje gång, på 
oktobermötet, berättade damen i fråga att hon personligen var engagerad i det sionistiska 
arbetet och Palestinafrågan. Hon ansåg att det var ”fullt berättigat” att bilda en WIZO-sektion 
inom JKK. Däremot var det viktigt att JKK och WIZO upprätthöll kontakten sinsemellan, och 
därför behövdes ingen styrelse eller stadgar, menade hon. Brevet avslutades med en vädjan 
om en fortsatt trevlig stämning och att man skulle undvika allt ”som kunde störa 
samförståndet och harmonien inom Kvinnoklubben”, vilket hon redan hade uttryckt till WIZO-
anhängarna. När hon ämnade dyka upp vid oktobermötets efterföljande tesupé hoppades hon 
att stämningen skulle vara lika god som vanligt. Damen i fråga var ingen mindre än Ester 
Ehrenpreis.181 Vid sammanträdet, där Ester inte kunde närvara, bestämde styrelsen att vänta 
med ett slutgiltigt beslut till vårens årsmöte. Jag tolkar det som att Esters vädjan om harmoni 
och hennes stöd till bildandet av en WIZO-sektion bidrog till en lugnare diskussion denna gång 
och att ledamöterna lyckades besluta sig för att bilda en WIZO-sektion – åtminstone tills 
vidare. Ester var hedersordförande och aktiv medlem i JKK, gift med överrabbinen och 
anhängare till WIZO. Hennes ställning var alltför betydelsefull för att JKK bara skulle ignorera 
synpunkterna och därmed riskera att förlora sin direktkontakt med den manliga ledningen, 
anser jag. Även Ester tycks alltså ha haft en taktik för att genomdriva bildandet av en WIZO-
sektion. Det beslutades att ledamöterna i kommittén skulle utveckla sektionens verksamhet 
på försök ett halvår. Därefter kunde styrelsen utvärdera, och årsmötet klubba igenom allting. 

På januarimötena 1935 berördes inte frågan om WIZO-sektionen. Då Olga inte kunde närvara 
vid ett av mötena tog Selma kommandot, som vice ordförande. Hon hamnade dock i klinch 
med Olgas trogna vapendragare i styrelsen. Diskussionen gällde huruvida kvinnoklubben 

 
180 Riktlinjer för WIZO-gruppen i Stockholm, Bilaga till prot. av d. 25/9 1934 § 3, A1 b:1, JKK, RA, & Brev ”Till Fru 
Linden. Förslag till riktlinjer för Wizogruppen”, A1 b:1, JKK, RA. 
181 Brev till Fru Raphael Linden från Ester Ehrenpreis, 2/10 1934, A1 b:1, JKK, RA. 
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skulle bidra ekonomiskt till en gemensam judisk klubblokal att disponera några tillfällen per 
år, samt en eventuell ansökan till föreståndaren om bidrag för detta ändamål. Sex av damerna 
i JKK´s styrelse yttrade sig och menade att de inte tänkte tillstyrka Selmas förslag, vare sig om 
det ena eller det andra. Selma informerade att hon ingick i en kommitté med endast manliga 
ledamöter, där man redan hade ett förslag kring detta. Den strategin höll dock inte. Hon blev 
nedröstad. Tonen förefaller aningen frostig mellan damerna, i det som här till synes mest 
verkar ha varit en principfråga. Selma var uppenbarligen impopulär i Olgas falang. De övriga 
två styrelseledamöterna som tillhörde Selmas WIZO-sektion yttrade sig inte i frågan, enligt 
protokollet.182 Selma tycks ensam ha fått tagit de hårda smällarna vid sammandrabbningarna. 
I mars satt Olga åter vid rodret och kunde ta kommandot på styrelsemötet. Klubbaftonens 
kvinnliga föreläsare höll ett föredrag om WIZO´s hjärtefråga; Palestina. Därefter höll 
överrabbin Ehrenpreis ett anförande om insamlingen till nödlidande, och kvällen avslutades 
med tesupé. Inget yttrades om WIZO, enligt protokollet.183 Det var bara lugnet före stormen. 

Vid ett extrainsatt styrelsesammanträde den 2 april upplyste Olga styrelsen om ett inkommit 
brev från Selma, vilket lades till handlingarna. Inte bara Selma utan även hennes trogna 
vapendragare saknades på mötet. I brevet skrev Selma att WIZO-gruppen hade diskuterat, och 
[---] ”kunde vi tyvärr icke upptaga till behandling frågan om vidare anslutning till Judiska 
Kvinnoklubben eller över huvud taget beröra vidare samarbete” [---]. Därför ville WIZO-
gruppen reservera sig i dessa frågor ännu en månad, tills man åter var fulltaliga. JKK´s styrelse 
konstaterade att diskussionen om en WIZO-grupp måste upp på agendan vid årsmötet, det 
gick inte att bordlägga frågan längre.184 Kommittén hade alltså haft en intern diskussion om 
huruvida WIZO-sektionen skulle fortsätta verka inom JKK, vilket kan ha kommit som en chock 
för styrelseledamöterna. Så kom kvällen då årsmötet skulle behandla frågan om WIZO-
sektionen. Redan inledningsvis slog tonen an att det fanns två grupperingar inom JKK. Vid val 
av kvällens ordförande vann Olga med stor övervikt, noterades det i protokollet. Selma kom 
på andra plats. Halvvägs in i mötet fördes det fram kritik mot WIZO-sektionen, som ansågs 
bidra till risken att JKK inte skulle förbli ”neutral” i framtiden. Då kunde inte Selma hålla tyst 
längre utan begärde ordet. Hon uttryckte sin föraning om att WIZO och JKK skulle komma att 
gå skilda vägar, dessutom begärde hon omval av styrelse. Då utbröt en ny häftig diskussion 
bland deltagarna där bl. a Selma deltog, enligt protokollet. Det ansågs till slut omöjligt att fatta 
beslut i frågan om WIZO-sektionens varande. Frågan måste därför bordläggas ånyo, till mötet 
i oktober. Först nästkommande årsmöte, 1936, skulle ett beslut kunna klubbas igenom, ansåg 
deltagarna. WIZO skulle fram till dess fortleva som ett ”provisorium”, enligt tidigare förslag 
om riktlinjer från oktober 1934. Inget sades om någon eventuell WIZO-styrelse, vid detta 
tillfälle. Kvällen avslutades strax därefter med sång, musik och te, som konventionen bjöd.185  

Av revisionsberättelsen från april 1935 framgår det att JKK ansåg att WIZO-gruppen hade 
existerat sedan september 1934. Det står inget om ett s.k. provisorium. Ett halvår senare 
uppgick WIZO´s medlemsantal till hela 65 personer. Däremot hade inte JKK´s medlemsantal 
ökat de senaste åren, utan tvärtom sjunkit till 257 betalande medlemmar. Revisorerna 

 
182 Protokoll fört vid sammanträde d. 22/1 1935, A1 a:1, JKK, RA, & Avskrift: Brev till Herr Vilhelm Brick, Tillhör 
prot. av d. 5/10 1934 §1, A 1 b:1, JKK, RA. 
183 5 mars 1935, A1 a:1, JKK, RA. 
184 Protokoll fört vid sammanträde 2/4 1935, A1 a:1, JKK, RA, & Brev från Selma Arnheim, Tillhör prot. av den 2 
april 1935, A1 b:1, JKK, RA. 
185 Protokoll fört vid sammanträde 9/4 1935, A1 a:1, JKK, RA. 
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konstaterade att WIZO-gruppens räkenskaper var i ”allra bästa ordning”.186 En månad senare 
uppvisade WIZO-sektionen sitt ekonomiska resultat, med en blygsam kassastatus på 523,75 
kronor netto. Det anmärkningsvärda var dock att Selma Arnheim i maj skrev under i egenskap 
av ordförande för WIZO-gruppen.187 Något drastiskt måste ha hänt under våren. Av en 
handskriven bilaga från årsmötet i april 1935 framgår det tydligt hur utfallet blev i 
omröstningen av ny styrelse och ordförande för JKK. Trots att Sara Gottfarb fick flest antal 
röster blev Olga återvald som ordförande. Olga själv hade däremot halkat ned till en sjätte 
plats bland tjugotalet namn, vilket är överraskande med tanke på hennes tidigare starka 
position. Det är inte helt osannolikt, anser jag, att det fanns ett underliggande missnöje bland 
medlemmarna hur hon hade skött WIZO-konflikten det senaste året. Olgas främsta 
vapendragare från JKK´s styrelse fick i stället topplaceringar i omröstningen. Medan Selma, 
som var vice ordförande i JKK, hamnade betydligt längre ned på röstlistan. På en snöplig 
trettondeplats fick hon inte längre någon plats i styrelsen. Inte ens som suppleant. Ett par av 
WIZO-kommitténs övriga ledamöter valdes dock in i styrelsen. Intressant är att se, enligt min 
mening, hur en handfull damer med östeuropeiskt klingande efternamn lyckades ta sig in på 
listan, även om det endast var ströröster och de hamnade bland de sju sist valda.188 JKK kan 
därmed ha lyckats fånga upp några av söderjudinnorna eller deras ättlingar bland nytillskotten 
på röstlistan. Helt osannolikt är det ju inte, anser jag, med tanke på den nystartade WIZO-
gruppens sionistiska inriktning. Av omröstningen går det att utläsa hur tydligt damerna i JKK 
hade grupperat sig sedan kommittén bildades. Selma hade uppenbarligen hamnat i onåd 
bland vissa medlemmar och fick antagligen bära en stor del av skulden för schismen inom JKK, 
eftersom hon var huvudansvarig för WIZO-kommittén. Dessutom var hon högst aktiv i 
diskussionerna, påstridig och drivande i WIZO-frågan. Hon tycks ofta ha satt sig på tvären! 

Enligt ett brev som Selma skrev till JKK veckan före årsmötet påstod hon att en WIZO-styrelse 
hade valts fram, samtidigt som sektionen bildades i september 1934. Styrelseledamöterna var 
Masur, Glück, Brick, Arnheim, Grünewald, Leopoladski och Kaplan, samt suppleant Lapidus. 
Hälften av dem återfanns även i JKK´s nya styrelse. Till hedersordförande hade Ehrenpreis 
valts. Anmärkningsvärt var att Selma utelämnade styrelseledamöternas förnamn och 
sedvanliga fru- eller frökentitlar, medan Ester Ehrenpreis titulerades som ”doktorinnan”, efter 
makens akademiska titel. Enligt brevet hade styrelsen dittills haft sex sammanträden, vilka alla 
ägt rum i ledamöternas privatbostäder. Upplägget bestod av styrelsemöten med efterföljande 
föredrag och diskussioner. Föredragen hade haft både en sionistisk och feministisk ton; 
hälften handlade om Palestina och andra hälften om kvinnan som pionjär respektive kvinnans 
sociala insatser och arbetsuppgifter. Ca 50 personer hade i snitt besökt sammanträdena, 
informerade Selma.189 På årsmötet nämndes alltså inget om denna WIZO-styrelse, trots att 
JKK´s ledamöter måste ha känt till brevet. Däremot konstaterade JKK´s styrelse den 7 maj att 
Selma hade skrivit ytterligare ett brev. I styrelseprotokollet för maj månad återgavs brevets 
innehåll i en mycket formell ton, utan egna kommentarer eller tillägg.190 Man kan tänka sig 
vilken skräll det måste blivit, när Selmas ord lästes upp för ledamöterna i JKK: 

Härmed meddelas att Wizogruppen inom Judiska Kvinnoklubben vid sitt möte den 2 ds. enhälligt 
beslöt att upplösa densamma och bildades vid detta sammanträde Föreningen Wizo i Stockholm. 
Föreningen Wizo vill icke underlåta att framföra, det samtliga vid mötet närvarande lika enhälligt 

 
186 Revisionsberättelse, Tillhör prot. av d. 9 april 1935, A1 b:1, JKK, RA. 
187 Ekonomiskt resultat, Tillhör prot. av d. 1/5 1935 §3, A1 b:1, JKK, RA. 
188 Tillhör prot. av d. 9 april 1935 §6, A1 b:1, JKK, RA. 
189 Redogörelsen för Wizogruppen d, 3 april 1935, Tillhör prot. av d. 9 april 1935 §3, A1 b:1, JKK, RA. 
190 Protokoll fört vid sammanträde 7/5 1935, A1 a:1, JKK, RA. 
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beslöt, att de som redan äro medlemmar av J.J.K. skulle kvarstå, liksom vi på allt sätt skola söka 
stödja och främja föreningen i dess arbete. Enligt uppdrag, Selma Arnheim.191 

WIZO-sektionen inom JKK hade därmed upphört. De som var medlemmar i JKK ville dock 
kvarstå och stödja dess verksamhet. Tonen var artig, men samtidigt kort och kärnfull. 
Undertecknat av Selma, utan frökentitel. Nu skedde skilsmässan inför öppen ridå. Det fanns 
ingen återvändo. Både Selma och styrelseledamöterna i WIZO-gruppen hade tröttnat på att 
bli överkörda vid alla ständiga bordläggande i frågan. De tog i stället kommandot och därmed 
hade det blivit tydligt med ombytta roller; WIZO agerade och förde agendan, medan JKK fick 
reagera och följa redan fattade beslut. Efter många, långa och heta diskussioner hade 
damerna i Stockholms första judiska kvinnoförening kommit till vägs ände och delat på sig. Ett 
nytt kapitel hade därmed skapats i det judiska kvinnoorganiserandets historia i Stockholm. En 
ny judisk kvinnoorganisation hade fötts år 1935, även om WIZO´s verksamhet hade varit 
omsatt i praktisk handling sedan 1933 och styrelsen funnits sedan 1934, enligt dem själva. Och 
uppbrottet var antagligen oundvikligt med tanke på den dåliga relation som man befunnit sig 
i det senaste året och de hårda ord som hade fällts. Nu var separationen definitiv. En offentlig 
kommuniké gick ut till den judiska allmänheten via språkröret Judisk Krönikas 
sommarnummer. Där redovisade Stockholms nya ”Wizo-förening”, som den kallade sig i 
början, sin historik sedan våren 1934. Men, inte med ett ord nämnde man den oenighet eller 
splittring som tidigare förekommit. Artikeln undertecknades av Selma Arnheim, ordförande, 
och Ella Masur, sekreterare. Och därunder fanns ett tillägg och förtydligande; den 2 maj 1935 
bildades WIZO som förening.192 Det betyder att WIZO-sektionen hade haft ett eget 
styrelsemöte en månad efter Selmas brev till JKK´s styrelse i april. Och precis som utlovat 
diskuterade WIZO-kommittén då huruvida de skulle kvarstå inom JKK eller inte. Selma stod vid 
sitt ord. Och det var nu hon som svingade ordförandeklubban. Damerna med ett uttalat 
sionistiskt intresse gick därefter sin egen väg.  

När ovädret hade bedarrat och hösten kom, existerade två judiska kvinnoorganisationer sida 
vid sida i Stockholm, fast samarbetet tycks vara obefintligt i början. Antagligen var relationen 
fortfarande alltför infekterad. För inga gemensamma åtaganden aviserades i judiska tidskrifter 
eller noterades i styrelseprotokoll. Anmärkningsvärt var det, enligt min mening, när uppropet 
till Stockholms judar publicerades i november 1935 utan att en enda WIZO-ledamot stod med 
bland de undertecknande namnen som instämde i uppropet. Däremot återfanns Olga Raphael 
Linden, Ester Ehrenpreis och JKK´s styrelse - med undantag för de ledamöter som satt på 
dubbla stolar, dvs. även i WIZO´s styrelse som t. ex Ester Grünewald. Och ändå skulle hälften 
av insamlade medel gå till Palestinaarbetet, påpekade den manliga nödhjälpskommittén.193 

I februari 1936 hände dock något radikalt i relationen mellan WIZO och JKK. Året inleddes med 
en storstilad bal på Grand Hotell med dans till orkester, balett, supé och lotterier där en av 
vinsterna var en målning av Isaac Grünewald. WIZO var medarrangör, Olga regisserade en 
föreställning och Isaac hade tecknat kostymerna.194 Att Isaac Grünewald engagerades av JKK 
och WIZO berodde på att hans syster Ester var aktiv styrelsemedlem i båda föreningarna.195 
Ester och brodern tillhörde ju ursprungligen de s.k. söderjudarna som i barndomen tvingades 

 
191 Brev från Selma Arnheim, Tillhör prot. av d. 7/5 1935 §3, A1 b:1, JKK, RA. 
192 ”Wizo, Stockholm”, i; Judisk Krönika, vol. 1-5, Nr. 6, (1935), s. 114. 
193 ”Upprop till Stockholms judar”, i; Judisk Krönika, vol. 1-5, Nr. 9 (1935), s. 158. 
194 ”KEREN KAJEMET BALEN”, i; Judisk Krönika, vol. 1-5, Nr. 1 (1936), s.16. 
195 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 
3-26. 
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flytta runt i de fattiga kvarteren på Södermalm, vilket gör henne till ett bra exempel på 
mellangruppens judinnor som hade gjort en klassresa och engagerade sig i JKK och WIZO. 
Balen tycks ha varit början på något större. För Ester tog initiativet och föreslog en gemensam 
föredragsafton med föreläsaren Hanna Steiner, ordförande för WIZO i Prag. JKK´s styrelse 
nappade på förslaget och tog den utsträckta olivkvisten.196 Trots att Steiner var uttalad och 
stridbar feminist välkomnades hon alltså av de båda kvinnoföreningarna i Stockholm. Eller, 
kanske var det just därför? Visserligen hade varken WIZO eller JKK någon feministisk punkt i 
stadgarna. Men, båda föreningarna bedrev ett aktivt hjälparbete för judiska kvinnor i 
Palestina. WIZO hade dessutom sin rösträtts-historik, en sionistisk idealbild av den jämställda 
och yrkesarbetande kvinnan, samt jämställdhets- och kvinnorättsfrågor på sin dolda agenda.  

Enligt Sjögren lyckades WIZO-damerna nå den offentliga sfären när de bröt sig loss från 
hemmets sfär. Samtidigt anser hon att föreningen cementerade de traditionella könsrollerna, 
genom en konventionell verksamhet med välgörenhet, supéer, handarbete mm.197 Likaså var 
det med JKK, menar Thor Tureby.198 Enligt min uppfattning hade det dock varit omöjligt att 
helt bryta mot då rådande konventioner, för att inte verksamheten skulle bli en isolerad 
feministisk ö i Församlingens manliga maktordning. Den taktiken hade de inte uppnått mycket 
med på 1930-talet. Att könsrollerna bevarades stämmer visserligen delvis, men det går inte 
att blunda för det faktum att kvinnorna bröt sig loss från den stereotypa idealbilden av kvinnan 
som enbart hustru och mor. I stället skapade de en mer offentlig identitet. Genom strategin 
att gå balansgång mellan det konventionella och epokgörande möjliggjorde de ett samarbete 
med den manliga ledningen, samt kunde ta egna initiativ och beslut. Den sionistiska rörelsens 
acceptans av det jämställda kvinnoidealet bidrog säkert också till detta, anser jag. Under 1936 
tycks båda kvinnoorganisationerna öppna sig för lite mer feministiskt inriktad verksamhet, fast 
det begreppet inte användes av dem själva. Det handlade om fortbildande föreläsningar för 
kvinnor, med omdebatterade feministiska kvinnliga föredragshållare som t. ex Steiner.  

I JKK´s styrelseberättelse för april 1936 – april 1937 uppmärksammades att kvinnoklubben 
hade haft två klubbsammanträden tillsammans med WIZO under året och en gemensam och 
mycket lyckad basar. Men, JKK ville särskilt framhålla två inbjudna kvinnliga föredragshållare; 
den ena var Lydia Wahlström och den andra var Kerstin Hesselgren. Visserligen var inget av 
föredragen i feministisk anda, utan de avhandlade i stället judisk religionsfrihet respektive 
flyktingfrågan.199 Men, båda dessa icke-judiska kvinnor var kända kvinnorättskämpar. Lydia 
hade tidigare varit ordförande i LKPR. Och Kerstin var en av de fem kvinnor som lyckades ta 
sig in i riksdagen vid valet 1921. De hade varit ansiktena utåt i kvinnorörelsen och engagerade 
i den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen.200 Jag tolkar det som att JKK år 1936 tog ett stort kliv 
i en ny riktning genom att bjuda in dessa båda kvinnliga föredragshållare. Det är mycket 
möjligt att JKK blev influerade av WIZO´s lite mer feministiska framtoning, eftersom 
ledamöterna nu hade inlett ett samarbete och tre av damerna satt i båda styrelserna. År 1971 
var tiden inne för JKK att tala öppet om jämställdhet genom Olgas efterträdare; Gladys Wolff: 

 
196 Protokoll fört vid sammanträde 28/10 1936, A1 a:1, JKK, RA. 
197 Sjögren, ”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”, s. 89, 106 f., i; 
Stigma, status och strategier: Genusperspektiv i religionsvetenskap, Raudvere (red.). 
198 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 
3-26. 
199 Styrelseberättelse för JKK 1936-1937, A1 b:1, JKK, RA. 
200 Norrbin, Camilla, ”I politikens innersta rum”, s. 261 ff., i; Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och 
framtiden för demokratin i Sverige, Holgersson & Wängnerud (red.). 
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[---] Vi har rätt att vara annorlunda än männen och vill ha de kvinnliga egenskaperna respekterade 
och lika högt värderade som de speciellt manliga. Först då kan vi verka i full utsträckning som 
jämställda.201 

Om 1935 hade varit uppbrottets år så var 1936 försoningens år. Den uppslitande skilsmässan 
var glömd. För den goda sakens skull. Tillsammans kunde de båda kvinnoorganisationerna 
utföra stordåd i insamlandet av pengar till behövande. Stämningen tycks ha varit så god att 
Olga t.o.m. föreslog en sammanslagning, vid JKK´s och WIZO´s gemensamma styrelsemöte i 
april 1937. Det tillbakavisades dock genast av WIZO´s nya ordförande, Ester Grünewald, pga. 
alltför stora olikheter i stadgarna. Hon föreslog i stället samarbete på annat sätt. En gemensam 
kommitté kunde t. ex utarbeta fyra gemensamma klubbaftnar. Efter viss diskussion bestämdes 
– kanske inte helt oväntat - att frågan skulle bordläggas!202 Med fokus på hjälparbetet för 
judiska kvinnor kunde de båda organisationernas verksamhet komplettera varandra och gå 
framtiden till mötes, sida vid sida. Oavsett jämställdhetsfrågor på agendan eller inte. Värt att 
notera är att Lydia Wahlström utsågs till hedersledamot i JKK 1944. Genom sitt engagemang 
för judiska flyktingar under kriget ansågs hennes frivilliginsatser hedervärda; ”Som bevis på 
den tacksamhet judiska kvinnor hyser till Eder för Eder vidsynta förståelse och Edert frimodiga 
försvar av alla oskyldigt anklagade [---], som det bl. a stod i JKK´s motivering.203 För med 
samma passion som Lydia en gång hade stridit för den kvinnliga rösträtten kämpade hon 25 
år senare mot antisemitism och judeförföljelser. Hon kritiserade även svenska prästers flathet 
i frågan och försvarade judendomen som religion, prästdotter som hon var.204 Att Lydia var en 
stridbar kvinnorättskämpe tycks ha varit en bisak för JKK´s medlemmar – eller, så var det precis 
det som det inte var… 

Sammanfattningsvis påverkades både Församlingen och dess kvinnliga medlemmar mycket 
påtagligt av kvinnoorganiserandet och den mobiliserande kvinnokraften. Genom bildandet av 
JKK fick kvinnorna en offentlig plattform att verka ifrån. Och genom judiska tidskrifter fick de 
språkröret som behövdes för att nå ut. De organiserande kvinnornas välgörenhetsinsatser för 
sina fattiga medsystrar var ett behjärtansvärt arbete, helt i linje med mitsvan. Samtidigt 
återspeglade det Församlingens manliga maktordning, liksom det till viss del bevarade 
könsrollerna, samt de hierarkiska strukturerna. Men, nu gjorde kvinnorna så mycket mer än 
att bara samla in pengar vid basarer och tjusiga baler. De fick ny kunskap om administration, 
ekonomi, ledarskap och organisering mm. Organiserandet var därmed kompetensutvecklande 
också. Även om schismer inom JKK ledde till uppbrott och separation, innebar det främst att 
en ny judisk kvinnoorganisation, WIZO, bildades i Stockholm. Med WIZO-kvinnornas dolda 
jämställdhets- och kvinnorättsfrågor på agendan började en mer feministisk inriktning smyga 
sig in i församlingslivet i Stockholm. Efter fem år var de judiska kvinnornas identitet inte längre 
enbart som fru eller fröken i den privata sfären, anser jag, utan genom kvinnoorganisationerna 
skapade de en ny identitet i den offentliga sfären. JKK´s och WIZO´s respektive ordförande, 
Olga Raphael Linden och Selma Arnheim, var båda medansvariga för den utvecklingen.  

  

 
201 ”Judiska Kvinnoklubben 40 år”, Intervju med JKK´s orförande Gladys Wolff, D1:1, JKK, RA. 
202 Protokoll fört vid sammanträde 13/4 1937, A1 a:1, JKK, RA. 
203 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 
3-26. 
204 Pärletun, Ingrid, Lydia Wahlström, Lund, Historiska Media, 2018, s. 21, 322 f. 
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Kapitel 5 Judiska kvinnoporträtt 

 

Judisk Tidskrift och Judisk Krönika var de två stora tidskrifterna som JKK och WIZO använde 
som språkrör för att nå ut med sitt budskap till Församlingens medlemmar. Båda tidskrifterna 
gav dessutom sin egen bild av den judiska kvinnan i Sverige genom reportage, intervjuer, 
kåserier och recensioner författade av kvinnliga medarbetare. I kapitel 5 analyseras hur bilden 
av judiska kvinnor eventuellt förändrades i tidskrifterna vid tiden före kvinnornas organisering 
1931 och de närmaste åren därefter. Respektive ordföranden för JKK och WIZO porträtteras 
också i kapitlet för att ge en mer personlig bild av två judiska kvinnor som stod i fronten för 
judiskt kvinnoorganiserande i Stockholm på 1930-talet. I egenskap av ordförande var de 
offentliga talespersoner och representerade medlemmarna i respektive kvinnoorganisation. 
Mitt syfte är att synliggöra kvinnan bakom ordförandeklubban, men också att undersöka på 
vilket sätt deras bakgrund påverkade engagemanget för den judiska kvinnan i Sverige och 
utomlands, samt om den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen hade betydelse för dessa båda 
kvinnor; Olga Raphael Linden och Selma Arnheim. Frågan är om eller hur kvinnorna själva 
genom sin judiska tillhörighet beskriver sin ställning i den privata och offentliga sfären. Kapitlet 
avser att besvara dessa frågor genom tidningsartiklar, memoarer och övrigt källmaterial. 

 

5.1. Kvinnor i Judisk Tidskrift och Judisk Krönika (1928-1936) 

Det har inte varit möjligt att i detalj analysera alla artiklar, recensioner mm. som belyser den 
judiska kvinnan i Judisk Tidskrift och Judisk Krönika för aktuell avgränsningsperiod. Det vore 
ett alltför omfattande arbete för att rymmas i denna studie. Däremot har jag noterat artiklar 
mm. i respektive tidskrift under perioden 1928-1936 (ca 150 nummer totalt) som är författade 
av judiska kvinnor eller riktade till kvinnor, och sedan valt ut och tittat närmare på ett par av 
dem som är representativa för mitt uppsatsämne. För att kunna ge en mer övergripande bild 
av en eventuell förändring i antalet kvinnliga skribenter, innehållet i artiklarna och hur de 
riktar sig till kvinnliga läsare kommer jag att undersöka tidskrifterna årgång för årgång.   

Judisk Tidskrift hade vid starten 1928 en manlig utgivare, överrabbin Marcus Ehrenpreis, och 
en kvinnlig redaktionssekreterare, Ragna Aberstén. I septembernumret avhandlades ämnen 
med judisk anknytning som bl. a ”Varför jag är jude” och ”Torans ljus”. De flesta skribenter var 
män. Men, samtidigt publicerades gamla artiklar av Fredrika Bremer och Ellen Key. Fredrika 
Bremers text handlade ”Om judeproblemet” och Ellen Keys text ”Om Martin Buber”. I samma 
tidningsnummer hade Olga Raphael Linden en sjusidigt lång skriven artikel ”Från provencalska 
Ghettos” och Jeanette Ettlinger skrev om ”Judiska barnsagor”. Båda reportagen var mer 
konventionellt hållna om resor, kulturhistoria och sagoböcker, vilka tycks ha varit riktade till 
främst de kvinnliga läsarna.205 I detta tidningsnummer avhandlade inte Fredrika Bremers och 
Ellen Keys texter något feministiskt ämne, tiden var antagligen inte mogen för det ännu, menar 
jag. Det är dock anmärkningsvärt att tidskriften publicerade alster av dessa båda stridbara 
feminister, tillika rösträttskvinnor, och i samma nummer dessutom. Tack vare deras judiska 
engagemang ansågs det troligen befogat att publicera artiklarna, då de var mer allmänt hållna 
och tämligen oförargliga. Olga återkom regelbundet som den mest flitiga kvinnliga kåsören, 
recensenten, översättaren och artikelförfattaren under de kommande åren. När hon inte 

 
205 ”Innehåll”(försättsblad), & ”Från provencalska Ghettos”, i; Judisk Tidskrift, vol. 1-2, Nr. 6 (1928), s. 190-196. 
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skrev reseskildringar var det i stället kulturreportage, som i Judisk Tidskrifts marsnummer år 
1929. Då publicerades Olgas artiklar om hennes morfar, den kände svensk-judiske konstnären 
Geskel Saloman, och ”Reflexioner om jiddisk teater”. Dessutom skrev hon i egenskap av 
filmrecensent en artikel om två judiska filmer som hade haft premiär i Stockholm. Den ena var 
en konstnärlig fars ”En judes kärlekssaga”. Den andra filmen var den omskrivna 
”Jazzsångaren”, vilken enligt Olga var både ”okonstnärlig” och ”onyanserad”. Hon retade upp 
sig på filmens stereotypa bilder av den patriarkaliskt stränge fadersgestalten och den 
gråtmilda judiska modergestalten, samt den överdrivet påklistrade bilden av judisk tro och 
tradition. Hon skrev vidare att hennes biosällskap, som inte var jude, blev förvånad över 
hennes starka reaktion, eftersom filmen ”Jazzsångaren” inte handlade om religion, utan om 
plikten mot tidigare generationer och traditioner.206 Då förklarade Olga i recensionen: 

Men det är ju det som är så väsentligt, för oss hänger detta fast samman med religion! Ty denna 
består ju till så stor del just av uppfyllandet av plikten mot generationerna före oss, av fasthållandet 
vid bandet som knyter oss samman med det förflutna. Att det egna jagets krav må stå tillbaka för 
vad rösterna ur det förgångna bjuda – att i själva gudstjänstens sånger höra dessa förstummade 
stämmor tala till oss – allt detta är för oss rent religiösa begrepp.207 

I ovanstående textrader talar Olga om sin religion och religiösa identitet. Det var unika ord av 
en kvinnlig skribent som egentligen bara skulle skriva en filmrecension. I stället vittnade Olga 
i artikeln om sin egen tolkning av religiositet, samt vad det innebär att vara jude. Judiskt 
religiöst liv handlar inte primärt om tron, enligt Olga, utan också om arv, historia och 
samhörighet med tidigare och nu levande trosfränder. Det etniska, traditionella och kulturella 
arvet är lika viktigt som den personliga tron. Av citatet kan man utläsa att Olga var förankrad 
i judisk tradition, tro och lära. Det visar att judinnor, som hon, var insatta i judiska trosfrågor 
även om de inte tilläts studera teologi och de heliga skrifterna. Olga var väl förtrogen med det 
religiösa livet i församlingen och vågade skriva vad hon tyckte och tänkte. Ansvarig utgivare 
tillät dessutom att en kvinna uttryckte sin religiösa övertygelse i skrift, vilket är värt att notera! 
Redaktionssekreterare Ragna Aberstén-Schiratzki publicerade också artiklar, dock enstaka, i 
olika nummer. Ragna skrev t. ex en reseskildring i marsnumret ”Kring Roms Ghetto” och i 
samma nummer hade hon gjort svensköversättningen till artikeln ”Madonnan från Roms 
Ghetto”.208 I övrigt lyste de mer kvinnligt inriktade reportagen eller kvinnliga författarna med 
sin frånvaro i tidskriften. Jag tolkar det som att det föll på kvinnans lott att skriva mestadels 
lättsamma kulturhistoriska reportage i Judisk Tidskrift under 1920-talets slut och att det också 
var den typen av artiklar som riktades till den kvinnliga läsekretsen. Ännu hade inte 
oroligheterna i Europa tagit fart. Olga förefaller ha haft en bredd i sina reportage. Och därmed 
hade hon också inflytande på den kvinnliga läsekretsen i allt från till synes oskyldiga 
reseskildringar till filmrecensioner. Men, genom att hon smög in sin egen tolkning kunde hon 
påverka kvinnor på ett djupare plan. Som kvinnlig kåsör, recensent mm. var hon unik, anser 
jag, eftersom få andra kvinnor fick samma utrymme i Judisk Tidskrift vid denna tid.   

Under år 1930 publicerades mestadels konstreportage av de kvinnliga skribenterna i Judisk 
Tidskrift. Hilda Heyman skrev i novembernumret en artikel om ”Hur jag kom att måla mina 
trosförvanter”, som handlade om hennes eget konstnärskap med främst judiska motiv. Foton 

 
206 ”Geskel Saloman”, s. 76-85, & ”Reflexioner om jiddisk teater”, s. 262 f., & ”Litteraturöversikt”, s. 62 f., i; 
Judisk Tidskrift, vol. 1-2, Nr. 2 (1929). 
207 ”Litteraturöversikt”, i; Judisk Tidskrift, vol. 1-2, Nr. 2 (1929), s. 63. 
208 ”Kring Roms Ghetto”, s. 42 ff., & ”Madonnan från Roms Ghetto”, s. 50-56, i; Judisk Tidskrift, vol. 1-2, Nr. 2 
(1929). 
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visade hennes målningar av t. ex unga ortodoxa pojkar med hattar och lockar vid öronen. I 
artikeln beskrev Hilda sin stolthet över att vara judinna och att tillhöra Guds utvalda folk, 
liksom hon avhandlade antisemitiska fördomar som hon hade upptäckt redan som liten flicka. 
I samma artikel berättade hon om moderns stärkande ord om varje judes plikt att låta Gud 
lysa genom goda gärningar och vikten av att sprida budskapet om Gud på olika sätt i livet, 
vilket låg till grund för Hildas konstnärliga kallelse att skapa. Och i numret dessförinnan hade 
Olga gjort ett reportage om rysk konst och teater.209 Det var inga övriga reportage skrivna av 
kvinnor som stack ut under året eller något som specifikt riktades till kvinnor, utan det var mer 
allmänt hållet. Däremot noterar jag att Hilda gjorde precis som Olga; hon skrev en till synes 
oskyldig kulturartikel som samtidigt rymde en kvinnas tankar om sin religion och judiska 
identitet, fördomar mot judar och ett eget ställningstagande för det judiska. Det synliggör 
kvinnors medvetenhet om judiskhet och intresset för religiösa frågor. 

Det anmärkningsvärda under 1931 var det relativt stora utrymme som den nystartade JKK fick 
i Judisk Tidskrift. Det här var året då kvinnorna organiserade sig och sökte ett sätt att bli hörda 
– eller lyssnade på - för att nå ut med sin verksamhet, vilket lyckades tack vare de judiska 
tidskrifterna. Både under våren och hösten publicerade tidskriften en knapp helsida per 
tillfälle med information från JKK. Det var allt från kommunikén om JKK´s bildande och WIZO-
delegaten Rakel Klompus besök, till sammanträdesberättelser och resuméer av tidigare 
klubbaftnar. Vid varje möte hade en kvinnlig föredragshållare bjudits in. Bl. a hade en delegat 
från Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet hållit en mer okonventionell 
föreläsning om medling mellan arabiska och judiska kvinnor i Palestina. Men, det var också 
mer allmänt hållna föredrag av JKK´s egna medlemmar, om t. ex judisk historia.210 Tack vare 
tidskriften lyckades Olga och styrelsen nå ut med sitt budskap. Dock tycks Olga ha hamnat i 
klinch med signaturen ”B. Mehr”, som i februarinumret skrev en arg insändare utifrån ett 
tidigare möte i december 1930. Å ena sidan rådde det säkert ett missförstånd dem emellan, 
menade kritikern, å andra sidan fick Olga kritik för sin ”extrema individualistiska åskådning” 
som insändaren ansåg var farlig. Det handlade om det judiska problemet, blandäktenskap och 
den nya judiska kulturen.211 Men, exakt vad som irriterade insändaren är svårt att avgöra 
utifrån vad som tidigare hade sagts dem emellan. Det är dock tydligt att Olgas åsikter inte var 
populära i alla läger. Jag tolkar det som att Olga var en stridbar person, som vågade säga vad 
hon tyckte och tänkte. Däremot tycks hon inte ha gått i svaromål i tidskriften. Det är möjligt 
att Olga redan då, under vintern 1931, hade planer på att hellre uttrycka sina egna åsikter i ett 
större sammanhang, än att ägna sig åt offentlig pajkastning i en judisk tidskrift. 

Judisk Krönika hade sedan starten i maj 1932 både manlig utgivare och redaktör; Simon Brick 
respektive Daniel Brick. I det första numret var alla artiklar författade av män, som t. ex 
historikern Hugo Valentin och författaren Sven Stolpe. Och ämnena avhandlade allt från 
”Judarnas språk” och ”Judiskt självhat” till ”Isaac Grünewald”.212 Under året kom dock Olga 
att skriva ett längre reportage i denna nya tidskrift. Det var ett kåseri från hennes Spanienresa 
och den forna judiska kolonin i Granada, men det förekom inget religiöst eller feministiskt 
ställningstagande i reportaget, utan var mest en småtrevlig reseskildring.213 I Judisk Tidskrift 

 
209 ”Hur jag kom att måla mina trosförvanter”, i; Judisk Tidskrift, vol. 3, Nr. 7 (1930), s. 220 ff., & ”Habima i 
Stockholm”, i; Judisk Tidskrift, vol. 3, Nr. 6 (1930), s. 187. 
210 ”Judiska Kvinnoklubben”, i; Judisk Tidskrift, vol. 4, Nr. 3 s. 117, Nr. 6 s. 233, Nr. 8, s. 309 (1931). 
211 ”FRIA ORD”, i; Judisk Tidskrift, vol. 4, Nr. 1 (1931), s. 38. 
212 Judisk Krönika (försättsblad), vol. 1-5, Nr. 1 (1932). 
213 ”På fornjudisk mark”, i; Judisk Krönika, vol. 1-5, Nr. 3 (1932), s. 50 ff. 
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förekom desto fler kvinnliga skribenter. Förutom Olga var det ytterligare sex kvinnor som skrev 
kulturhistoriska reportage under året, varav tre blev återkommande skribenter.214 Det som 
jag anser stack ut lite mer under 1932 var publiceringen av en trosbekännelse, som var skriven 
av en av årets konfirmander, Tekla Mirski:  

Med denna högtid är min barndom avslutad. Som en medveten människa skall jag träda ut ur 
synagogan; jag måste hädanefter själv välja mellan gott och ont. Av egen vilja bekänner jag mig nu 
till mina fäders religion. Jag tror på den judiska religionens levande kraft; jag tror på Israels framtid. 
Vi äro ett religionsfolk, ett andens folk, vars uppgift i historien det varit och alltjämt är att sprida 
kännedom om den ende Guden. [---] Också jag lovar nu att försöka leva som en god människa och 
en god judinna – att gå den väg, mina föräldrar och mina uppfostrare visat mig. [---]215 

Detta var en ung judinnas reflektioner kring sin religion, snarare än en bekännelse av den 
judiska tron. Återigen gestaltas sammanflätningen av det etniska, historiska, kulturella och 
andliga arvet i vad det innebär att vara judisk. Konfirmanden Tekla talar, precis som Olga, om 
att den religiösa identiteten i hög grad handlar om samhörighet, historia och traditioner. Tekla 
gav offentligt uttryck för sin religiösa övertygelse och det skedde inte bara i synagogan utan 
också på en helsida i Judisk Tidskrift. Det synliggjorde att de judiska kvinnorna i Församlingen 
vid denna tid började ta plats i det offentliga rummet, med överrabbin Ehrenpreis 
godkännande, menar jag. Under nästkommande år, 1933, fortsatte Judisk Tidskrifts kvinnliga 
skribenter i samma anda som tidigare med mestadels kulturhistoriska reportage. Olga gjorde 
dock en översättning, tillsammans med Abraham Brody, till artikeln ”Ur Israels skattkammare. 
(Utdrag ur Talmud, Midrasch och annan efterbiblisk litteratur)”. Det var efterbibliska 
kommentarer om kvinnor och döttrar. De flesta av texterna betonade vikten av att kvinnan 
skulle lyda sin make och följa rabbinernas råd. Längre fram exemplifierades däremot ett par 
kvinnor i judisk historia som uppnått jämställdhet, studerat Toran, predikat och utövat 
läkekonst.216 En av de efterbibliska texter som Olga översatte gav förklaringen till varför 
kvinnor inte tilläts studera de heliga skrifterna, även om de fick religionsundervisning: 

Även döttrar må man undervisa i den heliga läran. Väl lär oss Talmud i Mischna Sota III, 4: Man må 
icke undervisa döttrar i Talmud. Dock är meningen därmed allenast den, att de icke tränga till lärda 
studier, men att de icke förty skola undervisas i religion och rena seder.217 

Det är oklart om Olga endast var utsedd att översätta texterna, eller om hon även hade 
initierat till val av artikel. Men, det är intressant att Judisk Tidskrift valde att publicera denna 
till viss del okonventionella artikel som innehöll en mer jämställd kvinnosyn och tog upp ämnet 
om judiskt lärda kvinnor. Under nästkommande år, 1934, bidrog de kvinnliga skribenterna 
återigen främst med reportage om konst och litteratur. Och Olga fick sällskap av en handfull 
andra kvinnliga skribenter.218 Judisk Krönika hade däremot ytterst få artiklar skrivna av kvinnor 
under 1933-1934. I ett reportage med rubriken ”Före Patrasket” kåserade Olga kring ett möte 
med Hjalmar Bergman inför hans nyskrivna pjäs ”Patrasket”. De diskuterade Hjalmars oro för 
att bli missförstådd av den judiska publiken, men hon utelämnade annars mycket av pjäsens 
judiska referenser i detta allmänt hållna reportage. I övrigt rapporterade tidningen från olika 
WIZO-grupper i Sverige och utomlands. Det var uppenbart att WIZO försökte inspirera 
Stockholms judinnor att starta en egen WIZO-sektion.219 Under 1934 publicerade JKK sin 

 
214 Judisk Tidskrift, vol. 5 (1932), Nr. 2, s. 53 ff., & Nr. 3, s. 78, s. 113-122, & Nr. 7, s. 228 ff., & Nr. 8, s.252 ff. 
215 ”Stockholmskrönika”, i; Judisk Tidskrift, vol. 5, Nr. 4 (1932), s. 128. 
216 ”Ur Israels skattkammare”, i; Judisk Tidskrift, vol. 6, Nr. 7 (1933), s. 22 f., 97 ff. 
217 Jehuda b. Samuel och hans skola: Sefer Chasidim § 835 (Medelt.), i; Judisk Tidskrift, vol. 6, Nr. 7 (1933), s. 22. 
218 Judisk Tidskrift, vol. 7 (1934), Nr. 3 s. 79 ff., Nr.5, s. 148, 258, Nr. 8, s. 348 f. 
219 ”Före Patrasket”, i; Judisk Krönika, vol. 1-5, Nr. 1 (1933), s. 12 f., & Nr. 2, s. 44, & Nr. 4, s. 84 (1933). 
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styrelseberättelse över det gångna verksamhetsåret för första gången i Judisk Krönika. På en 
dryg halvsida nådde kvinnoklubben ut till sina medlemmar och spred information om 
verksamheten till resten av Församlingen.220 I övrigt förekom inga artiklar specifikt riktade till 
kvinnor i Judisk Krönika under de första åren. 

Under 1935 varvades traditionella artiklar med lite mer nytänkande i Judisk Krönika. 
Reportaget om ”En kämpande kvinna” handlade om Irene Harand som grundat 
Harandrörelsen, en ”världsorganisation mot rashat och mänskligt elände”. Hon höll i 
november 1935 ett föredrag, som arrangerades av WIZO och JKK. Selma Arnheim, ordförande 
i WIZO, hälsade föredragshållaren välkommen i en fullsatt samlingssal. Harands föredrag var 
av såväl politisk som religiös art och avhandlade den ökade antisemitismen sedan Hitlers 
maktövertagande 1933, vilket blev den utlösande faktorn till att Harandrörelsen bildades. 
Irene Harand kritiserade nazismen hårt och den antisemitiska läran i Hitlers bok. Judisk Krönika 
påpekade att tidningen hade publicerat ett par artiklar om rörelsen och dess ideologi redan 
1933 och 1934.221 Detta reportage visar att JKK och WIZO ändå hade ett visst samarbete redan 
i november 1935, trots att det inte nämns i de årsberättelser eller protokoll som jag tagit del 
av. Artikeln synliggör också att tongivande kvinnliga föredragshållare bjöds in av 
kvinnoorganisationerna för att tala om brännande ämnen, liksom att Selma hade en offentlig 
roll här. Dessutom blir det tydligt hur Församlingens kvinnliga medlemmar informerades om 
det aktuella politiska läget ute i Europa. Det politiska budskapet var riktat till dem.  

I Judisk Tidskrift syntes en liknande blandning av artiklar riktade till kvinnor. I majnumret 1935 
lyckades man t.o.m. kombinera småtrevlig kulturhistoria med sakligt politiskt innehåll genom 
artikeln ”Österrikisk afton i Kvinnoklubben”. Reportaget berättade att JKK haft en klubbafton 
med kulturella inslag av bl. a ”Wienersånger”, bilder och poesi från Österrike. Men, samtidigt 
bifogade artikeln en uppmaning till läsarna att följa med på sommarens Österrikeresa och 
därigenom bidra ekonomiskt till trosfränderna för att ”bevara Österrikes judar från en tragisk 
framtid”.222 Europas hårt ansträngda politiska läge och en ökad antisemitism återkom alltså 
även i de till synes lättsamma artiklar eller reportage som riktades till den kvinnliga 
läsekretsen. Jag tolkar det som att artiklar med såväl politiskt som religiöst innehåll, vilka var 
riktade till den kvinnliga läsekretsen, blev mer framträdande allt eftersom läget i Europa 
förändrades i mitten av 1930-talet. För även det sionistiska temat förekom numera bland de 
kvinnliga skribenterna. Jeannette Ettlinger (från JKK´s styrelse), som sju år tidigare hade skrivit 
om ”Judiska barnsagor” i Judisk Tidskrift, fördjupade sig nu i stället i ämnet om den ökade 
invandringen till Palestina och orsakerna till detta i nazi-Tysklands antisemitism. I sin artikel 
jämförde hon Palestina med ”det förlovade landet” för de judar som tvingades på flykt undan 
förföljelserna. Artikeln utgick från ett föredrag som hon tidigare hade hållit i JKK.223 I och med 
denna artikel blir det tydligt, menar jag, hur kvinnorna både utvecklades som skribenter och 
samtidigt medvetandegjordes politiskt och religiöst under 1930-talets första hälft. Från 
barnsagor till sionism och antisemitism var steget stort. Kvinnornas intressesfär hade 
uppenbarligen förändrats och fördjupats. Ämnena var också utmärkande för sin tid.  

I Judisk Tidskrifts januarinummer 1936 var Ester Ehrenpreis skribent till en stor artikel om 
Palestina, vilken publicerades som en resedagbok i två delar. Ester berättade att hon inte reste 

 
220 ”Judiska kvinnoklubben”, i; Judisk Krönika, vol. 1-5, Nr. 4 (1934), s. 75. 
221 ”En kämpande kvinna”, i; Judisk Krönika, vol. 1-5, Nr. 10 (1935), s. 175 f. 
222 ”Stockholmskrönika”, i; Judisk Tidskrift, vol. 8, Nr. 5 (1935), s. 164 ff. 
223 ”Intryck från Jugend Alijah-konferensen i Amsterdam”, i; Judisk Tidskrift, vol. 8, Nr. 12 (1935), s. 371 ff. 
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som turist. Därför såg hon också nöden bland judar i Polen på sin genomresa, liksom ”den 
tyska judendomens katastrofala sammanbrott”, som hon starkt kritiskt uttryckte det. 
Palestina framstod för Ester som drömlandet och räddningen för Europas judar på flykt. I 
samma nummer publicerades ett foto från Zionist-kongressen i Jerusalem 1935. Endast en 
kvinna syns på fotot bland övriga 16 manliga deltagare, däribland Esters man. Damen på fotot 
är ingen mindre än Ester själv.224 Ester fick, som kvinna, ett ovanligt stort utrymme i detta 
nummer - kanske hade det en viss betydelse att hennes make var ansvarig utgivare. Eller så 
var hon bara företagsam, vilket hon tidigare hade bevisat som hedersordförande i JKK! I 
majnumret publicerades ett större reportage om ”Den första kvinnliga rabbinen”. Det var 
skribenten Frieda Vallentin som argumenterade för judiska kvinnors rätt att få beträda 
rabbinämbetet. Hon menade att kvinnor också kan bära Guds kallelse inom sig och bör få 
predika. Kvinnor är ytterst lämpade både som själasörjare och förkunnare, framhöll Frieda och 
jämförde med den evangeliska kyrkan som på sina håll hade öppnat prästämbetet för kvinnor 
vid denna tid. Frieda hade inte bara besökt Regina Jonas i synagogan, utan fick också ta del av 
hennes vardag. På bordet i hennes hem låg gratulationer från föreståndaren i Berlins judiska 
församling. Regina hade precis tagit sin rabbinexamen, berättade Frieda avslutningsvis, 
samtidigt som hon uttryckte sin förhoppning om att Regina skulle ”riva ner fördomarnas sista 
bålverk”.225 Min uppfattning är att detta reportage måste varit extremt kontroversiellt för sin 
tid, då det dessutom var skrivet av en kvinna i sann feministisk anda. Ändå publicerades det i 
Judisk Tidskrift, och därmed var det godkänt av Ehrenpreis. Året var 1936 och förändringens 
vindar hade uppenbarligen börjat blåsa. I oktober publicerades en artikel om en kvinnlig artist, 
Hanka Lewkowicz, och hennes egen regisserade föreställning som innehöll dels allvarsamma 
samhällskritiska inslag, dels humoristiska sketcher. En sketch kallades ”Talmudisten” och 
tidskriften publicerade ett stort foto på Hanka i rollen som lärd man. Hon var iförd en kippa, 
de traditionella lockarna vid öronen och en lång svart kaftan, liknande rabbinernas.226 Att 
överrabbin Ehrenpreis, som ansvarig utgivare, godkände ovanstående artiklar och fotot på 
Hanka tyder på att han inte bara hade mod, utan också humor. 

De tidiga numren av Judisk Tidskrift kan vid första anblicken tyda på en nästan helt manlig 
dominans i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet. Men, kvinnor som Olga återfanns 
bland skribenterna, även om hon inte direkt avhandlade teologiska eller filosofiska ämnen. I 
jämförelse med detta förefaller Judisk Krönika ha varit betydligt mer återhållsam med 
feministiska inslag, antalet kvinnliga skribenter och blandningen av allvarstyngd världspolitik 
med mer lättsam kulturhistoria riktad till sina kvinnliga läsare. Under år 1936 har jag mestadels 
återfunnit annonser, årsberättelser mm. i Judisk Krönika, som gav de kvinnliga läsarna 
information om JKK´s och WIZO´s verksamhet. I Judisk Tidskrift är det däremot tydligt hur de 
kvinnliga skribenternas fokus flyttades från allmänt hållna kulturreportage till mer laddade 
ämnen som politik och religion. T.o.m. feministiska inslag förekom så småningom. Detta kan, 
enligt min mening, vara en återspegling av att den kvinnliga läsekretsens intressesfär 
förändrades under åren 1928-1936, då judiska kvinnor började organisera sig och 
medvetandegjordes om kvinnans roll i religionen och det oroliga världsläget mm. Tack vare 
kvinnornas organisering i JKK och WIZO blev de en tydlig och stark målgrupp för tidskrifterna 
att nå ut till, och därmed fick de kvinnliga skribenterna mer utrymme i fler riktade artiklar. Det 
var alltså ett ömsesidigt givande och tagande. Trots tidningsvärldens patriarkala maktordning 

 
224 ”Palestina 1935”, i; Judisk Tidskrift, vol. 9, Nr. 1 (1936), s. 1-13, 54-70. 
225 ”Den första kvinnliga rabbinen”, i; Judisk Tidskrift, vol. 9, Nr. 5 (1936), s. 176 f. 
226 ”Talmudisten”, i; Judisk Tidskrift, vol. 9, Nr. 10 (1936), s. 365. 
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med tydliga genusstrukturer så lyckades de kvinnliga skribenterna få sina alster publicerade 
av utgivarna. Det bidrog till att judiska kvinnors identitet och ställning förändrades i den 
offentliga sfären, när de synliggjorde sig själva, anser jag. Olga var en av dessa kvinnor. 

 

5.2. JKK´s ordförande: Olga Raphael Linden 

Olga Raphael Linden (1887-1967) var uppenbarligen en kvinna med många strängar på sin lyra. 
Enligt nekrologen i Dagens Nyheter (1967) började en blott 15-årig Olga studera på Konstfack 
i hemstaden Stockholm. Därefter tog ytterligare konststudier vid på Konstakademin. Hon tog 
privatlektioner i dans och teater, vilket så småningom resulterade i en anställning som 
skådespelerska på Dramaten. Där spelade hon bl. a Ofelia i ”Hamlet” mot Anders de Wahl, och 
medverkade i andra Shakespeare-föreställningar mot Sveriges största teaterlegender, som 
hon umgicks med privat. Olga skrev även böcker som hon illustrerade själv, en av dessa var 
memoarerna Skiftande spel. När hon avled 80 år gammal efterlämnade hon inga barn eller 
barnbarn, men styvbarn och syskonbarn.227 Av de korta raderna framstår Olga som en 
mångkulturellt begåvad kvinna. Ändå saknas många viktiga bitar i hennes liv; engagemanget 
och ordförandeskapet i JKK, den judiska tillhörigheten och porträttet av privatpersonen. För 
att få en mer fördjupad bild av Olga har jag valt att läsa hennes memoarer. Analysen utgår 
även från material från Judisk Krönika, samt minnes- och jubileumsskrifter. 

I memoarerna Skiftande spel beskriver Olga sin privilegierade barndom. Av bokens detaljerade 
beskrivningar förstår man att hon växte upp i ett välbärgat judiskt överklasshem med 
tjänstefolk på Östermalm i Stockholm kring förra sekelskiftet. Olga berättar i slutet av boken 
om sin judiska bakgrund. Hennes far växte upp i en strikt religiös judisk familj, med anor från 
Aron Isaac, och deltog aktivt i Församlingens sociala verksamhet, trots att han var agnostiker. 
Olgas mor var däremot varmt religiös och kom från ett assimilerat judiskt hem i Göteborg, där 
man firade både judiska högtider och svensk jul. Genom sin troende barnjungfru Anna lärde 
sig Olga att be kristen afton- och bordsbön, liksom hon följde med Anna på besök till frikyrkan 
och Frälsningsarmén, med föräldrarnas godkännande. Samtidigt fick Olga redan innan 
skolåldern undervisning i hemmet om bibelns berättelser och sin egen judiska bakgrund. Och 
som ung flicka observerade hon att kvinnor och flickor satt uppe på kvinnoläktaren under 
gudstjänsten, medan männen befann sig i bänkarna nere i synagogan. Så hade det inte varit 
vid kyrkobesöken med Anna, noterade den unga Olga kort. Hon nämner att släkten, likt övriga 
judar i Stockholm, höll den etniska tillhörigheten som ett ”privat arv”, vilket var helt naturligt 
fram till 1920-talets slut.228 Förutom dessa anekdoter med judisk anknytning var Olga 
sparsmakad med sin etniska bakgrund i berättandet om uppväxten. Med andra ord växte hon 
upp i en typiskt assimilerad judisk familj i en av Stockholms mer bemedlade stadsdelar vid 
tiden kring förra sekelskiftet, där familjen lät de svenska traditionerna förenas med det judiska 
arvet. Hennes familj tillhörde de s.k. norrjudarna, sannolikt också den reform-liberala 
riktningen, och besökte synagogan vid religiösa högtider. Precis som Freidenreichs studie 
visade hur assimilerade judinnor i Centraleuropa, samtida med Olga, växte upp utan att alltid 
reflektera över sin bakgrund, så höll även Olgas familj sin etniska tillhörighet privat tills 

 
227 ”Dödsfall”, i; Dagens Nyheter, 1967-11-05, Nr. 300 (del 2), s. 37, Centrala Arkivet 12-1, Mikrofilm på Kungliga 
Biblioteket (KB), Stockholm. 
228 Raphael, Skiftande spel, s. 248 f. 
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antisemitismen ökade på 1930-talet. I nazi-Tyskland blev judinnornas etniska bakgrund 
framtvingad. Olga valde själv att stå upp för det judiska arvet, när hon engagerade sig i JKK.  

Under uppväxten gick Olga i Whitlockska skolan, som var grundad av de båda feministerna 
och kvinnorättskämparna Ellen Key och Anna Whitlock. Olga fick den fruktade Anna Whitlock 
till klassföreståndare, som inte gjorde något gott intryck på henne, utan i stället ingav skräck 
genom sitt häftiga humör och sina bestraffningar. I vuxen ålder var Olga kritisk både mot 
undervisningen och skolandan, trots att skolan var ovanligt reformvänlig. Hon beskrev bittert 
hur Whitlockska skolan präglades av en ”stark intelligenssnobbism”. Kritiken riktade Olga även 
mot föräldrarna och deras barnuppfostran, eftersom hon och systrarna blev hämmade, osäkra 
och gömde sig bakom moderns kjolar vid goda vänners besök i hemmet. Till sin lycka fick Olga 
redan som 12-åring sluta skolan och i stället ta privatlektioner, då föräldrarna såg att hon for 
illa av Whitlocks pedagogik. I en av de sista skoluppsatserna skrev Olga vad hon helst ville bli 
som vuxen; först och främst ville hon bli konstnär, sedan skådespelerska och slutligen 
författare. Men, mest av allt drömde Olga om att få gifta sig. Och som vuxen konstaterade hon 
nöjt att ”Jag skulle få alla mina önskningar uppfyllda.”229 Det var väl inte helt otänkbart, anser 
jag, att Olgas mardrömsår i den frisinnade Whitlockska skolan satte så djupa spår i henne att 
hon i vuxen ålder valde bort engagemanget i den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen och 
kvinnorörelsen. Ändå stöttade hennes egen mor kampen för kvinnlig rösträtt. Eller så var det 
just därför; Olga ogillade tydligt moderns uppfostringsmetoder och kanske ville hon därför 
göra uppror genom att obstinat gå sin egen väg i livet. Med en klassföreståndare som var en 
av Sveriges främsta kvinnorättskämpar och samtidigt satte skräck i den unga Olga, tycks hon 
även ha haft en stark aversion inte bara mot skolundervisningen utan också mot allt det som 
skolan representerade. I stället för att drömma om en storartad karriär i ett mansdominerat 
yrke ville Olga allra helst bli fru. Det är svårt att veta om det var i ren protest mot en frisinnad 
mor och skola, eller om moderns hemmafruliv i stället var en förebild för den unga Olga. Det 
är dock troligt att det var Olgas mor som hade valt skolan av omsorg åt sina döttrar, med tanke 
på hennes eget ställningstagande för kvinnlig rösträtt och senare medlemskap i FKPR, samt 
LKPR. Där var ju f.ö. Anna Whitlock ordförande.   

När tonåringen Olga gick på Konstfack var hon däremot ”illande röd” och hade uttryckt sina 
vänstersinnade åsikter efter rösträttskravallerna i Stockholm år 1901, vilket inte var populärt 
bland lärare och kurskamrater, konstaterade hon. Och genom systrarnas engagemang i 
nykterhetsrörelsen fick Olga inte bara höra budskapet om nykterhet och kampen mot 
klassamhället, utan också om kvinnans bristande rättigheter. Samtidigt var höjdpunkterna för 
den unga teatereleven Olga att få deklamera poesi inför kungafamiljen. Endast vid dessa få 
tillfällen nämner Olga kvinnorörelsen eller rösträttsfrågan i sin bok. Det står ingenting om 
moderns eller systerns medlemskap i LKPR. Hon berättar f.ö. att fadern var lojal med 
arbetarklassen och hade arbetat med Hjalmar Branting, trots sin högreståndsbakgrund. Och 
modern satt i styrelsen för Kvinnoklubben. Det var en klubb för stadens finare damer, vilka 
arrangerade festligheter - men inte för de fattiga familjernas barn, betonar Olga syrligt.230 
Kvinnoklubben tycks inte ha varit en sammanslutning för judiska kvinnor som ägnade sig åt 
välgörenhet för fattiga barnfamiljer eller kvinnorättsfrågor. Det kan dock mycket väl vara så 
att moderns styrelseuppdrag inspirerade Olga att i vuxen ålder bilda en egen kvinnoklubb i 
Församlingen. Det framgår inte av boken, utan är mina egna spekulationer. I memoarerna 
nämns inget om JKK eller WIZO, och ytterst lite om engagemanget i Församlingen. Det blir 
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därför en något motstridig bild som växer fram av Olga: Å ena sidan undviker hon dessa ämnen 
i memoarerna, när hon ser tillbaka på sitt liv. Hon nämner knappt kvinnorörelsen eller 
rösträttsfrågan. Å andra sidan erkänner Olga att hon var vänstersinnad i ungdomsåren. Och 
genom JKK´s arkiv växer bilden fram av en företagsam, modig och taktisk kvinna som grundade 
en kvinnoförening, blev dess stridbara ordförande, hjälpte andra judiska kvinnor, härdade ut 
i konflikter, liksom hon inviterade tidigare omstridda rösträttskvinnor som föredragshållare.   

Vid sin 80-årsdag såg Olga tillbaka på sitt innehållsrika liv i en intervju med Judisk Krönika. I 
intervjun tycks det vara lika viktigt för Olga att berätta om sitt äktenskap med regissören Muck 
Linden, som hon var gift med från 1912 fram till 1936, då hon blev änka. Fyra år senare gifte 
hon sig med konstnären Gösta Hallencreutz. Därav hennes dubbelnamn; Olga Raphael Linden 
under aktuell avgränsningsperiod för min studie, men Olga Raphael Hallencreutz efter 
bröllopet 1940. Memoarerna (1960) är dock skrivna i flicknamnet Olga Raphael. På ålderns 
höst satt hon som barnlös änka och mindes sitt rika liv, medan hon bläddrade i sina memoarer 
med egna teckningar av kända kulturpersonligheter. Men, inte heller i intervjun nämnde Olga 
något om JKK eller Församlingen. Fokus låg helt på hennes kulturgärning – och äktenskap.231  

Drygt hälften av memoarerna handlar om äktenskapet med Gustav ”Muck” Linden. Boken 
förefaller ibland vara mer av ett försvarstal till den älskade maken, än vad den avhandlar 
hennes egen livshistoria och konstnärskap. Muck var en kunnig regissör som blev missförstådd 
i livet, enligt Olga. Hon lade sin egen konstnärliga karriär åt sidan - med undantag för någon 
enstaka roll - för att i stället stötta maken i hans slitsamma förberedelser och konfliktfyllda 
uppsättningar. Det var något som hon hade lovat honom, innan de gifte sig. Muck kom från 
enkla förhållanden, en icke-judisk bakgrund, hade klen hälsa och dålig ekonomi. Olgas 
föräldrar fick gå in med kapital innan bröllopet, men avrådde samtidigt den nyförälskade 
dottern till äktenskapet. Vigseln ägde ändå rum – i Rådhuset, och inte i synagogan. Och 
bostaden blev en vindsvåning på Östermalm, på mammans inrådan, där Olga beskrev sin nya 
roll som ”endast hemmafru, pysslade med Muck och ägnade mig åt linneskåp, krukväxter och 
uppköp”. Hon kom senare i livet att tala om äktenskapet som ett slags ”aktiebolag”, där frågor 
om ekonomi kunde nöta sönder kärleken. Muck insjuknade ett par år innan han dog 1936. 
Olga tog hand om maken de sista åren, vid samma tid som hon började ställa ut sin konst.232 
Makens insjuknande och död kan mycket väl ha påverkat Olgas engagemang i JKK, anser jag. 
Under åren 1934-1935 uppstod konflikten med WIZO, och Olga stred ovanligt hårt med 
ordförandeklubban i hand. Senare under hösten 1935, efter WIZO-bråket, höll hon en lägre 
profil i JKK. Och året därefter, vid Mucks bortgång, intog Olga en mer försonlig attityd, då nya 
samarbetsformer introducerades mellan JKK och WIZO. Privatlivets sorger och bekymmer kan 
alltså ha avspeglats i Olgas turbulenta år som ordförande i JKK, vilket skulle kunna förklara 
hennes ovanligt hårda attityd mot Selma Arnheim och WIZO-gruppen vid denna tid. Olgas bild 
av sig själv i memoarerna som den självuppoffrande hustrun strider därför, enligt min mening, 
en hel del mot bilden av henne i JKK´s arkiv och i bokens inledning; där framstår hon som en 
viljestark, mångkulturellt begåvad och hårt arbetande kvinna med tusen järn i elden. 

Vem var då Olga till personligheten? Astrid Nisell från JKK´s styrelse målar upp ett personligt 
porträtt av sin väninna, i en jubileumsskrift. Där beskriver hon ”Olgas älskliga, mjuka, litet 
blyga väsen”. Hon lyfter även fram Olgas engagemang för medmänniskan, samt drivkraft att 
vilja göra skillnad och skapa ett gott samarbetsklimat bland ledamöterna. Och det var något 

 
231 ”Glimtar ur ett rikt liv”, i; Judisk Krönika, vol. 35-37, Nr. 6 (1967), s. 142. 
232 Raphael, Skiftande spel, s. 80, 88 f., 136 f., 171 ff., 235, 263.  
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som levde kvar bland JKK´s medlemmar efter Olgas 20 år som ordförande i kvinnoklubben, 
vilken hon var trogen ända till sin bortgång. Astrid erkände också att hon redan i ung ålder 
hade beundrat Olga på avstånd, när hon såg henne gestalta den mystiska figuren Puck i 
Shakespeares dramakomedi ”En midsommarnattsdröm”. Genom de båda kvinnornas 
engagemang i JKK upptäckte Astrid, 20 år senare, inte bara Olgas mångfacetterade 
konstnärliga talanger, utan också hennes ”livliga intellekt”.233 Olga tycks alltså ha varit en mjuk 
och älskvärd person, på samma gång som hon genom styrelseprotokollen framstår som 
företagsam, taktisk och beslutsam. Hennes blyghet satt kvar sedan barndomen. Att då välja 
skådespelarbanan verkar ju motstridigt. Men, tack vare teaterlivet omvandlade hon 
antagligen blygheten till en styrka i uppdraget som JKK´s ordförande, vilket kan ha behövts i 
den manligt styrda Församlingen. På något sätt förefaller Olga ha varit ett nästan lika mystiskt 
väsen som Shakespeares figur Puck; en svårfångad, övernaturlig älva som samtidigt imponerar 
på omgivningen med sina kreativa påhitt. Båda sidor kan ju vara lika sanna! För Olga var en 
komplex person. En annan väninna, Gladys Wolff som tog över ordförandeskapet i JKK 1951, 
beskriver också Olga som älskvärdheten personifierad, i en minnesruna. Gladys berättar i 
enbart positiva ordalag hur samarbetsvillig och engagerad Olga alltid var, liksom att hon 
delade med sig av sitt svensk-judiska kulturarv till klubbmedlemmarna. Samtidigt påpekar hon 
att Olga ofta var ”drömmande och litet frånvarande”, nästan som om hon befann sig i en 
annan värld. Men, Gladys betonar framför allt Olgas sionistiska engagemang, som växte 
allteftersom förföljelserna ökade mot det judiska folket. Hon blev därför starkt engagerad i 
hjälparbetet för att judiska barn skulle få komma till Palestina, menar Gladys.234  

Trots att minnesrunor (liksom jubileumsskrifter) ibland kan vara överdrivet positiva, eller 
åtminstone inte brukar lyfta fram de negativa sidorna hos en avliden person, så tycks Olga ha 
varit en ovanligt mångsidig person. Hon berörde många, inte minst genom sitt engagemang 
för medmänniskan och i JKK.  Det framkommer även av styrelseprotokoll och andra skriftliga 
dokument. Olgas tidigare samarbetsproblem med Selma under WIZO-konflikten eller med 
Församlingens föreståndare kring lokalfrågan tycks däremot vara glömt, liksom bråket med 
WIZO i London om medlemsavgiften. Det visar annars på en stridbar sida hos Olga, menar jag. 
I stället betonade Olgas lojala väninnor från styrelsetiden just den samarbetsvilliga sidan. Det 
är dock anmärkningsvärt att Olgas sionistiska engagemang lyftes fram i minnesrunan, med 
tanke på hennes tidigare motstånd mot en självständig WIZO-sektion under konfliktåren 1934-
1935. Men, antisemitismens fasor under 1930-och 1940-talen hade medvetandegjort Olga om 
sionismens betydelse för det judiska folkets överlevnad. Hon, liksom övriga medlemmar i JKK, 
tvingades sätta sig in i judarnas situation i nazi-Tyskland. Olga var inte bara vänstersinnad i 
ungdomsåren, utan i vuxen ålder blev hon även högst medveten om sin judiska tillhörighet 
och de kännbara återverkningar som det svåra politiska läget kunde föra med sig. Hon vågade 
stå upp för det som hon visste var rätt. Det var möjligt att Olga blev inspirerad av 
författarinnan Marika Stiernstedt, som hon beskrev på följande sätt i memoarerna: 

Få människor har jag hållit av och beundrat så som den rättsinniga Marika, hon som alltid var redo 
att ägna tid, krafter och intresse för att ingripa, vare sig det gällde att hjälpa enskilda individer eller 
hela folk.235 

Det var genom Muck som Olga hade lärt känna Marika. Paret umgicks med Marika på en 
semesterresa i Venedig under 1920-talet, berättar Olga stolt utan att gå närmare in på 

 
233 Nisell, ”Olga Raphael-Hallencreutz”, s. 11, i; Judiska Kvinnoklubben Jubileum 50 år 1931-1981. 
234 “Olga Raphael-Hallencreutz in memoriam”, i; Judisk Krönika, vol. 35-37, Nr. 9 (1967), s. 218. 
235 Raphael, Skiftande spel, s. 207. 
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detaljer.236 Det anmärkningsvärda med denna bekantskap är att Marika var en av den svenska 
kvinnliga rösträttsrörelsens frontfigurer och hade skrivit en roman i ämnet; Lilas äktenskap. 
Den utgavs samma år (1910) som Elin Wägners kända verk Pennskaftet, vilken också 
avhandlade rösträttsrörelsen och den stereotypa bilden av kvinnan.237 Många år senare skulle 
Olga och JKK´s styrelse komma att utse Marika Stiernstedt till hedersmedlem i Kvinnoklubben 
eftersom hon, precis som Lydia Wahlström, hade arbetat för att hjälpa judiska flyktingar.238 
Det var ingen hemlighet att alla dessa tre rösträttskvinnor var omstridda för sitt engagemang 
i kvinnofrågor. Ändå valde Olga att umgås eller hedra dem med utmärkelser. Hon t.o.m. 
beundrade och var mycket förtjust i en av dem. Det är därför intressant, anser jag, att Olga i 
sin bok inte ytterligare utvecklade sin kontakt med Marika eller med de båda andra 
rösträttskvinnorna. Hon nämner inte ens bekantskapen med Elin i sin bok, utan det framgår i 
stället av ett styrelseprotokoll. Var rösträttsfrågan och kvinnorörelsen känslig för Olga på 
något sätt? Det är mycket möjligt att kvinnorättskvinnan Anna Whitlock och hennes 
skräckinjagande pedagogik från skolåren hade gett bestående men hos Olga. Lika möjligt är 
det att Olga fick nog av rösträttspratet hemma i Östermalmsvåningen under uppväxtåren, när 
både modern och systern engagerade sig i frågan. Men, det är bara spekulationer från min 
sida. Det är dock klart att Olga hade familjemedlemmar och väninnor i rösträttsrörelsen, utan 
att hon direkt tog ställning själv, officiellt i alla fall. Däremot visade Olga genom sina handlingar 
som ordförande i JKK att hon stred för att hjälpa och synliggöra andra judiska kvinnor. Det är 
ett ställningstagande i feministisk anda, anser jag. Liksom när hon i memoarerna smyger in en 
syrlig kommentar om män som ogillade kvinnosakskvinnor och använde föraktfulla skällsord 
som ”blåstrumpa”, vilket Mucks skådespelarvän Ivan gjorde. Hon beskrev honom då med 
orden: ”…han hörde till dessa konstnärer som fann kvinnor med en tillstymmelse till hjärna 
enbart besvärliga”.239 Olga med sin överklassuppfostran - och mer än tillstymmelse till hjärna 
- kunde nog inte sagt det tydligare, vad hon tyckte och tänkte i kvinnorättsfrågan! Hon 
försvarade därmed sin mor och syster, som ju båda var s.k. blåstrumpor.  

Olga var desto tydligare i memoarerna med sin judiska tillhörighet. Åtminstone efter hon hade 
blivit änka 1936. Då började ett nytt kapitel i hennes liv, så också i boken. Olga resonerar nu 
mer kring vad det betyder för henne att vara judinna. Hon avslöjar att de kvinnor som hade 
stått henne allra närmast i livet var kristna till konfessionen; svärmodern och barnjungfrun. 
Inte heller någon av hennes äkta män hade varit av judisk börd. Deras skilda religiositet hade 
trots allt aldrig orsakat några problem, menar Olga. Däremot är det svårt att definiera vad det 
innebär att vara bekännande jude, erkänner hon. Först efter ett samtal med en vän som var 
präst kan Olga sätta på pränt vad det betyder för henne:240 

Att vara bekännande jude åter – det kanske innebär, att du tror på ett mål för din tillvaro, trots att 
detta mål på intet sätt är uppenbart för dig, och att du därför inte bör vika från den plats i tillvaron, 
där du – kanske mot din önskan – blivit ställd. Det är att bära konsekvenserna av din egen skuld, 
att ödmjuk, men ändå stolt säga ja till de bördor, som utmätts åt dig, och att vara fast övertygad 
om en djupare mening med dem – även om du skulle behöva dö för att du är jude.241 

 
236 Raphael, Skiftande spel, s. 207. 
237 Holgersson, ”Från tågresor till sociala medier”, s. 116, i; Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och 
framtiden för demokratin i Sverige, Holgersson & Wängnerud (red.). 
238 Thor Tureby, ”Den Judiska Kvinnoklubben (JKK) och de judiska flyktingarna under 1930- och 1940-talen”, s. 
3-26. 
239 Raphael, Skiftande spel, s. 152. 
240 Raphael, Skiftande spel, s. 246 f. 
241 Raphael, Skiftande spel, s. 247 f. 
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Olgas ord tyder snarare på ett filosofiskt resonemang kring den judiska tillhörigheten, än en 
bekännande gudstro. Hon funderar över existentiella frågor om livets mening och mål, men 
hon är inte helt säker på svaren utan tillägger ett par ”kanske”. Som jude bör man foga sig 
inför sitt öde och bära även livets tunga bördor, och däri ligger en mening i att tillhöra det 
judiska folket, menar Olga. Hon skriver vidare att just detta skiljer sig från den kristna tron. För 
den bekännande kristne behöver inte bära sina bördor själv, utan kan överlämna skulden till 
Gud genom förlåtelsen. Det tankesättet var främmande för Olga, liksom synen på att döden 
är en konsekvens av arvsynden. Hon jämför den kristna begravningsceremonin med den 
judiska och upptäcker en viktig skillnad. I den kristna ceremonin betonar prästerna ibland - vid 
denna tid – att människan måste dö för syndens skull, påpekar Olga. Medan rabbinerna i den 
judiska begravningsceremonin talar poetiskt om livets förgänglighet och inleder akten med 
kung Davids bibliska ord om att människans dagar är som gräset. Ceremonin betonar själens 
odödlighet och Guds evighet, vilka hör nära samman i judisk religion, upplyser Olga. Hon 
återger även hur ”israeliten betecknar Gud”, genom citatet; ”Den Evige vår Gud, Den Evige är 
en”. Hennes religiositet blir inte mer uttalad än så i boken. Ändå erkänner Olga att hon har 
grubblat mycket på vad det innebär att vara bekännande jude.242 Utifrån Olgas egna ord i 
memoarerna – och hennes filmrecension i Judisk Tidskrift - tolkar jag det som att hennes 
identitet som judinna var tydligt kopplad till samhörigheten med det judiska folket. Det 
historiska, kulturella och etniska arvet tycks ha varit minst lika viktigt som det andliga arvet. 
Men, hon talar också om en evig Gud som skänker nytt liv – inte straffar - och om själens 
odödlighet. Det säger något om hennes egen Gudsbild och förtröstan på evigt liv, även om 
hon inte uttryckligen bekänner sig som troende. Hennes tankesätt exemplifierar att man inte 
måste bekänna sin tro för att vara jude. Olga kunde bevisligen föra ett teologiskt resonemang 
kring vad det judiska arvet betydde för henne och hon bekände sin judiska tillhörighet. Det är 
troligt att det var just efter makens begravning som hon reflekterade mer över trosfrågor och 
vad det innebär att vara en bekännande jude. Hon funderade över existentiella frågor om 
livets mening, vedermödor och förgänglighet, liksom varför trosfränder tvingades dö pga. sin 
judiska tillhörighet. Säkert hade JKK´s hjälparbete för judiska flyktingar satt sina spår hos Olga, 
efter 1930- och 1940-talens grymma förföljelser och folkmord på miljoner judar i Europa.  

Redan under konfirmationstiden hade Olga blivit intresserad av det judiska folkets historia och 
frågor om judisk etik, berättar hon i memoarerna. Däremot tog hon inte ställning till sionismen 
och Palestinafrågan förrän långt senare i livet, erkänner hon. År 1921 påbörjade Olga ett nära 
samarbete med överrabbin Ehrenpreis, som var en sionistisk eldsjäl, då de tillsammans 
översatte böcker från hebreiska. Och det var genom honom som Olga fick en större inblick i 
judefrågan och antisemitismen under 1930-talet. Därför blev det viktigt för henne att försöka 
hjälpa judar på flykt före, under och efter kriget. Engagemanget för medmänniskan ledde till 
ordförandeskapet i ”den svenska judiska kvinnliga hjälpföreningen”, som hon kallar det, utan 
att nämna JKK vid namn. Olga nämner även i förbifarten sitt uppdrag som ledamot i 
församlingens fullmäktige, där hon satt som ensam kvinna, berättar hon stolt utan att gå in på 
några detaljer kring detta. Hon avslöjar däremot flera detaljer kring sitt privata 
välgörenhetsarbete med prinsessan Ingrid, liksom tidpunkten för när hon fick mer tid över till 
välgörenhet; det var när hon lämnade teatern och gifte sig.243 Olga blir därmed ett bra 
exempel på 1930-talets borgerliga kvinna i Församlingen, vilken hade både tid och pengar som 
krävdes för att kunna ägna sig åt frivillig- och hjälpverksamhet på hel- eller deltid. Det är oklart 

 
242 Raphael, Skiftande spel, s. 247 f. 
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varför Olga utelämnar en så viktig del i boken kring det konkreta hjälparbetet i JKK. Däremot 
får makens regiarbete nästan lika mycket utrymme som hennes eget konstnärliga skapande. 
Intressant är att Olga så småningom blev den enda kvinnliga fullmäktigeledamoten i 
Församlingen på sin tid. Det visar att kvinnans ställning i Församlingen förändrades mycket 
under Olgas livstid och att hon själv var med och påverkade. Hon intog verkligen det offentliga 
rummet! Tyvärr nämner hon det endast flyktigt i memoarerna och utelämnar fakta om 
huruvida hon även var den allra första kvinnliga fullmäktige. Det är ändå troligt, enligt min 
mening, eftersom hon verkar extra stolt över uppdraget och betonar att hon var enda kvinnan 
på den posten. Utåt sett ville dock Olga uppenbarligen leva upp till bilden av den stöttande 
judiska hustrun. Men, i JKK´s historia är hon den första ordföranden, en handlingskraftig ledare 
och talesperson för judiska kvinnor. Hon var också unik som kvinnlig ledamot i Församlingens 
ledande organ. Det tyder på att hon hade både mål och mening på sin färd. Senare skrev Olga 
ned hur mycket JKK betydde för henne. I sin eget komponerade krönika lät hon gammalt groll 
vara glömt. Hon såg tacksamt tillbaka på vänskapsåren i JKK och avslöjade hur allt började: 

[---] där stod dessa fresterskor framför mig och ville draga mig från hem, man och hund. Naturligtvis 
försvarade jag mig – men det var så mycket som lockade. Allt slags hjälparbete, och därtill 
möjligheten att vi kvinnor inom vår församling kunde bli en förenande länk mellan de sen årtionden 
åtskilda socialgrupperna. [---] Tänk bara, vad det stridits i detta fina hus och grälats, ännu mera i 
det här stod förut. Vår kvinnoklubb har varit en vidsträckt syskonring. Egentligen den liknelsen, den 
liknar ingenting. För systrar de kan gräla om både stort och smått. Men vi ha hållit samman, och 
frid har alltid rått.244 

 

5.3. WIZO´s ordförande: Selma Arnheim 

Källmaterialet om Selma Arnheim, WIZO´s första ordförande i Stockholm, skiljer sig mycket i 
omfång och karaktär från materialet om tidigare nämnda Olga Raphael Linden. Det 
förekommer inga hyllningar i jubileums- och minnesskrifter, lovord från tidigare kollegor och 
inte heller Selmas egna ord finns bevarade i memoarer eller liknande publikationer. Dessutom 
har ytterst lite material funnits att tillgå. Det material som varit tillgängligt för analysen är 
minnesrunor, ett fåtal tidningsintervjuer, JKK-protokoll, samt uppgifter från Karin Sjögrens 
studie, vilka hon hämtat från bl. a Stockholmstidningen och ”muntliga beskrivningar”. Sjögren 
konstaterar att även hon haft svårigheter att hitta material om Selma. I t. ex svensk 
historieskrivning om sionism står inget om Selma, vilket förvånar Sjögren.245 Och Selma nämns 
endast i förbifarten i WIZO´s egen jubileumsskrift, upptäckte jag. Där konstateras kort att 
Selma var den allra första WIZO-ordföranden i Stockholm, där hon var verksam fram till 1937, 
samt att ”Hon verkade mest utåt och överlät det övriga arbetet till styrelsen”. I skriften 
förekommer inte några lovord för hennes insatser, från tidigare styrelsemedlemmar.246 Det 
finns tyvärr inget arkiverat WIZO-material heller, som t. ex styrelseprotokoll, förutom det som 
redan använts i kapitel 4. Det gör det hela lite mer komplicerat med analysen av Selma 
Arnheim i jämförelse med Olga Raphael-Linden, som var produktiv i sitt eget skrivande och 
lovordades av vännerna för sin gärning i JKK. Naturligtvis går det att spekulera i vad som låg 
bakom det knapphändiga materialet. Sjögren nämner att Selmas privata leverne och 
konvertering till kristendomen kan ha varit två eventuella anledningar till att berättelsen om 

 
244 ”En liten krönika om Judiska Kvinnoklubbens tillkomst” av Olga Raphael Linden, D1:1, JKK, RA. 
245 Sjögren, ”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”, s.86, i; Stigma, 
status och strategier: Genusperspektiv i religionsvetenskap, Raudvere (red.). 
246 Rohlén-Wohlgemuth, ”WIZO i Stockholm i historiskt perspektiv”, s. 4, i; WIZO i Stockholm 50 år 1933-1983. 
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hennes liv lades i glömskans arkiv. Selma valde att låta döpa sig i vuxen ålder, lämnade 
Församlingen och levde inte upp till den traditionella bilden av judinnan som hustru och 
mor.247 I stället var Selmas privatliv säkert mycket omdiskuterat, utifrån Sjögrens uppgifter:  

Hon stämplades som lesbisk och därmed som en person som inte överensstämde med myten om 
”Den judiska modern”, feminin, heterosexuell och fertil. [---] Det är inte intressant att spekulera 
kring Arnheims erotiska preferenser, men det är däremot intressant att notera att ryktet om 
hennes eventuella homosexualitet var nog för att svärta hennes namn.248 

Selmas privata ställningstaganden kan alltså mycket väl ha betraktats som olämpliga eller 
alltför känsliga för Församlingen och den sionistiska rörelsens historieskrivning, med tanke på 
samhällets syn på homosexualitet i 1930-talets Sverige. Hennes konfessionella 
avståndstagande sågs troligen inte med blida ögon; hon valde att lämna den judiska tron, 
tillhörigheten och arvet. Eventuellt ansågs det så pass graverande att Selma därefter 
utelämnades i officiella dokument, menar Sjögren. Hon påpekar dock att kvinnlig vänskap 
kunde misstolkas som lesbisk kärlek, vid en tid då sexuella relationer med någon av samma 
kön stred mot svensk lagstiftning, och att det handlade om rykten i Selmas fall. Kvinnor och 
män organiserade sig ofta uppdelat efter genus och intressesfär; män på sitt håll och kvinnor 
på sitt. Det var därför naturligt att man umgicks nära andra kvinnor i föreningslivet och fick 
fördjupade vänskapsrelationer. Som ogift kvinna fanns det dessutom tydliga uppförandekoder 
för umgänget med män i officiella sammanhang. Enligt Sjögren framstår Selma som en 
”komplicerad personlighet”, då andra har beskrivit henne som ”udda och vidlyftig”.249 Om de 
negativa beskrivningarna berodde på Selmas okonventionella leverne eller hennes 
personlighetsdrag är oklart. Kanske var det båda delarna. Eller kanske var det också bara elaka 
rykten. Oavsett vilket, så levde Selma ett väsensskilt liv i jämförelse med Olga. Medan Olga 
gärna framställde sig själv som den stöttande hustrun, så var Selma ogift. Hon undvek därmed 
att låta sig definieras utifrån den traditionella roll och ställning som judendomen gav kvinnan. 
Selmas identitet låg snarare i kampen för sionismen och ökad jämställdhet, samt i 
engagemanget för medmänniskan. Olga umgicks med kultureliten, hon hade fått en hög 
konstnärlig utbildning, kom från en förmögen assimilerad familj och behövde inte yrkesarbeta, 
utan var hemmafru. Selmas liv var raka motsatsen till detta. Enligt Sjögren uppgav Selma i en 
tidningsintervju att hon var född och uppvuxen i Göteborg, där hon i redan i tonåren satt som 
styrelseledamot i Göteborgs folkbildningsförbund, vilket hon också varit med om att grunda i 
16-årsåldern. Trots sin unga ålder kände hon ett socialt ansvar för medmänniskan. Selma var 
både ”kvinnosakskvinna och nykterist”, avslöjar Sjögren.250 I förbifarten nämner hon saker om 
Selma som har stor betydelse för min egen studie: 

Hon var också med om att arbeta för kvinnans politiska rösträtt och var med bland dem som 
knackade dörr för att värva sympati för denna sak.251 

 
247 Sjögren, ”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”, s.87 f., i; Stigma, 
status och strategier: Genusperspektiv i religionsvetenskap, Raudvere (red.). 
248 Sjögren, ”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”, s.87, i; Stigma, 
status och strategier: Genusperspektiv i religionsvetenskap, Raudvere (red.). 
249 Sjögren, ”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”, s.87 f., i; Stigma, 
status och strategier: Genusperspektiv i religionsvetenskap, Raudvere (red.). 
250 Sjögren, ”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”, s. 86 f., i; Stigma, 
status och strategier: Genusperspektiv i religionsvetenskap, Raudvere (red.). 
251 Sjögren, ”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”, s. 87, i; Stigma, 
status och strategier: Genusperspektiv i religionsvetenskap, Raudvere (red.). 
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Tyvärr finns inte några ytterligare detaljer om detta hos Sjögren. Inte heller 
referensuppgifterna ger svar i saken vid genomläsande av materialet på Kungliga biblioteket. 
Trots mina efterforskningar i De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv (FKPR och LKPR), Fredrika 
Bremer-förbundets arkiv och olika politiska kvinnoförbunds eller kvinnoklubbars 
arkivhandlingar, så har jag inte kunnat få dessa uppgifter bekräftade. Selma återfinns varken i 
matriklar, medlemskort eller verksamhetsberättelser bland Riksarkivets handlingar. Däremot 
bekräftar Wikipedia att Selma stred för kvinnans rättigheter och var en 
”kvinnosaksförespråkare”.252 Det är visserligen möjligt att Selma var engagerad i en lokal 
kvinnlig rösträttsrörelse eller ett politiskt kvinnoförbund i t. ex Göteborg, där hon levde i yngre 
dagar. Hon stod dock inte registrerad i medlemsförteckningen för LKPR´s Göteborgsavdelning, 
bland handlingarna hos Riksarkivet i Stockholm. I de arkiv där varken medlemsregister eller 
matrikel har återfunnits är det svårt att veta huruvida Selma var medlem eller ej. Eftersom 
Olga Raphael Lindens familjemedlemmar var medlemmar i både FKPR och LKPR anser jag det 
högst sannolikt att fler judiska kvinnor var engagerade i den svenska kvinnliga 
rösträttsrörelsen, även om ingen referenslitteratur finns i ämnet. Selma är annars ett utmärkt 
exempel på en judisk kvinna som genom WIZO hjälpte andra judiska kvinnor, liksom hon var 
en förkämpe för sionismen med dess idealbild av en jämställd och yrkesarbetande kvinna. 
Därför ser jag inte att något i hennes övriga engagemang i kvinnofrågor skulle strida mot ett 
medlemskap i en rösträttsförening. Tvärtom! Selma var, enligt Sjögren, en av dem som stred 
aktivt för kvinnlig rösträtt. Det finns ingen anledning att betvivla detta. För hela Selmas 
livsgärning och väsen handlade om en kamp för social rättvisa och att hjälpa kvinnor. Då borde 
det vara naturligt för henne att även ta ställning för kvinnans demokratiska fri- och rättigheter 
i rösträttsfrågan, menar jag. Selmas erfarenhet från tiden som aktiv rösträttskvinna, tillika 
styrelseledamot i föreningslivet i Göteborg, måste varit ovärderligt för de judiska kvinnorna i 
Stockholm, när de låg i startgroparna för sitt organiserande 1931. Utan hennes kompetens 
hade det varit betydligt svårare att utarbeta ordningen för styrelsearbetet. Hon kunde leda 
och organisera. Därför hade det stor betydelse för det judiska kvinnoorganiserandet i 
Stockholm att en tidigare rösträttskvinna var drivande i bildandet av två kvinnoorganisationer, 
enligt min uppfattning. Hon var van att strida för kvinnors rätt att få göra sin röst hörd.  

I en kort nekrolog i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning bekräftas uppgifterna att Selma 
var född i Göteborg, år 1890. Där beskrivs också hur hon hade fått en varierad utbildning, bl. 
a som banktjänsteman, och varit yrkesverksam runt om i Europas storstäder. Selmas stora 
intresse låg i den sociala hjälpverksamheten och särskilt engagerade hon sig för flyktingbarn. 
Selmas insamlingar i miljonklassen och hennes hjälparbete bidrog till bl. a byggnationer av 
skolor, hem och vårdinrättningar för föräldralösa och sjuka barn som befann sig på flykt runt 
om i Europa. Bara månader innan Selma avled arbetade hon med en insamlingskampanj för 
Israels araber. Hon avled 1968 och närmast anhöriga var hennes syskonbarn, enligt 
minnesrunan.253 Selmas händelserika livsgärning rymdes på bara några korta rader. Inget 
sades om hennes engagemang i kvinnofrågor. Ändå präglade det nästan hela hennes liv. 
Genom sitt styrelseuppdrag i folkbildningsförbundet fick hon redan i unga år rutin inför de 
kommande uppdragen i JKK och WIZO. Den tidigare rösträttskvinnan Selma, som arbetat som 
tjänsteman i en manligt dominerad yrkesbransch och utomlands, visste antagligen hur hon 
skulle hantera styrelseuppdragen i en manligt styrd Församling. Redan på JKK´s första möte 

 
252 Wikipedia. ”Selma Arnheim”, 2022. https://sv.wikipedia.org/wiki/Selma_Arnheim (Hämtad:2022-03-20). 
253 ”Selma Arnheim död”, i; Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1968-01-05, Nr. 4, (årg. 137), s. 19, Centrala 
Filmarkivet, Mikrofilm, Kungliga Biblioteket (KB), Stockholm. 
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hade Selma ställt sig upp och kallat de andra damerna för barnungar, kritiserat dem för deras 
bristande kunskaper i hur en förening skulle bildas, samt framhävt sin egen kompetens på 
området och erbjudit sig att bistå med all nödvändig hjälp. Selma var en ny kvinna i 
Församlingen, hade Olga kort konstaterat i sin lilla krönika. Själv hade hon försökt förbereda 
sig inför stormötet genom att läsa på. Det hjälpte föga mot en rutinerad föreningsmänniska 
som Selma, vilken var van vid att styra och ställa i föreningslivet. Det första intrycket JKK´s 
damer fick av henne var troligen inte det allra bästa. Selma representerade något så ovanligt 
- för den här tiden - som en kvinna som vågade ta sig ton, satte andra på plats, framhävde sig 
själv, hade gott självförtroende och skinn på näsan. Dessutom var hon drygt 40 år och ogift, 
hårt yrkesarbetande, lite ”udda” och med ett kontroversiellt leverne. Göteborgskan Selma 
hade inte de bästa förutsättningarna för att bli en omtyckt medlem i det nystartade kvinnliga 
föreningslivet bland Stockholms judinnor. Ändå bar de egenskaperna henne långt, trots allt. 
Hon blev direkt vald till vice ordförande i JKK 1931 och omvald de följande åren. Det tyder på 
att Selmas kompetens imponerade på damerna i JKK, fastän hon var uppstudsig och ett okänt 
ansikte i Församlingen. 

Selmas engagemang tog sig även politiska uttryck. Till Göteborgs Dagblad skickades år 1923 
ett inlägg; ”Till svenske män och kvinnor”. Två av de undertecknade är Selma Arnheim, 
banktjänsteman, och Lydia Wahlström, fil. doktor. Insändaren handlar om miljoner 
nödlidande i efterkrigstidens Tyskland. Kritiken riktas mot den vinnande sidans sätt att 
ockupera området och utkräva skadestånd på bekostnad av att tyskarna tvingades lämna sina 
hem, arbeta under vapenhot och stod utan försörjningsmöjligheter. De undertecknade ser en 
stor fara i detta inför framtiden ”Ty vilka känslor skola väl alstras hos dem, som drivas från hus 
och hem”. Därför önskar de undertecknade ekonomiskt stöd, samt att fler 
nödhjälpskommittéer ska bildas runt om i Sverige. Och det är bråttom. Alla bidrag ska skickas 
till hjälpkommittén för Ruhr, på Wahrendorffsgatan – men, det är inte undertecknat i 
Församlingens namn.254 Inlägget i Göteborgs Dagblad visar att Selma var engagerad i mer än 
bara den sionistiska frågan. Och dessutom i relativt tidig ålder. Den då drygt 30-åriga Selma 
vågade ta ställning i frågor som kanske inte alltid ansågs bekväma eller politiskt korrekta, men 
som manade till eftertanke och handling för en medmänniska i nöd. Hon var intresserad av 
både politik och humanitär hjälpverksamhet. Selma kände troligen flera av de undertecknade, 
som rösträttskvinnan Lydia Wahlström. De var båda två aktiva i kvinnans rösträttskamp och 
valde bort det traditionella familjelivet med man och barn. Lydia var öppet homosexuell och 
levde i olika relationer med kvinnor, men också i ett omdiskuterat kärleksdrama med ett gift 
par.255 Det är möjligt att Selma och Lydia kunde stärka varandra i en tid då homosexualitet var 
förbjudet. Det gemensamma intresset för rösträttsfrågan gör det hela till mer än bara en ren 
slump att Selmas och Lydias namn återfinns i samma insändare, menar jag. Selma måste också 
ha varit införstådd med att insändaren skulle uppfattas som ett officiellt ställningstagande i 
Tysklands-frågan, då det publicerades i en av Sveriges största dagstidningar. Hon följde ändå 
sin övertygelse och tog strid för det som hon ansåg var rätt – även utanför ett judiskt 
sammanhang. Selma, liksom övriga undertecknade fick ju f.ö. rätt i sina farhågor att 
efterkrigstidens nöd kunde leda till framtida faror i Tyskland. Hon var uppenbarligen en 
politiskt medveten och klarsynt ung kvinna redan under det tidiga 1920-talet.  

 
254 ”Till svenske män och kvinnor.”, i; Göteborgs Dagblad, 1923-02-08, Nr. 32, s. 8, Digitaliserat material, KB, 
Stockholm. 
255 Pärletun, Lydia Wahlström, s. 15, 63. 
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Selmas liv förefaller vara mycket olikt Olgas privilegierade liv i salongerna på Östermalm bland 
kungligheter och kulturkändisar. Ändå finns det likheter mellan Selma och Olga. Förutom att 
de båda två i vuxen ålder arbetade aktivt för att hjälpa andra judiska kvinnor, så umgicks de 
också med icke-judar och besökte frikyrkan. När Selma var 21 år blev hon allvarligt sjuk och 
mötte en sjuksköterska som var kristen. Hon berättade om sin tro och gudsbild för Selma 
medan hon skötte om henne. Kvinnorna fick uppenbarligen god kontakt med varandra för 
Selma besökte frikyrkan tillsammans med sin nyfunna väninna. Selma erkände efteråt att hon 
därefter började ge efter för sin nyfunna tro, men inte bekände sig som kristen förrän 1936, 
då hon döptes i kyrkan. I Metodistkyrkan blev Selma sedan en stor tillgång i hjälparbetet för 
behövande. Hon engagerade sig socialt för nödlidande i både Sverige och Finland, när kriget 
bröt ut 1939.  Hennes mod och energi var nästan gränslös. För Selma arbetade t.o.m. i 
hemlighet för motståndsrörelsen i Norge och byggde upp barnhem i Finland.256  

Det var sannolikt i samband med att Selma konverterade till kristendomen 1936 som hon 
avgick som ordförande i WIZO. Hon satt ju kvar till 1937, enligt jubileumsskriften. Och Ester 
Grünewald var ordförande vid det gemensamma sammanträdet med JKK i april 1937, enligt 
styrelseprotokollet. Tyvärr har jag inte haft tillgång till WIZO´s egna protokoll (då de inte finns 
arkiverade). Därför har jag inte kunnat analysera Selmas utträde från WIZO, och de eventuella 
konflikter eller diskussioner som uppstod i samband med ordförandebytet. Jubileumsskriftens 
lite syrliga kommentar om att Selma mest var ansiktet utåt i WIZO´s verksamhet och lät andra 
i styrelsen sköta arbetet i bakgrunden kan mycket väl stämma. Men, detta konstaterande och 
tystnaden i övrigt är ändå en sträng dom mot en person som stred hårt för bildandet av WIZO 
i Stockholm. Det var ju pga. WIZO-konflikten som Selma blev ovän med en stor del av JKK´s 
styrelseledamöter och även förödmjukades offentligt, då hon så nesligt blev utröstad från sitt 
styrelseuppdrag. Det är tydligt att den oppositionella Selma var impopulär i vissa läger i JKK 
och bättre blev det säkert inte när WIZO-gruppen, på hennes initiativ, bröt sig loss 1935. När 
hon dessutom konverterade till kristendomen 1936, samt lämnade WIZO och Församlingen så 
förpassades hon till kulisserna, eller snarare till glömskans arkiv. Selmas stridbarhet, bristande 
popularitet och ”udda” personlighet bidrog säkert också till tystnaden kring hennes person i 
efterhand, menar jag. Selma förefaller visserligen vara en person som gärna gick sin egen väg 
och inte alltid var så lätt att tycka om, utan skaffade sig ovänner. Men, hon brydde sig 
uppenbarligen inte om det, utan stred för det som hon ansåg var rätt. Det visar på ett stort 
mod. Konflikterna runt henne tyder dock också på en mindre diplomatisk sida och att hon 
kunde vara svår att samarbeta med. Och det fick konsekvenser för styrelsearbetet. Samtidigt 
resulterade Selmas mindre positiva egenskaper i att Stockholm slutligen fick en egen WIZO-
avdelning. När hon blev medlem i kyrkan och lämnade sin judiska tro blev det dock omöjligt 
för henne att sitta kvar som WIZO-ordförande i Församlingen. I stället började nu ett nytt 
kapitel i den då 46-åriga Selmas liv, bara ett par år innan andra världskriget bröt ut.  

Selma, som nu var kristen och hade lämnat Församlingen bakom sig, engagerade sig i flera 
andra hjälpkommittéer och organisationer. Under rubriken ”Profilen” porträtteras en 
medelålders Selma i Stockholmstidningen, 1948. Där nämns att Selma sitter i styrelsen för 
metodistkyrkans kvinnosällskap och därigenom var hon initiativtagare till ett barnhem i 
Finland, där hundratals föräldralösa krigsbarn hade fått ett nytt hem i kyrkans regi under andra 
världskriget. Därför tilldelades ”fröken Arnheim” en medalj, Finlands Vita Ros, som ett 
förtjänsttecken på sina insatser, berättar tidningen. Selma var även sekreterare i Svenska 

 
256 Sjögren, ”Nationsbyggande och social samvaro. Sionistiska kvinnor i 1950-talets Sverige”, s. 87 f., i; Stigma, 
status och strategier: Genusperspektiv i religionsvetenskap, Raudvere (red.). 
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kvinnors enkronainsamling, en organisation som samlade in hundratusentals kronor per år till 
barn och äldre, samt flyktingar i europeiska länder som hade drabbats hårt under andra 
världskriget, som t. ex Tyskland och Polen.257 Det tycks inte finnas några gränser för Selmas 
riktade hjälpverksamhet; kvinnor och barn, män och åldringar, flyktingar och föräldralösa, 
tyskar och polacker (från varsin sida om kriget), kristna och judar – alla omfattades av hennes 
välvilja och biståndshandlingar. Det hade troligen inte varit möjligt om hon hade kvarstått som 
ordförande i WIZO, vars hjälparbete riktade sig till judiska kvinnor och barn i Palestina. Det är 
tänkbart att alla möten med medlemmar och nödlidande ersatte Selmas behov av en egen 
familj. För de nödlidande barnen betydde mycket för henne. På 1950-talet blev Selma 
sekreterare för insamlingen ”För Israels barn”, där insamlade medel gick till att bl. a bygga 
barnhem, som Selma själv hade invigt på plats i Israel. I en artikel i Judisk Krönika frågar 
reportern ”fröken Arnheim” vad hon tror om framtiden för Israel.258 Och hon svarar: 

Ett folk, som med sådan envis vilja redan byggt upp så mycket, förvandlat öknen till en blomstrande 
lustgård och utnyttjar varje tumsbredd av landet för att göra framtiden ljus för sina inbyggare och 
som så förtröstar på sin Gud, måste få en framtid av sol och glädje. Då skall man på nytt ropa ut 
den glada tacksägelsen från Sions berg, och landet är och kommer alltfort att vara som en hymn 
till Israels Gud.259 

Det är en hoppfull Selma som fortfarande bär det judiska arvet med sig. Hon kan de heliga 
skrifterna och sionismens historia. Den sionistiska tanken var att återskapa nationen Israel och 
få landskapet att blomma igen. Selmas ord kan tolkas som hennes egen lovsång till Gud och 
en hyllning det judiska folket. Den djupt troende Selma hade inte övergett sina judiska band. 
Och hennes tidigare sionistiska drömmar hade blivit verklighet. Politik intresserade också 
Selma livet ut. Det blir tydligt i en artikel i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. År 1967 gick 
en då åldrad Selma ut och kampanjade för ökat bistånd till de arabiska flyktingarna i Israel. 
Hon varnar för ett nytt krig i Mellanöstern om man inte börjar arbeta för ett brobyggande 
mellan israeler och araber. Selma bär titeln socialsekreterare och är ordförande i en 
organisation som heter Vi hjälper, tidigare kallat Svenska kvinnors aktion. Organisationen 
bedriver hjälpverksamhet, både nationellt och internationellt. Nu var Selma ansvarig för en 
svensk kampanj kallad Hjälp Israel hjälpa araberna. Hon hade besökt Israel efter 
sexdagarskriget och organisationen planerade att bygga en skola för arabiska flickor. Där 
skulle de få yrkeskunskaper för att kunna bli självförsörjande, som unga kvinnor. Svälten och 
arbetslösheten var så stor bland araber i Israel, att det skapade en risk för ytterligare framtida 
konflikter mellan israeler och araber i området, förutspådde Selma.260 Det blir tydligt att Selma 
fokuserade mer på behovet av hjälp till nödlidande medmänniskor, än till etnisk eller religiös 
tillhörighet. Fyra månader innan Selma avled avslöjade tidningsartikeln därmed att hennes 
engagemang för kvinnofrågor kvarstod in i det sista, liksom hjälparbetet för barn. I nekrologen 
i Judisk Krönika fick Selma slutligen de lovord som hon gjort sig så välförtjänt av: 

Hennes dominerande egenskap var, vid sidan av den varma medkänslan med allt lidande, en alla 
hinder besegrande vilja och energi. Samt en sällsynt stor förmåga att övertala och entusiasmera. 
Hon var född till ledare, och visste om det. Men hon var en ledare av den rätta sorten och tog själv 
alltid på sig det tyngsta arbetet och de största offren.261 

 
257 ”Profilen”, i; Stockholmstidningen, 1948-11-08, Nr. 304, s. 4, Centrala Filmarkivet, Mikrofilm, KB, Sthlm. 
258 ”Selma Arnheim om För Israels barn”, i, Judisk Krönika, vol. 28, Nr. 6 (1959), s. 131. 
259 ”Selma Arnheim om För Israels barn”, i; Judisk Krönika, vol. 28, Nr. 6 (1959), s. 131. 
260 ”Hjälp Israel hjälpa araberna mottot för insamlingsaktion”, i; Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1967-
09-15, Nr. 214 (årg. 136), s. 8, Centrala Filmarkivet, Mikrofilm, KB, Sthlm. 
261 ”En välsignelsebringande livsgärning”, i; Judisk Krönika, vol. 37, Nr. 3 (1968), s. 158 f. 
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Selmas egenskaper och personlighet hyllas, liksom hennes förmåga att kunna leda. Lite 
motstridigt kan tyckas, i jämförelse med jubileumsskriftens ord. Ingenting nämns om hennes 
tidigare engagemang i WIZO eller i Församlingen. Varken rabbiner eller gamla kollegor från 
kvinnoorganisationerna skriver in memoriam, likt vid Olgas bortgång. Däremot hyllar Judisk 
Krönika genom signaturen ”H.G.” Selmas hjälparbete för flyktingar och barn. Hälsokliniker 
hade öppnats, barnhem byggts, samt vanliga skolor och yrkesskolor grundats tack vare Selmas 
insamlingar och goda organisationsförmåga. Mest av allt blev hon berörd av barnen, som hon 
gärna mötte på plats, berättar ”H.G”. Speciellt Israels barn stod henne nära, men också de 
arabiska barnen, vilka fick en egen matbespisning i tider av fattigdom och hunger. I 
minnesrunan beskrivs Selma som en medicinskt intresserad och viljestark person, fast med 
”Ett temperament som kunde bryta ut i fyr och flamma”. Kvällen innan Selma dog hade hon 
besökt sina goda vänner Daniel och Anna Brick. De förklarade i tidskriften att hon hade varit 
precis som vanligt; ”glad, dynamisk och full av liv”.262 Daniel hade varit redaktör för Judisk 
Krönika redan på 1930-talet. Deras minnesord över Selma visar att hon behöll en del av sina 
judiska vänner sedan den aktiva tiden i Församlingen, och att de uppskattade henne för den 
person hon var innerst inne, med en mångbottnad personlighet. Även om jag tolkar Selma 
som en komplex person och lite av ensamvarg, så var hon ändå en handlingskraftig person 
som osjälviskt arbetade i enlighet med mitsvan, livet ut. I positiv bemärkelse var Selma – för 
att använda ett dåtida uttryck - ett rivigt fruntimmer! Och samtidigt en kvinna med hjärtat på 
rätta stället. Alla hennes goda föresatser för medmänniskan uttrycks i minnesrunans ord: 

[---] ett sällsynt hängivet arbete, uträttat av en lika sällsynt varmhjärtad människa med en enorm 
arbetsförmåga. Så har också namnet Selma Arnheim en särskild klang i staten Israel.263 

Sammanfattningsvis förändrades den judiska kvinnans roll och identitet genom 
kvinnoorganiserandet i Stockholm under 1930-talet, liksom bilden av kvinnan förändrades i 
judiska tidskrifter med artiklar av kvinnliga skribenter. Allmänt hållna artiklar kompletterades 
alltmer med politiskt och religiöst innehåll. Allt eftersom världsläget försämrades och de 
judiska kvinnorna organiserade sig blev de medvetandegjorda genom dessa forum. Olga 
Raphael Linden var en av tiotalet kvinnliga skribenter som fick inflytande och som visste hur 
tidskrifterna kunde användas som språkrör när hon blev ordförande i JKK. Liksom WIZO´s 
ordförande, Selma Arnheim, stod Olga i fronten för det judiska kvinnoorganiserandet som var 
knutet till Församlingen med dess patriarkala maktordning med inflätade strukturer av genus, 
klass och etnicitet. Deras färgstarka personligheter, olika erfarenheter, kompetens och sociala 
bakgrund bidrog till att JKK och WIZO bildades och utvecklades i den riktning som det gjorde. 
Selma som rösträttskvinna och Olga med nära anhöriga i rösträttsrörelsen var båda 
dedikerade kvinnofrågan, fast på olika sätt. Med ord beskrev Olga stolt sin officiella ställning i 
fullmäktige och som ordförande i JKK. Selma visade i handling – också som kristen - hur den 
judiska bakgrunden präglade hela hennes liv; i mitsvans spår tog hon klivet ut i den offentliga 
sfären i kampen för jämställdhet och social rättvisa. Som ledare lyckades Olga och Selma skapa 
en plattform, där kvinnan gavs möjlighet att synas och höras i sin nya identitet i Församlingen.  

  

 
262 ”En välsignelsebringande livsgärning”, i; Judisk Krönika, vol. 37, Nr. 3 (1968), s. 158 f. 
263  ”En välsignelsebringande livsgärning”, i; Judisk Krönika, vol. 37, Nr. 3 (1968), s. 158 f. 
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Kapitel 6 Jämförelse och diskussion 

 

När judiska kvinnor i Stockholm började organisera sig i JKK och WIZO på 1930-talet hade 
många av deras kvinnliga trosfränder ute i Europa redan varit organiserade på liknande sätt 
sedan decennium tillbaka. Men, i Sverige dröjde det alltså. Varför? Kan det ha berott på de 
svenska judinnornas ointresse och bristande engagemang för föreningslivet? Eller saknade de 
större erfarenhet av tidigare organiserande, i t. ex den kvinnliga rösträttsrörelsen? Enligt min 
uppfattning kan dessa aspekter vara en del av förklaringen. Å ena sidan hade kvinnorna redan 
fått sig tilldelade uppgifter av Församlingen utifrån mitsvan att bistå nödlidande med social 
hjälp, genom behjärtansvärt välgörenhetsarbete. Och denna konstruerade identitet som s.k. 
skyddsfruar skänkte säkert en upplevelse av både samhörighet och meningsfullhet. Det skulle 
kunna förklara ett eventuellt ointresse av att organisera sig hos vissa av dem. Å andra sidan 
förekom det, enligt arkivuppgifter, judiska kvinnor i den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen. 
Och de borde ju varit intresserade av ett fortsatt aktivt föreningsliv efter rösträttsreformen 
1921, även om de inte var lika synliga eller numerära som i andra europeiska länder. Anne 
Summers forskning belägger att judiska kvinnor i England deltog aktivt i den kvinnliga 
rösträttsrörelsen, men bildade även en fristående judisk rösträttsrörelse (JLWS). Det förekom 
t.o.m. judiska suffragetter. Direkt efter kvinnlig rösträtt hade införts i England organiserade 
sig därför engelska judinnor i WIZO, där vissa av de tidigare rösträttskvinnorna försökte 
vidmakthålla sina feministiska intressefrågor. Deras erfarenhet av kvinnoorganiserande och 
intresse för fristående judiska kvinnoföreningar från rösträttstiden hade betydelse för deras 
fortsatta engagemang. Och det skedde relativt snabbt. De visste hur de skulle organisera sig 
och hur viktig kampen var för kvinnors lika rättigheter och villkor. I Sverige saknades just denna 
typ av erfarenhet på bred front bland judinnorna, vilket kan förklara avsaknaden av en lika 
snabb utveckling i organiserandet här. I Centraleuropa hade judinnor bildat fristående 
kvinnoföreningar kring sekelskiftet, även om det inte fanns någon specifik judisk kvinnlig 
rösträttsrörelse på samma sätt som i England, utan rösträtten var en av många punkter på 
agendan i kvinnorörelsen. Enligt forskaren Harriet Pass Freidenreich försökte flertalet judinnor 
i Tyskland tona ned sin etniska bakgrund i tyska kvinnoförbund, när antisemitiska strömningar 
växte fram allt mer. I 1930-talets Sverige var inte situationen lika alarmerande som i Tyskland, 
och inget tyder på att något liknande förekom här.  

Enligt Karin Sjögrens forskningsresultat var flertalet assimilerade judinnor i Stockholm inte 
nämnvärt intresserade av politik och därför var det svårt att locka in dem i en rörelse som 
WIZO. De var oroliga för att den sionistiska frågan om en egen judisk stat skulle öka 
antisemitismen. Så tycks inte vara fallet i ute i Europa. Först när de politiska prereferenserna 
togs bort från agendan lyckades en utsänd WIZO-representant få Stockholms judinnor, dvs. 
de som tillhörde medel- och överklassen, att starta en egen kvinnoklubb. Det var f.ö. en manlig 
församlingsmedlem som bjöd in den utvalda skaran kvinnliga åhörare, så helt entusiastiska 
och övertygade var de inte från början. Ändå blev det starten till det första judiska 
kvinnoorganiserandet i Stockholm; JKK. Vad fick kvinnorna att ändra sig? Var det ett plötsligt 
nyväckt intresse för kvinnofrågor - om än aningen sent - eller bara ett sätt att styra över sin 
egen sociala hjälpverksamhet? Även i det fallet var det en kombination av olika faktorer. Tiden 
hade kommit ifatt Stockholms judinnor; allt fler kvinnor i Sverige började på 1930-talet att 
engagera sig i föreningslivet, vilket mestadels hade avstannat efter rösträttsreformens 
införande 1921. Den nya emanciperade kvinnan i 1920-talets Sverige tycks ha tagit sina 



85 
 

nyvunna fri- och rättigheter för självklara, glömde delvis bort tidigare generationers 
rösträttskamp och struntade i föreningslivet. Ungefär som i Centraleuropa. Men, när det glada 
1920-talets bekymmerslösa dagar var över och hårdare vindar började blåsa upp igen blev det 
populärt att organisera sig – nu efter olika särintressen. Debatten i svensk press var som 
bortblåst om huruvida 1920-tals kvinnan verkligen kunde vara kvinnlig, en god hustru, mor 
och samtidigt emanciperad. Samhällets förändrade inställning till den kvinnliga frigörelsen 
måste även haft effekt på självbilden hos Stockholms judiska kvinnor, menar jag, eftersom de 
assimilerade judinnorna i hög grad påverkades av det svenska majoritetssamhället genom bl. 
a äktenskap med icke-judar. Utifrån mitt val av en socialkonstruktionistisk teori har kvinnans 
främsta identitet som hustru och mor konstruerats av sociala och historiska faktorer. För 
judinnan legitimerades denna identitet och roll av religiösa traditioner, heliga skrifter och 
männens exegetiska utläggningar genom årtusenden i judendomen. På 1920- och 1930-talen 
började kvinnorollen förändras i judiskt församlingsliv. Och kvinnoorganiserandet var 
huvudorsaken till detta, anser jag. När Församlingens ledning uppmanade sina medlemmar 
att hjälpa nödlidande trosfränder under mer organiserade former än tidigare, tog kvinnorna 
chansen och tolkade det som en klarsignal. För ungefär samtidigt såg Stockholms judinnor 
möjligheten att använda sin kompetens och sina demokratiska rättigheter till något mer 
konstruktivt än att endast definieras som fru eller fröken och utföra välgörenhetsarbete som 
s.k. skyddsfruar, vilket Församlingen erbjöd dem. Därmed fanns det en bakomliggande tanke 
med kvinnornas organiserande.  

Det var alltså inte bara en ren slump att de judiska kvinnorna i Stockholm bildade en 
kvinnoklubb efter WIZO-föredraget. I stället fanns det kvinnokrafter som mobiliserades vid 
just rätt tillfälle. Tiden var mogen för ett synliggörande av kvinnornas hjälpverksamhet och för 
att ta en plats i det offentliga rummet. När Stockholms judinnor tog tillfället i akt att styra över 
sin egen hjälpverksamhet bröt de sönder hierarkiska strukturer som hindrade dem från att 
synliggöras i den offentliga sfären. Och det tycks som den manliga ledningen med överrabbin 
Marcus Ehrenpreis i spetsen inte opponerade sig märkbart. Hans egen hustru utsågs till 
hedersordförande i både JKK och WIZO, vilket var ett taktiskt drag av kvinnorna. Nu hade de 
en direktkanal till den styrande ledningen. Men, hade de tidigare rösträttskvinnorna verkligen 
någon betydelse för bildandet av JKK och WIZO? Det är svårt att säga vilken betydelse som 
rösträttskvinnan Ellen Raphael hade för JKK, mer än att hon var en betalande medlem och 
syster till ordföranden. Hon tycks inte ha varit drivande i några specifika frågor i JKK och satt 
inte heller i styrelsen under aktuell avgränsningsperiod. Däremot höll hon föredrag hos JKK 
om judarnas historia i Sverige, och visar därmed att hon var en kvinna som vågade ta plats.264 
Selma Arnheim däremot bevisar att hon har den kompetens och erfarenhet som behövs i 
nyetableringsfasen av JKK. Hon hade varit aktiv rösträttskvinna, styrelseledamot, samt 
medgrundare till en förening. Dessutom var hon intresserad av den sionistiska frågan med bl. 
a ett fortsatt arbete för ökad jämställdhet och hade yrkesarbetat i en manlig bransch. Med 
dessa meriter i bagaget visar Selma, som är ny i Församlingen, att hon har det som krävs vid 
rätt tidpunkt för att bygga upp en kvinnoförening. Trots Selmas samarbetsproblem är det tack 
vare sina personliga ledaregenskaper som hon blir en tillgång för de mer orutinerade 
kvinnorna, så att två nya kvinnoorganisationer kan etableras. Samtidigt behövdes även Olga 
Raphael Lindens strategiska, drivna och kreativa egenskaper. Hon var visserligen varken aktiv 
rösträttskvinna eller betalande medlem i rösträttsrörelsen, men flera konflikter i JKK löstes 

 
264 Föredrag av Ellen Raphael d. 26/11 1931, Kuvert 120-130, vol. 1:7, Ellen Raphaels excerptsamling, Riksarkivet. 
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tack vare Olga som snabbt lärde sig hantera ordförandeklubban. Olga och Selma 
kompletterade varandra och lyckades gemensamt inta det offentliga rummet i Församlingen, 
genom sina viktiga ledaregenskaper. Strategin var att hitta en plattform att verka utifrån och 
att använda sig av ett språkrör, en kanal, för att kunna kommunicera med 
församlingsmedlemmarna. Och de lyckades. Ändå stod de båda kvinnorna samtidigt långt 
ifrån varandra. Vice ordförande Selma stod i förgrunden för ett sionistiskt 
jämställdhetsarbete, till skillnad från ordförande Olga. Och Ellen befann sig mest i bakgrunden, 
som en av många betalande medlemmar – ungefär som hon tycks ha gjort i rösträttsrörelsen.  

Arkivmaterial verifierar alltså att judinnor i Stockholm var betalande medlemmar i 
rösträttsrörelserna FKPR och LKPR. Olga Raphael Lindens mor Cecilia och syster Ellen var två 
av dem. Den berömda judiska författarinnan Sophie Elkan var en annan rösträttskvinna. Och 
Selma Arnheim hade i yngre dagar knackat dörr för den goda sakens skull. Säkert var det 
många fler, trots att den judiska befolkningen inte uppgick till mer än ca. en promille av hela 
Sveriges befolkning år 1920. Men, varför är Stockholms judinnor så svåra att upptäcka i den 
svenska kvinnliga rösträttsrörelsen? Blev de hindrade att stå längst fram bland välkända 
kulturkvinnor som Selma Lagerlöf och Elin Wägner? Eller var vissa av dem så assimilerade – 
även i rösträttsrörelsen – att deras etnicitet inte utmärkte sig? En väsentlig faktor kan delvis 
vara att judiska rösträttskvinnor i Sverige är ett hittills outforskat ämnesområde. Det vore inte 
så konstigt i sig, med tanke på att det inte har bedrivits så mycket forskning kring judiska 
kvinnors historia i Sverige över huvud taget. Det kan förklara varför inget sekundärmaterial 
återfinns om specifikt judinnornas medverkan i rösträttsrören. En digitalisering av 
medlemsregistren för De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv respektive Judiska församlingens 
arkiv från 1900-talets första årtionden, skulle kunna göra det möjligt att jämföra tusentals 
medlemsnamn och därmed upptäcka de judiska rösträttskvinnorna. Jag lyckades endast hitta 
några få av dem, resten väntar på att bli upptäckta i arkivgömmorna. Men, delvis kan 
problemet också ligga i ett osynliggörande av de judiska kvinnorna i rösträttsrörelsen - 
medvetet eller omedvetet. Helt osannolikt är det inte, menar jag, eftersom Summers 
forskning visar att det förekom antisemitiska åsikter bland engelska rösträttskvinnor, liksom 
judiska män i beslutsfattande positioner försökte tona ned judinnornas medverkan pga. oro 
för ökad antisemitism. Etnisk bakgrund spelade därmed en viss roll i England. Att det skulle 
vara så även i Sverige är bara en hypotes från min sida, men antisemitism förekom både i 
media och bland allmänheten, så helt omöjligt är det ändå inte.  

Det svenska majoritetssamhället var tydligt segregerat under 1900-talets första decennier och 
hade en patriarkal maktordning där genus-, etnicitets- och klasstrukturer interagerade med 
varandra. Samhället normaliserade diskriminering och exkludering av kvinnor, vilket 
återspeglades i samhällsinstitutioner och religiösa församlingar, som t. ex Mosaiska 
församlingen i Stockholm, precis som i Svenska kyrkan. Även i den kvinnliga rösträttsrörelsen 
fanns, enligt min mening, en intersektionell växelverkan. I LKPR stod berömda kulturkvinnor i 
offentlighetens strålkastarljus, medan flertalet rösträttskvinnor arbetade i kulisserna. 
Högutbildade kvinnor utgjorde vanligtvis ledningen i rörelsen. Och medlemsregistret bestod 
mestadels av över- och medelklasskvinnor. Enligt min uppfattning var därför rösträttsrörelsen 
en avspegling av det svenska samhällets maktordning med inflätade hierarkiska strukturer. 
Trots att det var en rörelse som kämpade för kvinnors lika rättigheter kan alltså de judiska 
kvinnorna ha hamnat i skymundan eller t.o.m. osynliggjorts pga. sin etniska bakgrund. Kvarstår 
gör dock det faktum att många välbeställda judiska kvinnor i Stockholm var assimilerade. 
Därför betraktades de kanske inte nödvändigtvis som judiska av övriga medlemmar i 
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rösträttsrörelsen. Cecilia Raphael och Sophie Elkan tycks båda ha varit accepterade i 
Stockholms högre ståndsmiljö, respektive den svenska kultureliten, i samband med 
arrangemang som kvinno- och rösträttsrörelsen stod bakom. Om judinnornas etniska 
bakgrund var irrelevant för övriga rösträttsmedlemmar så skulle det kunna förklara varför det 
inte talas specifikt om dem i rörelsen. De befann sig i mängden och utmärkte sig inte. Ändå 
vidhåller jag att osynliggörandet kan vara en rimlig hypotes, eftersom företeelsen att 
osynliggöra och exkludera kvinnor inte var unik i svenskt samhälls- och församlingsliv. 
Osynliggörandet kan ha använts som en slags härskarteknik, liknande den herrskapskvinnorna 
utövade gentemot sina tjänstekvinnor i den engelska rösträttsrörelsen. Även i Församlingen 
blev kvinnorna härskade över - av männen. Då mannens överordnade ställning förstärktes i 
den patriarkalt uppbyggda maktordningen var det på bekostnad av att kvinnan 
särbehandlades och hamnade utanför den offentliga sfären, där besluten fattades. T.o.m. 
epitetet ”skyddsfruar” definierade kvinnans uppgifter utifrån genus och legitimerade hennes 
underordnade ställning att ägna sig åt välgörenhet, då det ansågs uppfylla kvinnans religiösa 
påbud att hjälpa nödlidande. Kvinnans sfär var den privata i hemmet. Mannens sfär var den 
offentliga i Församlingen, där kvinnan osynliggjordes. Och så såg det ut i samhället i övrigt.  

Men, påverkade kvinnoorganiserandet verkligen kvinnans ställning i Församlingen åt en annan 
riktning? Och hade rösträttsrörelsen i så fall någon del i detta? Enligt min mening tar kvinnorna 
kommandot över sin egen ställning och roll när de börjar organisera sig i JKK och WIZO, som 
var knutna till Församlingen. De skapar en ny identitet genom etablerandet av en egen 
plattform, som är nödvändig för att kunna verka offentligt. Naturligtvis går det att invända 
mot betydelsen av detta, då kvinnorna var beroende av den manliga ledningens godkännande 
och de bibehöll till viss del också de konventionella arbetsuppgifterna. Men, att det fanns ett 
socialt samspel mellan de organiserade kvinnorna och Församlingens styrande män var en 
nödvändighet under rådande tidsanda, anser jag. Utan acceptans från ledningen skulle det 
varit omöjligt för kvinnorna att fortsätta sin verksamhet i ett offentligt sammanhang. 
Kvinnoföreningen skulle då endast ha liknats vid en privat klubb, utan något direktinflytande. 
Därför blev inte heller JKK eller WIZO uttalat feministiska föreningar, utan bedrev mestadels 
traditionellt välgörenhetsarbete – utåt sett. För visst bibehölls 1930-talets genusstrukturer, 
såväl som klasstrukturer, till viss del när de rika gav till de fattiga genom intäkter från basarer, 
tesupéer mm. Dock ägnade sig kvinnorna däremellan också åt icke-traditionella uppgifter som 
regelverk, formalia, verksamhetsplanering, fördelning av ekonomiska resurser, redovisningar 
mm. De deltog aktivt som styrelseledamöter och kunde själva styra över sin verksamhet och 
ekonomi, utan manlig inblandning. På så sätt lyckades de ta sig över tröskeln in till det 
offentliga rummet och senare ta plats vid fullmäktigebordet. Det är trots allt en feministisk 
inriktning av verksamheten, enligt min mening, när förhållandet mellan överordnade män 
kontra underordnade kvinnor förändras – om än i grunden på lång sikt. Kvinnornas röster 
började f.ö. höras även i den offentliga debatten, när allt fler kvinnliga skribenter anställdes 
hos judiska tidskrifter under 1930-talets första hälft. Och det ledde i sin tur till att de kvinnliga 
läsarna medvetandegjordes både politiskt och religiöst. Den judiska kvinnan lämnade 
hemmets privata sfär alltmer och intog i stället den offentliga sfären. Utan en mobiliserande 
kvinnokraft från rösträttsrörelsen, samt införandet av kvinnlig rösträtt hade inget av detta 
varit möjligt. Där och då föddes ett kvinnligt uppvaknande. 
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Kapitel 7 Slutsatser 

 

Judiska församlingens arkivgömmor avslöjar en viktig del av judisk kvinnohistoria i Sverige. 
Genom att plocka fram och granska handlingarna bakom judiskt kvinnoorganiserande 
synliggörs även kvinnorna själva. För att ta del av 85-90 år gamla styrelseprotokoll, 
årsberättelser, brev och andra arkivhandlingar innebär att man som läsare förflyttas tillbaka i 
tiden och lär känna personer som plötsligt blir levandegjorda. När dokumenten knyts ihop till 
en berättelse uppstår ett spännande drama med en färgstark rollbesättning. I dramat om det 
judiska kvinnoorganiserandet i Stockholm på 1930-talet återfinns två huvudroller; Selma 
Arnheim, tidigare rösträttskvinna och stridbar ledargestalt, samt Olga Raphael Linden, 
dramatenskådespelerska och viljestark ordförande. Det lovar gott om man gillar konflikter och 
drama. I birollerna återfinns Cecilia och Ellen Raphael, mor och dotter, tillika rösträttskvinnor 
och nära anhöriga till Olga. Övriga mindre roller utgörs främst av medlemmar i Judiska 
Kvinnoklubben (JKK) och Women´s International Zionist Organisation (WIZO), samt 
Församlingens manliga ledning. Dramat handlar om judiska kvinnors kampvilja, drivkraft, 
initiativförmåga och företagsamhet – men, också om schismer och konflikter. Det 
dramaturgiska upplägget består av den inledande prologen med den svenska kvinnliga 
rösträttsrörelsen och införandet av kvinnlig rösträtt.  Den första akten berättar om hur de 
judiska kvinnorna, med Selma och Olga i spetsen, år 1931 bildar Stockholms första judiska 
kvinnoförening; JKK. I andra akten kommer vändpunkten, då konflikter och osämja bryter ut 
mellan styrelseledamöterna. Och i den tredje akten får bråket en upplösning, när ytterligare 
ett kvinnoorganiserande äger rum genom etablerandet av WIZO. I den avslutande epilogen 
avrundas berättelsen om de judiska kvinnornas förändrade ställning i Församlingen och 
konstruerandet av deras nya identitet. Hundratals arkivsidor från Judiska församlingens arkiv 
och De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv m. fl. bidrar till dramats struktur. Genom att 
undersöka kontexten av hur JKK och WIZO bildades i Stockholm framträder en mångfacetterad 
bild av de judiska kvinnornas kamp för att organisera sig, samt vilken betydelse som den 
kvinnliga rösträtten hade för det judiska kvinnoorganiserandet.  

Det primära syftet med min studie har varit just att analysera vilken betydelse som den 
svenska kvinnliga rösträttsrörelsen hade för judiskt kvinnoorganiserande och bildandet av JKK 
och WIZO i Stockholm under avgränsningsperioden 1931-1936. För att undersöka det närmare 
delades huvudfrågan upp i två delfrågor: 1) Hur gick de judiska kvinnorna till väga när de 
organiserade sig i Stockholm och vilket eventuellt samband fanns mellan den svenska kvinnliga 
rösträttsrörelsen och de båda första kvinnliga ledarna i JKK respektive WIZO? 2) På vilket sätt 
kan det judiska kvinnoorganiserandet ha påverkat kvinnans ställning i Församlingen under 
åren 1931-1936, och märks det en förändring under aktuell period? För att kunna analysera 
den stora mängd textmaterial som återfanns i arkivhandlingarna om kvinnoorganiserandet 
har studien vilat på en kvalitativ innehållsanalys med genusperspektiv. Och eftersom studien 
undersökt den judiska kvinnans ställning i Församlingen utifrån en teori om att sociala, 
religiösa och historiska faktorer konstruerat hennes identitet och status, i en patriarkal 
maktordning där flera hierarkiska strukturer interagerat med varandra, så har en 
socialkonstruktionistisk teori använts med kompletterande intersektionella perspektiv. 

Genom att undersöka kontexten av hur JKK och WIZO etablerades har analysen visat för det 
första att den judiska kvinnans ställning förändrades under aktuell avgränsningsperiod (1931-
1936) när kvinnorna började organisera sig. En patriarkal maktordning i såväl det svenska 
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majoritetssamhället som i det svensk-judiska samhället hade genom historien gett kvinnan en 
underordnad ställning, vilket legitimerades av bibelord, tolkningar och religiösa traditioner. 
Kvinnans identitet i Församlingen var främst som hustru och mor, samt den konstruerade 
identiteten som skyddsfru. Genom organiserandet i JKK och WIZO skapade kvinnorna en egen 
plattform att verka ifrån, de lämnade hemmet och intog det offentliga rummet, fattade egna 
beslut som berörde övrig församlingsverksamhet, liksom den manliga ledningen. Kvinnorna 
deltog nu i den offentliga debatten via judiska tidskrifter som fungerade som ett språkrör för 
kvinnorna. Därmed förändrades och stärktes den judiska kvinnans ställning i Församlingen 
under 1930-talet. För det andra har analysen visat att JKK´s och WIZO´s respektive ordförande 
var drivande i flera viktiga sakfrågor som t. ex kvinnofrågor, flyktingfrågor, den sionistiska 
frågan och Palestinafrågan. I protokoll, brev, årsberättelser mm. framträder två engagerade 
kvinnor med starka ledaregenskaper. De representerade övriga medlemmar och blev deras 
röst utåt. Porträtten av Olga Raphael Linden och Selma Arnheim målar upp bilden av två helt 
olika kvinnor, som ändå hade lika stor betydelse för kvinnoorganiserandet. Den ena, Selma, 
hade varit en aktiv rösträttskvinna och styrelseledamot sedan tidigare. Hon bidrog med den 
kompetens och erfarenhet som var nödvändig för att kunna organisera de judiska kvinnorna 
från första början. Den andra, Olga, hade familjemedlemmar i rösträttsrörelsen, men var själv 
oerfaren i föreningssammanhang. Däremot bidrog hon som strateg och kreatör till att 
samverka och organisera alla viljestarka kvinnor i föreningen. Genom att synliggöra Olga och 
Selma har två röster höjts ur dokumenten. Och deras livsöden och berättelser med egna ord 
illustrerar kvinnans ställning i judiskt församlingsliv under 1930-talet. 

När kvinnlig rösträtt infördes år 1921 innebar det att Sveriges kvinnor fick sina demokratiska 
fri- och rättigheter. Det hade föregåtts av en nästan 70 år lång rösträttskamp. Bland alla 
tusentals rösträttskvinnor i hundratals arkivhandlingar har jag återfunnit endast fyra judiska 
rösträttskvinnor. På olika sätt var de engagerade i rösträttsrörelsen, varav två av dem i JKK 
respektive WIZO. Övriga judiska rösträttskvinnor väntar på att bli upptäckta i arkivgömmorna. 
Oavsett om de har osynliggjorts eller inte i historien – medvetet eller omedvetet - är jag 
övertygad om att fler judinnor var verksamma i rösträttsrörelsen. För tack vare 
rösträttsrörelsen och införandet av kvinnlig rösträtt ville många av Stockholms judinnor – 
liksom andra kvinnor i Sverige – göra något konstruktivt av sina nyvunna fri- och rättigheter. 
Det var ett kvinnligt uppvaknande med ett nyväckt intresse för kvinnofrågor. Och det svenska 
samhällets värderingar och cementerade idealbild av kvinnan som främst hustru och mor var 
på väg att uppluckras, så också i Församlingen. Tiden var inne för Stockholms judinnor att 
mobilisera sina gemensamma krafter och bilda sin första kvinnoförening 1931. Därigenom 
konstruerade de judiska kvinnorna sin egen identitet. Även om JKK och WIZO var 
självbestämmande och fristående hjälpföreningar, så var de knutna till Församlingen och 
arrangerade i relation till den. Och eftersom JKK´s och WIZO´s medlemmar tillhörde 
Församlingen påverkades och återspeglades kvinnornas förändrade och stärkta ställning även 
där, menar jag. De blev en kraft att räkna med och arbetade inte längre i det tysta när de tog 
klivet in i det offentliga rummet.  

Min slutsats är att den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen hade en avgörande betydelse för 
judiskt kvinnoorganiserande. Rösträttsrörelsen influerade och inspirerade kvinnorna att skapa 
en egen plattform. Därifrån kunde de verka i ett offentligt sammanhang. Och deras ställning 
förändrades för alltid.   
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