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Inledning

Så länge jag kan minnas har studier av de idéer och skeenden som rört Mellanöstern och dess 

historia utgjort en i mina tankar komplicerad disciplin. Tusentals år av historia som inte verkat 

tillhöra samma värld som min har rest sig ur dammiga historieböcker utan att väcka mitt intresse, 

utan har vid en ytlig anblick enbart verkat komplicerat och svåråtkomligt. Frågor som rör 

Mellanöstern samt dess historia kantad av konflikter har länge varit ett känsligt ämne och fortsätter 

att så vara ännu idag, vilket kräver förståelse och försiktighet när man rör sig mellan frågor som rör 

ämnet. 

   Vid en föreläsning angående Mellanösterns historia sade föreläsaren i förbifarten att ett 

propalestinskt förhållningssätt förmodligen är det vanligaste hos svenskar idag, vilket direkt väckte 

eftertanke samt reflektion hos mig i egenskap av åhörare med proisraeliska sympatier, sympatier 

som jag inte direkt reflekterat djupare över förut. Jag kunde inte dra mig till minnes att jag någon 

gång innan tagit del av undervisning gällande Israels historia innan statens utropande 1948. Frågan 

är då om och hur man verkligen skall kunna förstå Israel om man inte känner till de idéer som ligger

bakom staten? 

   Jag visste direkt att jag inte ville brottas med den långdragna, komplexa konflikten mellan 

Palestina och Israel – mitt intresse för politisk historia till trots –  utan jag ville istället utmana mina 

egna värderingar och ståndpunkter angående staten Israel. Anledningen bakom denna önskan är att 

se om en ökad insikt angående idén bakom staten Israel skulle utgöra en förändring av mitt 

förhållningssätt, eller om jag fortfarande skulle kunna försvara mina nuvarande värderingar. Jag 

fann snabbt ett lämpligt och till synes intressant studieobjekt – den politiska sionismens 

förgrundsfigur Theodor Herzl (1860 - 1904) och dennes verk Der Judenstaat, på svenska 

Judestaten, publicerad 1896. Det är detta verk jag ämnar undersöka och analysera i min uppsats.

   Ett speciellt tack vill jag rikta till Stephen Fruitman vars hjälp och kunskap inom judaistik har 

bidragit med inspiration, vägledning och perspektiv som förmodligen inte hade rört mitt 

medvetande utan hans stöd och hjälp. 

Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att redogöra för de idéer som Herzl nedtecknade i sitt verk Judestaten (1896) och 

att genom kontextualisering – i synnerhet utifrån idéhistorikern Sverker Sörlins teori om 

nationalism – studera rötterna till Herzls idéer samt analysera reaktionerna på Herzls vision i 
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Sverige.

De frågeställningar jag ämnar arbeta med är som följer:

1. Utifrån vilka specifika historiska erfarenheter i den judiska diasporan har Herzls idéer formats?

2. Vilka idéer och argument för grundandet av en judisk stat presenterar Herzl i sitt verk Judestaten?

3. Vilka var reaktionerna på Herzls idéer i Sverige?  

Avgränsningar

Denna uppsats skall kretsa kring 1800-talets senare del för att kunna redogöra för den värld Herzl 

levde i och fånga upp de idéer han påverkades av.

   En för mig naturlig avgränsning för uppsatsen är 1917 då Balfourdeklarationen – där den brittiska 

regeringen uttryckte sitt stöd för ett judiskt nationalhem i Palestina – nedtecknades. Eftersom Herzl 

var verksam i Västeuropa kommer uppsatsen mestadels vara avgränsad till detta område, även om 

jag anser det nödvändigt att även redogöra för situationen i Östeuropa för att kunna analysera 

eventuella skillnader i mottagandet av Herzls idéer, samt att även redogöra för situationen i 

Palestina då det är det territorium som är föremål för Herzls vision. 

Teori och metod

Som teori skall jag jämföra de idéer som Herzl presenterar i Judestaten (1896) med begreppet 

nationalism.  Nationalism som begrepp är mycket komplext och jag ämnar använda mig av två olika

variationer av teoribegreppet. Jag vill först och främst presentera en mer generell definition då de 

oftast är väldigt sammanfattade och lätta för läsaren att utgå ifrån. Detta kommer jag göra genom att

presentera nationalencyklopedins definition av nationalism. 

   Det är viktigt att uppmärksamma att nationalism för många är allt annat än ett värdeneutralt 

begrepp. Nationalism är inte ett socialt accepterat fenomen överallt och associeras ofta med 

exkludering och fientlighet gentemot grupper utanför den egna nationens gränser. Jag ämnar att 

undersöka begreppet nationalism utifrån ett idéhistoriskt perspektiv och behandla det värdeneutralt.

   För att sedan ge större möjligheter till analys och jämförelse med Herzls verk kommer jag även att

använda mig av idéhistorikern Sverker Sörlins bok Nationalism (2006) i vilken Sörlin ställer upp ett

antal kriterier gällande vad som utgör en nation. Dessa kriterier kommer att jämföras med Herzls 

Judestaten (1896) och analyseras för att se om de till största del överensstämmer med varandra eller
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verkar skilja sig åt. 

Genom uppsatsen kommer jag förutom att sammanfatta innehållet i Judestaten (1896) använda mig 

av utvald litteratur för att presentera en kort historisk bakgrund av nationalism och antisemitism, 

redogöra för sionismen och dess utveckling i Sverige under min avgränsade period samt presentera 

Theodor Herzl. Med hjälp av dessa bakgrunder ämnar jag sedan analysera vad som påverkat Herzl 

till att nedteckna sina visioner samt vilka idéer som inspirerat innehållet i dennes bok Judestaten 

(1896). Vidare skall jag kartlägga sionismens utveckling i Sverige och analysera hur den såg ut och 

varför den såg ut som den gjorde.

Källor och forskningsläge

Den litteratur jag fann vid mina eftersökningar inför denna uppsats publicerades påfallande ofta runt

1970-talet eller några år tidigare vilket jag anser vara en begränsning då min strävan är att även 

använda mig av mer aktuell litteratur. En annan risk när det kommer till litteratur som publicerats 

efter 1967 är att den troligtvis uppkommit till följd av – eller i alla fall i samband med –  

sexdagarskriget år 1967 och även Oktoberkriget 1973 samt den efterföljande kritiken mot staten 

Israel. Konflikterna är sannerligen värda att uppmärksamma och diskutera, men dessa böcker skulle

troligtvis ha ett annat helt annat fokus – den politiska konflikten mellan Israel och Jordanien, 

Syrien, Egypten samt deras allierade –  än min uppsats. Av dessa två anledningar – aktualiteten och 

den kontext böckerna kan tänkas ha uppstått inom – har jag valt att begränsa mig i min användning 

av böcker författade under 1960-talets senare del och det tidiga 1970-talet. Det beslutet är inte taget 

med hänsyn till någon specifik ställning i frågan om sexdagarskriget eller Oktoberkriget hos mig 

själv som författare av denna uppsats. 

   När det kommer till källmaterialet var en stor del av den litteratur jag fann om både sionism och 

det judiska folkets historia författad av judiska författare. Detta behöver självklart inte utgöra ett 

problem i sig men ställer krav på att vara försiktig med tendensiösa åsikter, något som jag har gjort 

mitt yttersta för att sålla bort ur min uppsats, även om tendenser kan vara mycket subtila.

   Arbetets viktigaste text – Judestaten (1896) – är en svensk översättning från 1971. Anledningen 

till att jag har beslutat mig för att läsa och analysera den svenska utgåvan istället för den engelska är

till största del min egen erfarenhet då jag har läst ett antal politiska verk på det engelska språket 

vilket ibland kan bli komplicerat, särskilt då invecklade tankebanor skall översättas och förstås 

vilket vore en stor nackdel vid en analys. Eftersom jag inte själv behärskar det tyska språket har det 

aldrig varit aktuellt att använda mig av utgåvan på dess originalspråk.

   Jag har själv gjort stickprover där jag jämfört den engelskspråkiga utgåvan av Judestaten (1896) 
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med den svenska utgåvan och genom detta dragit slutsatsen att den svenska översättningen 

förefaller korrekt och lämplig att använda inom ramen för denna uppsats. 

   För att kunna kartlägga sionismens utveckling i Sverige skall jag huvudsakligen använda mig av 

historikern Hugo Valentins (1888 – 1963) omfattande verk Judarna i Sverige: från 1774 till 1950-

talet (2013) och Karin Sjögrens doktorsavhandling Judar i det svenska folkhemmet (2001). 

Anledningen till att jag valt att använda mig av Valentins bok trots risken för tendenser i texten är 

Valentins närhet till ämnet samt dennes engagemang för judarnas situation i Sverige kombinerat 

med faktumet att boken är mycket detaljerad och övergripande. Vid läsning av boken har den inte 

heller framstått som tendentiös. Likt Valentins verk är Sjögrens avhandling mycket detaljrik och det

förefaller ligga en extensiv efterforskning bakom den. Min förhoppning är att dessa två verk skall 

komplettera varandra på ett bra sätt. 

    Ett annat verk jag kommer använda mig av är Anders Carlbergs Sionismen – fullbordan och 

förnyelse (1997). Carlberg hade vid författandet av boken under många år arbetat som medarbetare 

vid tidskriften Judisk Krönika. Det jag hoppas kunna använda i boken är dels information om 

judarnas situation i Sverige samt sionismens utveckling, men även den diskussion om judisk 

identitet som han lägger fram i sin bok. 

   För att författa ett kort biografiskt kapitel om Theodor Herzl skall jag använda mig av Ernst 

Pawels The Labyrinth of Exile: A Life of Theodor Herzl (1989). Pawel var en författare av både 

biografier och romaner samt författare av uppsatser och bokrecensioner.1 Det finns säkerligen de 

som anser att jag borde ha valt en biografi skriven av en historiker utifrån dennes kunskap om 

ämnet, men jag är övertygad om att Pawels verk är passande för denna uppsats. Det är omfattande, 

välskrivet, mycket rikt på detaljer och baserad på vad som förefaller vara grundlig efterforskning. 

Disposition

Uppsatsen kommer att inledas med ett kapitel där jag redogör för nationalismens splittrande krafter 

vid 1800-talets senare del genom att presentera exemplen Österrike-Ungern och Osmanska riket, 

två stora riken som sönderfaller vid denna tid. Vidare vill jag också redan i denna del av uppsatsen 

börja göra skillnad på judarnas situation i Östeuropa och Västeuropa, en skillnad som kommer att 

vara återkommande under uppsatsen. 

   Vidare kommer uppsatsen att fortsätta med ett biografiskt kapitel om Theodor Herzl där läsaren 

skall få lära känna mannen bakom verket – viktiga delar av dennes liv och politiska gärningar. 

   Nästkommande kapitel skall innehålla min sammanfattning av Judestaten. Även om texten skall 

1 http://www.nytimes.com/1994/08/19/obituaries/ernst-pawel-74-biographer-dies.html (2015 – 05 – 26).
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vara av en sammanfattande karaktär kommer jag låta boken ta den plats den behöver, då jag är 

övertygad om att en alltför snäv sammanfattning skulle påverka förståelsen av boken och dess 

innehåll på ett negativt sätt. 

   I uppsatsens nästa kapitel skall jag återkoppla Judestaten till teorier om nationalism där jag 

kommer presentera de likheter och skillnader som jag finner värdefulla att kommentera. För denna 

uppgift kommer jag att använda mig av Sverker Sörlins verk Nationalism (2006) och jämföra hur 

Herzls vision om en judisk stat passar ihop med Sörlins bild av vad en nation är. 

   Vidare skall jag presentera reaktioner och uttalanden om Herzl och dennes idéer ur svensk 

synpunkt då jag vill rikta mitt fokus mot ett specifikt land att studera och Sverige är det som ligger 

mig närmast. Jag är dessutom övertygad om att det är intressant ur forskningssynpunkt.   

   Jag skall sedan inkludera en avslutande diskussion där jag skall plocka ut delar av min uppsats 

som jag finner värda att resonera kring. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning där ämnar ge en

kort sammanfattning av arbetets mest centrala delar samt besvara mina frågeställningar. 
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Kapitel 1: Splittrande nationalism och exkluderande antisemitism: en historisk 

bakgrund. 

Den samtid Herzl föddes in i och var verksam under var en tid av förändring - världen i slutet av 

1800-talet var i gungning. Nationalismen och idén om nationella territorialstater låg bakom 

grundandet av ett flertal nya stater. En nationalistisk ideologi som framträdde var panslavismen 

vilken sökte förena alla människor som talade de slaviska språken. Denna idé hjälpte till i 

frigörelsen av flertalet slaviska folk, bland annat i Serbien. 

   Historiska, språkliga och nationella grunder skulle komma att leda till flertalet nya stater och stora

rikens splittring. Grekland förklarades som ett oberoende konstitutionellt konungarike 1830, 

Rumänien närmade sig frigörelse från det Osmanska riket och även Egypten lösgjorde sig från 

Osmanerna.2 Vid kongressen i Berlins slut 1878 kunde Rumänien, Serbien och Montenegro räkna 

sig självständiga medan Bulgarien erhöll ett visst mått av självstyre.3  

1.1 Österrike-Ungerns splittring

Österrike-Ungern, den stat där Theodor Herzl föddes 1860 och av denna anledning är av intresse för

denna uppsats, hade bildats genom det Habsburgska rikets sönderfall och skulle komma att upplösas

efter första världskrigets slut. Österrike-Ungern innefattade ett stort antal olika folkslag vilka 

började känna sig förtryckta under den dominerande roll tyskarna hade i den Österrikiska delen av 

riket samt  magyarernas upphöjda ställning i den Ungerska delen. Dessa undertrycka folk – bland 

andra tjecker, slovaker, polacker och rumäner krävde i och med detta självständighet eller en 

möjlighet att förena sig med närbesläktade folkslag. Ett allvarligt hot mot rikets fortsatta enande 

utgjordes av planer på ett Storserbien, vilka innefattande delar av Österrike-Ungern. Österrikes 

tronarvinge Franz Ferdinand funderade på hur detta skulle kunna lösas och hade planer på ett 

slaviskt konungarike inom Österrike-Ungern, planer som skulle komma att leda till hans död i och 

med skotten i Sarajevo – den händelse som ofta förknippas med första världskrigets utbrott. 

   Österrike-Ungern var inte tillräckligt förberedda för kriget och nationalismen inom rikets gränser 

– ibland med desertering till motståndarsidan som följd –  underlättade inte heller försvaret 

gentemot yttre fiender. Efter krigets slut klarade inte längre kejsar Karl I av att hålla samman riket 

2 Thomas Magnusson, Europa i världen ca 1700 – 1900: Revolution och nationalism (2003), 2 uppl. (Stockholm, 
2003), 196.
3 Ibid., 267.
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under politiska, ekonomiska och sociala svårigheter vilket ledde till dess upplösning.4  

1.2 Palestina och det Osmanska riket

Palestina hade sedan 1500-talet varit en del av det Osmanska riket och skulle så vara fram tills det 

uppgick i det brittiska Palestinamandatet. 

   Muslimerna hade sedan länge praktiserat en religiös tolerans som saknade motsvarighet i Europa. 

De muslimska ledarna garanterade allt som oftast kristna och judiska invånare deras liv och 

egendom i utbyte mot skatt. Denna tolerans under det Osmanska riket ledde till att icke-muslimer 

kunde utgöra en väl fungerande del i samhället och ekonomin.5

   I det Osmanska riket erhöll judarna en status som dhimmis och var en del av millet-systemet. 

Detta system bestod av olika religiösa samfund med autonomi. Dessa samfund organiserades under 

sina egna lagar och leddes av en religiös ledare som i sin tur var ansvarig inför den centrala 

regeringen när det kom till samfundets ansvar och uppfyllande av plikter – i huvudsak betalning av 

skatter och säkerhetsställande av inre säkerhet. Efter 1856 skulle kejserliga reformer komma att 

inrätta sekulära lagar för samtliga medborgare, vilket ledde till att en stor del av millets 

administrativa självständighet gick förlorad.6 I samband med reformerna utökades antalet utländska 

bosättningar och kolonier i Palestina.7

   Det Osmanska riket började falla sönder redan efter 1800-talets mitt8 och upplöstes i och med 

sultanatets upphävande 1922, kalifatets upphävande 1924 – vilket tvingade den siste sultanen 

Mehmet VI till landsflykt – samt utropandet av Turkiet som självständig republik under Kemal 

Atatürk år 1923.9 

   Under 1900-talets första decennium bildades små kollektiv av jordbruksbosättningar, så kallade 

kevuẓot, i Palestina. Senare skulle kollektivens storlek öka och bilda ett kollektivt 

jordbrukssamhälle, kallat kibbutz. Kibbutzens rikedom hålls gemensamt och vinster återinvesteras i 

bosättningen efter att medlemmarnas basala behov tillfredsställts. Vuxna medlemmar har oftast 

privata bostäder medan barnen ombesörjs som en grupp. Kibbutzerna skulle komma att spela en 

viktig roll för de nya  judiska bosättningarna i Palestina, där deras demokratiska och egalitära 

karaktär influerade det tidiga israeliska samhället.10 

4 http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/österrike/historia (2015 – 05 – 16).
5    John P McKay, m.fl., A History of World Societies (2004), 9. uppl. (Boston, 2012), 606.
6 http://global.britannica.com.proxy.ub.umu.se/EBchecked/topic/382871/millet (2015 – 05 – 23).
7 http://global.britannica.com.proxy.ub.umu.se/EBchecked/topic/439645/Palestine/45065/Ottoman-rule (2015 – 05 – 

23).
8    Thomas Magnusson, Europa i världen ca 1700 – 1900: Revolution och nationalism (2003), 2 uppl. (Stockholm, 
2003), 196.
9 http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/osmanska-riket (2015 – 05 – 12).
10 http://global.britannica.com.proxy.ub.umu.se/EBchecked/topic/317247/kibbutz (2015 – 05 – 23).
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1.3 Balfourdeklarationen (1917)

I samband med första världskriget delades en stor del av det Osmanska riket upp mellan Frankrike 

och Storbritannien där Palestina tillföll Storbritannien. Storbritannien hade engagerat sig för ett 

judiskt nationalhem i Palestina, ett löfte som resulterade i 1917 års Balfourdeklaration:.11

”His Majesty's government views with favor the establishment in Palestine of a National Home for the Jewish 

People, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood 

that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities 

in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.”12

Här kan det vara viktigt att se till vad som egentligen sägs i deklarationen. Vad som utlovas kan 

knappast hävdas vara upprättandet av en judisk stat utan det mer vaga begreppet nationalhem. 

Användandet av detta begrepp lämnar en hel del frågeställningar och även rum för tolkning. Att 

använda begreppet stat eller fri statsbildning hade varit betydligt mer precist. Vid antagandet om att 

deklarationen ger sitt stöd till en hemvist för den judiska nationen svarar den inte på frågor om hur 

och av vem, eller vilka för den delen, denna hemvist skulle styras eller vilka rättigheter och 

skyldigheter som skulle komma att gälla. En så pass vag formulering som ”nationalhem” eller 

”nationell hemvist” skapar möjligtvis fler frågor än den stillar. 

   En annan detalj som kan vara värdefull att förtydliga är att deklarationen slår fast att detta 

nationalhem skall upprättas ”i Palestina”. Ett löfte om att hela Palestina skulle uppgå i ett judiskt 

nationalhem står inte att finna, men även denna brist på specificering borde möjligtvis lämna plats 

för en stor variation av tolkningar. 

   Vad kunde Storbritannien möjligtvis kunna hoppas på att vinna med denna deklaration? 

Medlemmar av det brittiska kabinettet hade förhoppningar om att Balfourdeklarationen skulle skapa

ett engagemang hos den judiska befolkningen i Tyskland, Österrike och Amerika – något som skulle

vara behjälpligt för den brittiska krigföringen. Andra stod bakom sionisternas vision om ett judiskt 

hemland och hoppades även på att de tacksamt skulle hjälpa Storbritannien att behålla kontrollen 

över Suezkanalen. 

   Balfourdeklarationen implicerade – både för den arabiska befolkningen och för sionisterna – 

någon typ av judisk stat oförenlig med majoritetsstyre. En stat baserat på en religiös och etnisk 

11 John P McKay, m.fl., A History of World Societies (2004), 9. uppl. (Boston, 2012), 882.
12 Ibid., 882.
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exklusivitet – likt en judisk stat – överensstämde inte över huvud taget med varken muslimsk eller 

Osmansk tradition som hade visat tolerans mot religiösa olikheter och olika minoriteter.13  

   I minne fanns dessutom den brevväxling som hade ägt rum mellan Meckas emir Husayn ibn Ali 

och Sir Henry McMahon, brittisk diplomat i Egypten. I brevväxlingen mellan dessa herrar som ägde

rum mellan 1915 – 1916 köpslogs det med brittiskt stöd för en självständig arabisk stat i utbyte mot 

arabisk hjälp emot det Osmanska riket. Detta fick sitt slut i Sykes-Picot-avtalet där det Osmanska 

riket delades upp.14

   I slutet av 1917 med ungefär ett år kvar av det Första världskriget fanns det alltså ett löfte om stöd

för ett judiskt nationalhem i Palestina. Året innan hade Frankrike och Storbritannien ingått ett avtal 

– vilket senare godkändes av Ryssland – angående hur det sönderfallande Osmanska riket skulle 

delas upp. Tanken på en självständig arabisk stat med stöd av Storbritannien hade sopats undan.

   Ett antal medlemmar av det brittiska kabinettet stödde parallellt med detta visionen om en plats 

för den judiska befolkningen i Palestina, en idéströmning som sammanfattats och givits ett program 

av en österrikisk journalist vid namn Theodor Herzl. (1860 – 1904) 

   Vilken var den vision som kan spåras i Balfourdeklarationen? Vem var Theodor Herzl och vad 

drev honom till att forma och presentera sin vision i boken Judestaten (1896)? Svaren på dessa 

frågor skall uppsatsen kartlägga i kommande kapitel. 

I uppsatsens kommande kapitel som behandlar Theodor Herzls liv kommer läsaren ges en 

redogörelse för den antisemitism som blossade upp i Frankrike 1800-talets slut. Frankrike var dock 

inte den enda nationen under denna tid som upplevde en våg av antisemitism. I sitt verk Judestaten 

(1896) och även i Sverige görs det åtskillnad på det judiska folket från väst och de emigranter som 

härstammar från öst, ett fenomen som presenteras närmare i denna uppsats femte kapitel. Med orsak

av detta är det av intresse att placera dessa grupper – judar från öst respektive väst –  i sin kontext 

för att lättare kunna förstå skillnader dem emellan. De två stora nationerna som här får utgöra 

varandras motpoler är Tyskland och Ryssland. 

1.4 Antisemitism i Tyskland

Efter Tysklands enande 1871 levde strax över en halv miljon judar i landet varav cirka en fjärdedel 

befann sig i de större städerna. Judarnas uppåtgående inom det sociala, ekonomiska och kulturella 

observerades noga av människorna runt omkring dem. Judarna från öst utmärkte sig genom klädsel, 

13 John P McKay, m.fl., A History of World Societies (2004), 9. uppl. (Boston, 2012), 882. 
14 http://global.britannica.com.proxy.ub.umu.se/EBchecked/topic/277478/Husayn-McMahon-correspondence (2015 – 

05 – 23).
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religionsutövning samt språk vilket inte betraktades med vänliga ögon –  varken från 

myndigheterna, antisemiterna eller från de assimilerade judarna.15 

   En framstående figur som bidrog till att göra antisemitismen i Tyskland mer rumsren och ge den 

en akademisk, vetenskaplig profil var historieprofessorn Heinrich von Treitschke (1834 – 1896) 

som orsakade debatt genom en artikel i tidningen Preussiche Jahbrücher 1879. I denna artikel 

berörs bland annat judefrågan. Denna debatt fick en polariserande effekt, inte helt olik den effekt 

Dreyfusaffären senare fick i Frankrike.16 Huvudfrågan i debatten gällde huruvida judarna kunde 

vara en del av det tyska samhället eller inte. Treitschke mötte motstånd, bland annat från historiker 

såsom Theodor Mommsen (1817-1903)  och Heinrich Gaertz (1817-1891) samt liberala politiker 

likt Ludwig Bamberger (1823-1899). Denna antisemitstrid skulle leda till en total kollaps gällande 

emancipation och integration.17

   En annan bakomliggande faktor gällande den latenta antisemitismens förändring till en mer öppen

variant var börskraschen i Wien 1873. Trots att det judiska folket inte hade någon koppling med 

börskraschen utpekades Rikskansler Bismarcks judiske rådgivare och privatbankir Gerson von 

Bleichröder (1822-1893) ut. Bleichröder utmålades som makthungrig samt på jakt efter inflytande 

och blev således en måltavla för antisemitism. Komplicerade ekonomiska processer utmålades som 

ett judiskt bedrägeri och aktiebolagsformen benämndes som ett judiskt påfund med målsättningen 

att plundra det tyska folket.

   Under början av 1880-talet lanserades den så kallade antisemitismpetitionen vars målsättning var 

att begränsa eller helt stoppa invandringen av judar till Tyskland och utestänga dem från en rad 

yrken inom statsadministration, domstolsväsendet och utbildning. Bismarck ignorerade petitionen, 

men de som kritiserade den väckte anstöt hos både honom och kejsaren. Petitionen vann stort gehör 

bland studenterna och dess idéer kunde spridas genom akademiker i landet.18 Under det tidiga 1890-

talet skulle det politiska klimatet i Tyskland komma att förändras. Antisemitismen fick nu också 

politisk form genom partier och organisationer.19

 Efter att Tyskland gått igenom ännu en depression och en kris inom jordbruket gick landet till val 

1893 och de antisemitiska partierna kunde tillgodoräkna sig en femdubbling av medlemsantalet och 

16 mandat i riksdagen. Dessa mandat skulle däremot minska efter 1896 och 1912 var mandaten bara

tre till antalet.20 

15 Trond Berg Eriksen, Håkon Harket & Einhart Lorenz, Judehatets svarta bok: Antisemitismens historia från antiken 
till idag (2005), sv. övers. (Stockholm, 2008), 277. 
16 Se denna uppsats, s.13 – 14.
17 Trond Berg Eriksen, Håkon Harket & Einhart Lorenz, Judehatets svarta bok: Antisemitismens historia från antiken 
till idag (2005), sv. övers. (Stockholm, 2008), 278 - 280. 
18 Ibid., 281 – 282.
19 Ibid., 289.  
20 Ibid., 291 - 292. 
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1894 lanserades en förordning som försvårade byte av namn- att försöka byta ut ett namn som 

pekade på en judisk härkomst enbart på grund av den antisemitiska rörelsen förbjöds. 1898 blev det 

straffbart att försöka byta ut ett judiskt förnamn och efter 1908 blev det förbjudet att byta namn på 

adopterade judar. 

   Sedan 1870-talet förekom en slags vardaglig antisemitism där judar förnedrades genom bland 

annat vykort, musik, skämtteckningar och underhållningslitteratur.

   Antisemitismen i Tyskland har setts som en mildare version än sin franska motsvarighet. Fysiska 

övergrepp på judar dömdes, judarna möttes med tolerans och deras emancipation ansågs 

oåterkallelig.21  

1.5 Antisemitism i Ryssland

Startskottet för de stora judeförföljelserna i Ryssland – ofta refererade till som pogromerna efter det 

ryska ordet pogrom som betyder ödeläggelse –  antog en helt ny dimension i och med mordet på 

tsar Alexander II den 1 mars 1881. Mellan påsken 1881 fram till sommaren 1884 drog bönder 

igenom städer i hela Ryssland och anlade mordbränder i judiska bosättningar samt mördade, 

misshandlade och våldtog. Om polisen ingrep var det på böndernas sida och de judiska 

bosättningarna jämnades med marken. I väst höjdes röster i protest, vilket föranledde att en del av 

de skyldiga straffades, dock var straffen varierande hårda.

   Efter mordet på Alexander II skapade regimtrogna en paramilitär organisation med målet att 

krossa sin fiende med alla tillgängliga medel. Den revolutionära fienden identifierades som judisk. 

   Efter pogromerna anlände en skrivelse till de provinser som tillät judiska bosättningar där skulden

för de spänningar som existerade mellan judarna och kristna enbart lades på judarna. Judarnas 

ekonomiska inblandning, religiösa fanatism och nationella isolering var skadlig för den kristna 

befolkningen. Försök att assimilera judarna hade varit och skulle fortsätta vara misslyckade på 

grund av den oövervinnerliga klyftan mellan judarna och den resterande delen av folket.22 

   Framtidsutsikterna för att judarna skulle kunna ingå som fria medborgare i ett liberalt Ryssland 

såg mörka ut efter pogromerna och en av de som engagerade sig i frågan var läkaren Leon Pinsker 

(1821-1891) som författade pamfletten Autoemanzipation (1882). Pinsker hade tidigare propagerat 

för att rysk kultur och det ryska språket skulle vara en del av judarnas liv och tillhörde även den 

grupp som stödde en social och kulturell integrering i samhället.23 

21Trond Berg Eriksen, Håkon Harket & Einhart Lorenz, Judehatets svarta bok: Antisemitismens historia från antiken 
till idag (2005), sv. övers. (Stockholm, 2008), 293 – 294. 
22 Ibid., 261 – 263.
23 Ibid., 272 – 274. 
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 Pinsker skrev och utgav Autoemanzipation (1882) på det tyska språket för att budskapet om 

judarnas situation i Ryssland skulle nå väst och undvika censur. Pinskers huvudidé var att 

judeproblemet inte kunde lösas i Ryssland utan endast kunde lösas om judarna grundade en 

nationell gemenskap på lika nivå som med andra nationella gemenskaper. Så länge en sådan 

gemenskap inte existerade skulle judarna fortsätta att vara främmande gäster vart de än uppehöll sig

och aldrig vara hemma. Judendomen hade överlevt som andlig nation trots att den inte var av 

politisk art och denna andliga nation möttes med fruktan och förakt. Det judiska folket skulle bli 

tvunget att uppgå i en nation och försvinna till ett land som de kunde kalla sitt eget. De ryska 

pogromerna hade fått Pinsker att inse att judarna aldrig skulle kunna bli både legalt och socialt 

emanciperade utan den enda vägen till acceptans var att bli judar i ett judiskt land.24 

   Under 1800-talets senare del blev det inte fullt så accepterat bland ryska intellektuella att angripa 

det judiska folket, vilket gjorde pogromerna i Kisjinjov 1903 oväntade och chockerande, även i 

väst. Då ansvaret för pogromerna kunde kopplas direkt till regimen reagerade den judiska 

befolkningen med beredskap. Iögonfallande var att de européer som besökt området innan 

pogromerna kunnat vittna om en judisk befolkning och en rysk befolkning som levt lugnt sida vid 

sida. Paramilitära styrkor hade börjat föra propaganda mot judarna och grannsämjan förbyttes i 

raseri vid anklagelser om judiska ritualmord på kristna barn. Under åren som följde kom och gick 

pogromerna för att sedan urarta under bolsjevikrevolutionen 1917 där en stor andel judar mördades 

under mycket kort tid.25 

   

 

24Trond Berg Eriksen, Håkon Harket & Einhart Lorenz, Judehatets svarta bok: Antisemitismens historia från antiken 
till idag (2005), sv. övers. (Stockholm, 2008), 274 - 275. 
25 Ibid., 275 – 276.
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Kapitel 2: Theodor Herzl – en biografi

2.1 Den unge Herzl och den tyska nationalismen: Innan Dreyfusaffären

Theodor Herzl föddes den 2 maj 1860 i Budapest och gick först i en judisk skola innan han 

genomgick latinskolan. 1878 skulle Herzls familj komma att bosätta sig i Wien, där han studerade 

vid den juridiska fakulteten. Herzl kände tidigt en önskan att skriva och hans första pjäs utkom 

redan 1880.26

    Herzl var en del av den assimilerade Wienkulturen och en anhängare av assimilationen, ett 

synsätt som var vanligt förekommande bland den judiska befolkningen i Wien. Herzl var medlem 

av Akademische Lesehalle, en studentförening som skulle komma att bli en viktig plats för tysk 

nationalistisk diskussion. När föreningen upplöstes hade Herzl redan erhållit medlemskap i det 

radikala nationalistiska broderskapet Albia.  Efter drygt ett år som medlem lämnade Herzl rörelsen 

på grund av dess rasistiska antisemitism, vilken gick emot Herzls önskan om att assimileras och 

hindrade honom från att uppfattas som en fullvärdig tysk.27  

   1891 blev Herzl anställd som korrespondent för dagstidningen Die Neue Freie Presse.28 Tidningen

erbjöd Herzl en tjänst som korrespondent i Paris, en tjänst som han accepterade.29 Herzls tidigare 

erfarenhet av journalism utgjorde inte direkt ett imponerande facit – tre månaders arbete som 

redaktör vid tidningen Wiener Allgemeine Zeitung utgjorde hans meriter inom tidningsbranschen. 

Herzl hade däremot även hunnit studera juridik, författat pjäser samt skrivit följetonger och 

reseskildringar vilka hade gjort ett gott intryck på de ansvariga vid Die Neue Freie Presse.30 

2.2 Herzl och Dreyfusaffären 

Det var i egenskap av korrespondent i Paris som Herzl bevittnade Dreyfusaffären. Denna 

långdragna politiska skandal var inte startskottet för någon ny antisemitism i Frankrike, utan ett 

uttryck för ett redan existerande motstånd mot judarna som tog sig uttryck i bland annat pressens 

kampanjer mot framstående judar och bildandet av det antisemitiska förbundet 1889. 

26 Theodor Herzl, Judestaten (1896), sv. övers. (u.o., 1971), 7. 
27 Trond Berg Eriksen, Håkon Harket & Einhart Lorenz, Judehatets svarta bok: Antisemitismens historia från antiken 
till idag (2005), sv. övers. (Stockholm, 2008), 315 – 318. 
28 Theodor Herzl, Judestaten (1896), sv. övers. (u.o., 1971), 7. 
29 Ernst Pawel, The Labyrinth of exile: a life of Theodor Herzl (New York., 1989), 143.
30 Ibid., 145.

15



   Artillerikaptenen Alfred Dreyfus (1859 – 1935), en fransman med judisk bakgrund, anklagades av

officerare för att ha sålt militära hemligheter till Tyskland 1894. Dreyfus dömdes för högförräderi 

till livstids fängelse på Djävulsön i Franska Karibien. 

   De skriftliga bevis som anförts mot Dreyfus visade sig vara förfalskningar några år efter domen, 

men krigsministeriet avvisade en eventuell omprövning i fallet. Detta ledde till en opinionsstorm 

som skulle komma att dela Frankrike i två. På Dreyfus sida stod flertalet republikaner och 

intellektuella.31 Den kanske mest välkände företrädaren för Dreyfus frigivande var författaren Émile

Zola (1840-1902), som i Januari 1898 lät publicera artikeln J'accuse – Jag anklagar –  i tidningen 

l'Aurore till Dreyfus försvar.32  

   1899 prövades Dreyfus fall på nytt och han dömdes återigen – denna gång till ett tidsbestämt 

straff på tio år. Republikens president valde dock att frige Dreyfus omedelbart. Efter avslöjanden 

från krigsdepartementet och efter att den trolige egentliga landsförrädaren Ferdinand Walsin 

Esterházys flytt till Storbritannien togs fallet upp i civil domstol 1906.  Denna gång frikändes 

Dreyfus på alla punkter och återfick den militära rang som tagits ifrån honom och han blev även 

tilldelad hederslegionen.33 

   Herzl visade inledningsvis mycket litet intresse för vad som liknade ett vanligt fall av spionage 

och den ryske kejsaren Alexander III:s död kastade dessutom sin skugga över all nyhetsrapportering

i November 1894. När Dreyfus dömdes som skyldig rapporterade Herzl om detta utan att 

kommentera händelsen ytterligare. Den ceremoniella degraderingen som ägde rum 5 Januari 1895 

återgavs även den av Herzl. Efter att den för degraderingen ansvarige generalen bekräftat Dreyfus 

skuld bedyrade Dreyfus sin oskuld innan knappar och gradbeteckningar slets från hans uniform. 

Under tiden Dreyfus passerade förbi trupperna ropade en grupp officerare ord som ”Judas!” och 

”Förrädare!” mot honom. 

   Under de följande dagarna rapporterade Herzl i tidningen Die Neue Frie Presse om hur massan på

gatan krävde ”död åt Judas!”. Ernst Pawel, författare till biografin The Labyrinth of Exile: A Life of 

Theodor Herzl (1989) hävdar det osannolikt att detta skulle vara Herzls översättning av det franska 

”mort aux juifs”, död åt judarna. Redaktörerna kan, enligt Pawel, ha ansett ”död åt Judas” som en 

mer lämplig översättning än Herzls ”död åt judarna” för att undvika att ge inspiration till 

antisemiter. Detta utgjorde slutet på Herzls personliga engagemang i Dreyfusaffären.34

31 Thomas Magnusson, Europa i världen ca 1700 – 1900: Revolution och nationalism (2003), 2 uppl. (Stockholm, 
2003), 205.
32 http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j-accuse (2015 – 05 – 10).
33 http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dreyfusaff%C3%A4ren (2015 – 05 – 

10).
34 Ernst Pawel, The Labyrinth of exile: a life of Theodor Herzl (New York., 1989), 205 – 207.
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2.3 Herzl och Judestaten (1896)

Under en period då Herzl låg stationerad i Wien fick han bevittna den Österrikiske politikern Karl 

Luegers kristligt-sociala parti göra ett mycket framgångsrikt val, så pass framgångsrikt att partiet 

missade majoritet i kommunalvalet med en hårsmån. Wien kunde snart ses som den första stora 

metropolen vilken hade en borgmästare med öppet antisemitiska åsikter. 

   Herzl återvände till Paris med huvudet fullt av funderingar och med en känsla av att han måste 

göra någonting för judarna. Herzl började försöka finna vad det var som inte lämnade honom ifred 

och störde hans tankar.35 

   Herzl var inte sionismens förste budbärare, men Pawel  hävdar att han hade en egenskap som 

föregångarna saknat – en upphöjd känsla för sitt historiska uppdrag. Den växande antisemitismen i 

Europa utgjorde bevis för emancipationens misslyckande och för att leva i värdighet och fred måste 

judarna ha ett eget land.36 

   Efter att ha funnit inspiration likt en blixt från klar himmel började Herzl skriva. Efter blott några 

veckor fyllde hans tankar och idéer nästan 300 sidor av hans anteckningsblock. Anteckningarna såg 

Herzl som ett sätt att skriva av sig och lätta på det tryck som de i hans huvud surrande tankarna 

utgjorde. Dessa anteckningar skulle ändå till stor del komma att utgöra Herzls verk Judestaten 

(1896), vars innehåll kommer att sammanfattas i uppsatsens kommande kapitel.37   

35 Ernst Pawel, The Labyrinth of exile: a life of Theodor Herzl (New York., 1989), 211 – 212.
36 Ibid., 214 – 215.
37 Ibid., 225 – 227.
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Kapitel 3: Herzls vision  – Judestaten (1896)

3.1 Mottagandet

Det är möjligt att hävda att Judestaten (1896) delvis missade sitt mål – även om Herzl upplevde 

stöd för sina idéer från sionister i Wien och Berlin så nådde inte boken ut till den stora icke-judiska 

befolkningen likt han önskat. De inflytelserika personer i staten han hoppats påverka genom att 

belysa att problemet med judefrågan även delvis var deras problem ignorerade Herzls bok. 

   Även i pressen lyckades inte Judestaten (1896) skapa särskilt mycket debatt. De tidningar i 

Tyskland och Österrike som omnämnde boken talade mestadels om den i allt annat än stöttande, 

ibland rent otrevliga ordalag. Herzls utspel skapade viss nyfikenhet – den typ av nyfikenhet som 

förekommer då en välkänd person gör uttalanden som kan anses underliga eller 

uppseendeväckande.38 

   Reaktionen bland den judiska befolkningen var starkare, men ändå inte lika stark som Herzl 

hoppats på. Även här lyckades Herzl inte engagera de han helst ville erhålla stöd från: de rika och 

framträdande i Frankrike, England, Österrike, Ungern och Tyskland. De var allt som oftast fientligt 

inställda och i bästa fall ovilliga att ta ställning eller intog en avvaktande hållning utan att förbinda 

sig.39 I det stora hela ledde Judestaten (1896) inte till något större antal fullfjädrade omvända 

sympatisörer för Herzls nationella vision, även om vissa övertygades.40 

3.2 Judestatens inledande del: Om judefrågan och dess lösning

I den inledande delen av Judestaten (1896) klargör Herzl att tanken på upprättandet av en judestat 

är urgammal samt att den nu väckts av världens anskrin mot det judiska folket. Den drivande 

kraften är den nöd som nu förekommer för det judiska folket och likt ångkraft skall sionisterna lyfta

tekittelns lock – här bestående av antisemitismen. Sionismen – denna ångkraft – är kapabel till att 

driva ett stort maskineri. 

   Till vem vänder sig då Herzls tankar? Tidigt i verket klargör han att han vänder sig till de bildade. 

Judestaten är ett världsbehov, enligt Herzl. Av denna anledning skall den uppstå.41

   Herzl förnekar inte att det finns en judefråga vilken han beskriver som ett medsläpat stycke 

medeltid. Judefrågan existerar överallt där judarna finns och där den ännu inte förekommer släpps 

38 David Vital, The Origins of Zionism (Oxford, 1975), 267.
39 Ibid., 267 –  268.
40 Ibid., 269.
41 Theodor Herzl, Judestaten (1896), sv. övers. (u.o., 1971), 41 – 44. 

18



den in med invandrande judar. I bokens skrivande stund är de fattiga judarna i full färd med att föra 

judefrågan till England efter att ha fört den till Amerika. Antisemitismen är, enligt Herzl, invecklad. 

I detta fenomen ser han rått skämt, yrkesavund, nedärvda fördomar, religiös intolerans men också 

ett förment nödvärn. Judefrågan är varken religiös eller social, utan en nationell fråga. 

   Judarna är ett folk, enligt Herzl. Detta folk har försökt assimileras och uppgå i folkgemenskapen 

för att endast bevara sina förfäders tro, något de förvägrats. Judarna har brännmärkts som 

främlingar av landets majoriteter i en tid där makt går före rätt och där de gamla fördomarna mot 

judarna är rotade djupt i folksjälen.42

   Herzl beklagar inte historiska folks undergång. Den som kan, vill och måste gå under skall gå 

under. Den judiska folkpersonligheten varken kan, vill och behöver inte gå under. Hela grenar av 

judendomen kan falla av, men trädet kommer att leva, enligt Herzl.43 

   Den rörelse som Herzl föreslår beskriver han som statsbildande och till gagn för samtliga sidor. 

De stamtrogna judarna kommer försvinna och de som önskar förbli assimilerade har frihet att vara 

det i lugn och ro. De judar som väljer att stanna kvar trots skapandet av den judiska staten med sina 

bättre institutioner kan dessutom ses som assimilerade djupt in i själen och antisemitismen skulle 

tvingas till tystnad.44 Ingen är stark eller rik nog för att förflytta ett folk från en boplats till en annan,

enligt Herzl. Det enda som kan åstadkomma sådant är en idé, och statsidén borde äga en sådan 

makt.45 

   Herzl beskriver tidigare misslyckade koloniseringsförsök där fattiga judar har släppts vind för våg

– en föregångare till judestatsidén. Av dessa försök kan man lära sig av dess fel för att inte begå 

dem ännu en gång. Koloniseringsförsöken har dock fört antisemitism till nya platser och skapat 

tvivel bland judarna själva om det judiska människomaterialets användbarhet.46 

    Föreställningen om att utvandringen måste ske på bekostnad av kulturen måste motbevisas. Vid 

utvandring tar man med sig sin befintliga kulturnivå. Den successiva utvandringen kommer vara 

slutet på antisemitismen, och återvändande judar kommer behandlas som alla andra utländska 

medborgare. 

Utvandringen skall inte ses som en flykt utan ordnad på laglig väg. En sådan emigration kräver 

välvillig medverkan från respektive regeringar.47 

42Theodor Herzl, Judestaten (1896), sv. övers. (u.o., 1971), 47 – 49 . 
43 Ibid., 52.
44 Ibid., 53.
45 Ibid., 55.
46 Ibid., 54.
47 Ibid., 55-56.
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3. 3 Måste judarna ge sig av? Herzl om judarnas utvandring

Herzl påstår att det judiska folket blir mer eller mindre förföljda i de länder där de existerar i ett 

större antal och att den jämlikhet de skall vara en del av har upphävts till deras nackdel i praktiken 

även om den finns nedförd i lagen.48 

Frågorna som Herzl ställer sig är om judarna måste bege sig av, och vart? Eller kan de stanna, och 

hur länge? Någon vändning av den antisemitiska strömningen är inte att vänta, enligt Herzl.49 

   Antisemitismens orsaker skall ej förväxlas med gammalt judehat på religiös grund utan det är 

emancipationen av det judiska folket som skapar antisemitism. Undantagslagarna för judarna 

avskaffades och judarna som utvecklats till ett medelklassfolk i ghettot blev ett hot mot 

medelklassen. Eftersom det skulle strida mot ett modernt rättsmedvetande att upplösa de lika 

rättigheterna för det judiska folket – samt öka risken att dessa människor skulle söka sig till mer 

revolutionära partier – uppstår ett dödläge. Det faktum att judarnas rörliga förmögenhet är utom 

räckhåll ger dessutom judehatet en ännu bättre grogrund. Antisemitismen skall förstås som en ont 

kretslopp omöjligt att bryta: förtryck av judarna skapar fientlighet från judiskt håll vilket i sin tur 

leder till ett ännu större judehat.50 

3.4 Erhållande av land och instiftandet av fundamentala institutioner: Jewish 

Company och Society of Jews

Judarna måste erhålla suveränitet över ett stycke jordyta vilket borde vara av intresse för 

antisemiterna. Två institutioner – Society of Jews och Jewish Company skall bildas där Society of 

Jews skall ha en teoretiskt och politiskt förberedande funktion och Jewish Company den 

verkställande rollen. Society of Jews skall föra judarnas talan inför regeringarna och erkännas som 

statsbildande makt. Det är dessutom Society of Jews som skall förhandla med nuvarande 

överhöghet om det stycke mark de ämnar erhålla suveränitet över. Bland de erbjudanden som skall 

läggas fram i utbyte mot jorden finns uppförande av vägar, betalning av en del av statsskulden och 

annat. 

   De två områden som kommer på tal är Palestina eller Argentina. Society of Jews skall ta vad det 

erbjuds och det som judafolkets allmänna opinion förordar. Herzl fastslår även att Palestina är 

judarnas oförgätliga historiska hemland, vilket de skulle kunna försöka erhålla genom att erbjuda 

48 Theodor Herzl, Judestaten (1896), sv. övers. (u.o., 1971), 58.
49 Ibid., 59.
50 Ibid., 63 – 65.
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sultanen att ordna upp Turkiets finanser.51 

Society of Jews skall utgöra centralen för den begynnande judiska rörelsen. Detta organ skall 

dessutom genomföra en vetenskaplig utforskning av de nya landet och kartlägga dess naturliga 

resurser. Vidare skall Society of Jews ta fram en plan för utvandring och kolonisering, grunda de 

institutioner som skall utveckla den judiska statens offentliga institutioner samt utarbeta förarbeten 

till lagstiftning och förvaltning. Det är viktigt att snarast möjligt nå en rättsenhet och moderna lagar.

Den frivilliga anslutningen av många judar kommer ge Society of Jews auktoritet gentemot 

regeringarna. 

   I kampen för folkets tillvaro som statsbyggande innebär kommer inte möjligheten till regelrätta 

majoritetsbeslut vara en möjlighet, varpå en gestor, eller ansvarig, måste gå i spetsen för folket. Om 

den gemensamma saken är i fara eller folket inte kan hjälpa sig själv på grund av bristande vilja 

eller andra orsaker, skall gestor ingripa. Med dessa ingripanden följer även ansvar. 

   På grund av sin diasporatillvaro är det judiska folket förhindrade när det kommer till att sköta sina

politiska affärer vilket har lett till svåra situationer. Judarna är i stort behov av en gestor och en 

moralisk person, vilken Society of Jews skall utgöra.52

   Jewish Companys uppgifter skall vara att likvidera de utvandrade judarnas fasta tillgångar. När de

oskolade arbetarna bygger hus och inte får betalt i kontanter skall Jewish Company sörja för att de 

har mat på bordet. Detta system skall dock endast vara i bruk under de första åren. Jewish Company

skall till sin karaktär vara en övergångsinstitution.53  

3.5 Ekonomiska åtgärder: Sjutimmarsdagen, hjälp genom arbete, handel samt 

stimulering av industrier och företag

En viktig punkt för Herzl är den sju timmar långa arbetsdag som skall prägla den judiska staten. 

Arbetsgrupper skall byta av varandra och producera en stor mängd koncentrerat arbete under två 

pass på tre och en halv timme vardera – såvida frigörs fjorton timmars arbete per dygn. Det är 

enbart Jewish Company som kan och skall garantera sitt folk en sådan arbetsdag. Övertidsarbete 

kommer belönas med ersättning i kontanter vilka arbetarna kommer uppmuntras spara. Arbetarna 

kommer strömma till för att få arbeta, och världen kommer se vilket arbetsamt folk judarna är. 

   Hjälp genom arbete skall ge oskolade arbetare en lättare sysselsättning samt verka som ett 

fängelsearbete före brottet. Denna typ av arbete är tänkt att föregripa brott och självmord av nöd 

51Theodor Herzl, Judestaten (1896), sv. övers. (u.o., 1971), 66 – 70.
52 Ibid., 102 – 105.
53 Ibid., 71 – 73.
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och svält. På denna organisation skall Jewish Company göra stora vinster.54 

   Handeln skall i början bedrivas med grannstaterna eller Europa, men det är viktigt att uppnå 

självständighet så snabbt det är möjligt. Tjänstemännen i Jewish Company med efterföljande 

familjer kommer att skapa ett behov av lyxprodukter vilket i sin tur kommer leda till en mer 

nyanserad, omfattande marknad.55 

   Jewish Company skall som tidigare nämns överta och förvalta judarnas fasta egendom. 

Affärsrörelsens likvidation skall utmynna i en överenskommelse mellan Jewish Company och 

affärsinnehavaren. När judarna ger sig iväg skall Jewish Company stanna kvar som juridisk person, 

ta hand om kvarlämnad egendom och borga för att avvecklingen sker i god ordning. Jewish 

Company kommer att stå i ansvar mot de som utvandrat. 

   Hur skall organisationen kunna garantera att det inte uppstår kris i de länder judarna lämnar? I det 

judiska folket har staten ekonomiska intressen som kan skakas om då en klass skattebetalare 

försvinner. Judarna kommer att lämna kvar välskötta affärer för den kristna befolkningen att ta över 

och försäljningen av den kvarlämnade judiska egendomen kommer ske under de mest gynnsamma 

förhållandena. Jewish Company kommer dessutom att betala stora avgifter och grunda 

skattepliktiga bolag i stor utsträckning.56 

   Övriga verksamhetsfält skall vara att tillverka industriprodukter till de i början primitiva 

kolonierna, erbjuda fattiga utvandrade nya kläder i utbyte av deras gamla och erbjuda nya kläder till

de totalt utblottade i utbyte mot övertidsarbete. Den nya utrustningen har ett symbolvärde för det 

nya livet.  Jewish Company skall erhålla information om utvandrades antal, ankomstdag och behov 

från Society of Jews, som i sin tur har kontakt med ortsgrupperna.57 

   Jewish Company och Society of Jews måste ständigt samverka. Fria företag får inte förtryckas – 

kollektivism skall endast tillgripas då uppgiftens oerhörda svårigheter kräver detta. 

Privategendomen som grundval för oberoende måste utvecklas och företagsamheten skall främjas 

på alla sätt. Industriers grundande skall stimuleras genom en god tullpolitik, billigt råmaterial och 

industristatistiska ämbetsverk med offentliga publikationer. Att hålla koll på industribranschen är 

viktigt. Centraliserad arbetskraft där arbetsgivaren vänder sig till arbetsförmedlingscentralen skall 

uppmuntras, även om det skall vara tillåtet att söka arbetskraft på annat håll. 

   Fackarbetare skall via arbetsförmedlingscentralen placeras där det finns behov av dem och där de 

inte hotas av oordnad konkurrens.58 

54  Theodor Herzl, Judestaten (1896), sv. övers. (u.o., 1971), 73 – 76.
55 Ibid., 77.
56 Ibid., 79 – 81.
57 Ibid., 81 – 82.
58 Ibid., 82 – 84.
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3.6 Ortsgruppernas utformning

Utvandringen skall ske i grupper av familj och vänner utan krav på att ingå i de gamla grupper i 

vilka de ingick på hemorten. På egen bekostnad får grupperna resa hur de vill och Jewish Company 

skall ordna lämpligt boende för de fattiga. Varje ortsgrupp skall ha en rabbin. Judarna ser sin 

historiska samhörighet i sina förfäders tro. Rabbinen skall även kungöra meddelanden från Society 

of Jews och Jewish Company

   Ortsgrupperna skall tillsätta små kommissioner av förtroendemän under rabbinens ordförandeskap

som skall överlägga och avgöra om diverse praktiska angelägenheter enligt ortens behov. Society of

Jews och ortsgrupperna skall även syssla med folkuppfostran. Tiggare kommer inte att tolereras 

utan de som inte arbetar frivilligt placeras i arbetsinrättning.59 

   För utvandringen behövs ingen propaganda utan antisemiterna kommer sköta detta själva. De som

stannar kommer göra detta på grund av att de vet att de tidigare vandringarna av en mindre planerad

och strukturerad art historiskt sett inte medfört en varaktig förbättring för judarnas situation.60 

   Hur skall man kunna dirigera en hel folkmassa mot en bestämd punkt? Judiska välgörare har 

tidigare erbjudit det judiska folket pengar eller direkta arbetsmöjligheter – i princip betalat dem för 

att flytta. Detta är ett misstag, menar Herzl. Jewish Company ämnar inte betala judarna för att flytta,

men bjuder dem något.61 

3.7 Landets övertagande och författning

Det nya landet skall tas i besittning med moderna hjälpmedel. Så fort landet är erhållet skall 

medlemmar från Jewish Company, Society of Jews och ortsgrupperna resa dit med tre huvudsakliga

uppdrag: vetenskaplig utforskning rörande landets naturliga egenskaper, upprättandet av en strängt 

centraliserad förvaltning och uppdelning av landet. Även behovet av infrastruktur skall kartläggas 

och delas upp på de olika provinserna av ortsgrupperna.  Society of Jews kommer tillsätta en 

kommission - statsjuristernas råd – som skall få i uppdrag att skapa en författning. 

   Herzl framhåller den demokratiska monarkin samt den aristokratiska republiken som de främsta 

statsformerna, men på grund av att den judiska historien haft ett så långt avbrott vore inte en 

monarkistisk institution aktuell. En demokrati är inte lämplig utan en monarkistisk motvikt. Det 

styrelseskick som Herzl föreslår blir således en aristokratisk republik. Politiken skall drivas från 

59 Theodor Herzl, Judestaten (1896), sv. övers. (u.o., 1971), 86 – 88. 
60 Ibid., 91.
61 Ibid., 92.
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ovan, men det är viktigt att ingen förslavas. Alla kan och vill stiga uppåt. Motstånd mot landets 

författning kommer brytas ned av Society of Jews.62 

3.8 Språk

Herzl föreslår att var och en behåller sitt språk och ger Schweiz som exempel på språkfederalism. 

Det ghettospråk [här talar Herzl förmodligen om Jiddisch] som är vanligt förekommande är ett 

fångars språk och skall avvecklas. Det språk som visar sig lämpligast vid umgänge kommer att bli 

huvudspråket automatiskt.63 

Herzl avslutar Judestaten (1896) med en efterskrift där han åter påpekar att så snart planen om den 

judiska staten börjar realiseras kommer antisemitismen att tystna. Trycket kommer lätta direkt då 

medelskikten vandrar ut och även kyrkorna kommer känna förhoppning för judarnas framgång – 

alla har ju lidit av det tryck som nu lättar.64 Ett släkte av ”underbara judar” kommer växa fram och 

mackabéerna65 kommer återuppstå. Judarna skall äntligen få leva som fria på sin egen mark och få 

dö i sitt eget hemland. Världen kommer att befrias genom befrielsen av det judiska folket.66

62Theodor Herzl, Judestaten (1896), sv. övers. (u.o., 1971), 105 – 109. 
63 Ibid.,109 – 110. 
64 Ibid., 116 – 117.
65 Se denna uppsats, s. 24.
66 Theodor Herzl, Judestaten (1896), sv. övers. (u.o., 1971), 117. 
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Kapitel 4: Sionism – en nationalistisk rörelse?

Hur skall sionismen förstås om man betraktar den ur ett nationalistiskt perspektiv? Den uppstod 

under slutet av 1800-talet då en modern, europeisk nationalism började växa fram, men även 

utomeuropeiska liknande idéströmningar såsom panarabismen och panslavismen var starka under 

denna tid. 

4.1 Sionismen som idé

Den moderna sionismen föddes i 1800-talets Europa som en reaktion på det judiska folkets tillvaro, 

men den var även präglad av de ideologier som svepte över Europa under denna tid. Kejsardömet 

Ryssland – där den största delen av de Europeiska judarna levde – hade ännu inte sett 

emancipationen och under 1880-talet svepte en våg av pogromer över landet som resulterade i 

massutvandring till USA och Västeuropa. I Västeuropa hade emancipationen redan ägt rum och det 

judiska folkets tillvaro hade förbättrats samtidigt som assimileringen nådde framsteg. De lika 

rättigheter – politiskt och medborgerligt -  som judarna nu kunde åtnjuta väckte dock antisemitiska 

reaktioner, delvis ett resultat av exkluderande nationalism.67 I sammanfattningen av Herzls 

Judestaten (1896) är dessa anskrin i form av antisemitism även de faktorer som väckt tanken på 

bildandet av den judiska staten. 

   Den ideologi som svepte över Europa under 1800-talets slut kom att betecknas nationalism. Hos 

det judiska folket fanns det sedan länge en etnisk-religiös känsla av samhörighet och identitet, men 

de saknade ett kollektivt uttryck för denna känsla av samhörighet. I en egen stat kunde den judiska 

existensen normaliseras, judarna skulle kunna bli ett folk likt andra och deras kultur skulle kunna 

utvecklas utan förföljelse och förtryck.68 

   Judarna var ett folk bundet samman av en etnisk-religiös identitet som nu befann sig spridda över 

världen genom diasporan. Denna värld hade ofta visat sig ogästvänlig inför det nationslösa judiska 

folket, ett tillstånd som inte förmildrades genom nationalismens inflytande och de rasbetingade 

idéer som svepte över Europa. Dessa två faktorer – nationalismen och ökad antisemitism bidrog till 

idén om ett behov av en judisk stat där det judiska folket kunde erhålla skydd och ett politiskt 

självbestämmande. Denna stat skulle även bidra till antisemitismens upphörande.

   I Judestaten (1896) fastslår Herzl att judarnas historiska samhörighet finns i deras förfäders tro. 

Med detta påstående belyser han två viktiga utgångspunkter: judarna har en historisk samhörighet 

67 Henrik Bachner, Återkomsten: Antisemitism i Sverige efter 1945 (Stockholm, 1999), 159.
68 Ibid., 159 – 160.
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och den finns i den tro som det judiska folkets förfäder delade. Den judiska staten kommer inte att 

bilda en nation baserat på språklig samhörighet i och med att var och en i den nya staten skall 

behålla sitt gamla språk och judarna vid 1800-talets slut kunde inte ens, enligt Herzl, tala hebreiska 

bra nog för att ens fråga efter de mest vardagliga ting på språket.  

    En intressant detalj är att Herzl talar om att Mackabéerna kommer återuppstå genom 

förverkligandet av Judestaten. Att se denna ätt som förebilder är kanske inte underligt för 

sionisterna – översteprästen Mattathi'as inledde en upprorsrörelse i Jerusalem cirka 167 f.Kr. 

gentemot Seleukidrikets kung Antiochos IV som hade engagerat sig i förföljelser av judiska 

religionsutövare. När Mattathi'as avled skulle dennes fem söner ta över dennes rörelse och nå det 

judiska folkets självständighet fram tills det judiska riket föll under Pompejus kontroll.69  

Referensen till Mackabéerna som en symbol för det judiska folkets frihet borde vara familjär, då de 

lyckades återinviga Jerusalems tempel 164 f.Kr., en händelse som ligger till grund för den judiska 

högtiden chanukka.70 

   Herzl talar även om de stamtrogna judarna som kommer försvinna från Europa vid flytten till den 

judiska staten, vilket även det pekar på ett gemensamt historiskt ursprung.71  Herzl ger ingen klar 

definition om det enbart rör Judastammen eller de andra stammar som även de befann sig i Juda 

rike efter brytningen mellan de tolv stammarna på 900-talet f.kr, det vill säga Simeons stam samt 

delar av de individer sprungna ur Levis och Benjamins stam. Dessa stammar fick den gemensamma 

benämningen judar, oavsett vilken av dessa stammar de ursprungligen tillhört. De resterande tio 

stammarna försvann i samband med assyriernas intåg i Israel.72

   

4.2 Är judarna ett folk?

Vad skall bringa det judiska folket samman bakom denna statsidé?  I vad finns den judiska 

identiteten och finns det överhuvudtaget en universell, samlad sådan? 

   Ett begrepp som ofta sammankopplas med nationalism är begreppet folk – och är judarna ett folk?

Frågan kan ses som nästan löjeväckande och svaret självklart, men det är nödvändigt att slå fast 

svaret redan i början av detta kapitel. 

   Herzl är övertygad om att judarna utgör ett folk vilket han uttrycker i Judestaten (1896)73 och i sin

69 http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mackabeer (2014 – 04 – 27).
70 http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/chanukka (2014 – 04 – 27).
71 Theodor Herzl, Judestaten (1896), sv. övers. (u.o., 1971), 53.
72   http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/12stam.htm     (2015 – 05 – 21).

73 Theodor Herzl, Judestaten (1896), sv. övers. (u.o., 1971), 48.
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bok Nationalism (2006) slår idéhistorikern Sverker Sörlin fast att 

”Det karakteristiska för praktiskt taget alla 'nationer' som framträder i bibliska och medeltida texter och andra 

källor är att de stämmer väl in på den första huvudbetydelsen av nationsbegreppet. De kan utan tvivel kallas 

'folk'.”74

Ett av de folk som Sörlin nämner som förekommande i de bibliska berättelserna är israeliterna.75 

Även fast det judiska folket är splittrade genom diasporatillvaron är de fortsatt att betrakta som ett 

folk, enligt Sörlin. De hålls samman av betydelsen av dess gamla texter såsom Talmud och Torah 

vilka har byggt upp en gemensam, ideologisk grund bestående av myter och berättelser. Sörlin 

pekar även på genealogiska regler inom judendomen  och presenterar den matrilinjära principen 

vilket innebär att judendomen nedärvs på mödernet. Denna regel skapar en starkare 

självmedvetenhet och utgör även en tydlig gräns mot de nationer där judarna verkat och tillhört 

sedan assimilation blev möjlig.76 

4.3 Nationen – folk eller politisk gemenskap?

Sörlin talar om nationen som antingen som ett folk eller en politisk gemenskap. Ett antal vanliga 

egenskaper hos en nation presenteras varav det första är att en nation utgörs av en befolkning som 

under ett bestämt namn lever i ett historiskt territorium eller hemland.77 Detta borde utgöras av det 

judiska befolkningen som under nationen Israel lever och verkar i vad Herzl kallar för judarnas 

historiska hemland. 

   Ett till kriterium som Sörlin presenterar är att nationens folk skall ha gemensamma myter, minnen 

samt en gemensam kultur. De gemensamma myterna har redan Sörlin härlett till de gamla 

skrifterna. Frågan angående huruvida det judiska folket upplever sig ha gemensamma minnen är 

svår att besvara då de förvisso har en gammal, gemensam historia men sedan mycket länge varit 

splittrade inom diasporan. Intressant är även den gemensamma kulturen. En frågeställning som 

framkommer både gällande gemensamma minnen och en gemensam kultur är huruvida den långa 

splittringen och även assimileringen har påverkat känslan av samhörighet. I sin bok Sionismen – 

fullbordan och förnyelse talar Anders Carlberg om hur judarna i Europa befunnit sig i en liten, 

tydligt avskiljd minoritet som skötte sina egna angelägenheter från vaggan till graven inom den 

74 Sverker Sörlin, Nationalism (Stockholm, 2006), 23.
75 Ibid., 23.
76 Ibid., 25 – 26.
77 Ibid., 20.
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egna gruppen. Inom dessa grupper – eller församlingar – fanns institutioner för utbildning och 

sjukvård. Då samhället utanför församlingen till stor del var stängd för den judiska befolkningen var

beroendet av församlingen stor och den judiska identiteten – präglad av religiös tradition –  

tämligen självklar ända fram till 1700-talet. 

   I och med emancipationen i Västeuropa under 1700-talets senare del och under 1800-talet 

försvann till stor del det beroende av församlingen som hållit det judiska folket samman. 

Emancipationen må ha inneburit större rättigheter och ökad acceptans, men den var långt ifrån 

problemfri. Bara skolgången kunde innebära problem både gällande skola under judiska helgdagar, 

skola under lördagar och kontrollen över måltider och den miljö de intogs i var förlorad. Den 

judiska identiteten hade plötsligt blivit problematisk utanför församlingarna, och det var få som var 

beredda att lämna judendomen och döpa om sig.78  

   Sionismen skiljer sig från andra nationella rörelser, menar Carlberg, just för att judarnas 

samhörighet inte baserades på att de levde inom samma geografiska territorium utan var spridda 

inom diasporan med olika språk och kulturella sedvänjor. I tiden av splittring anlände då sionismen 

med budskapet att judarna hade en gemensam historia och framtid, något som inte alla varken 

accepterade eller önskade.79 

   Sörlins nästa kriterium för en nation är att befolkningen skall ingå i en gemensam offentlighet, ha 

en gemensam ekonomi och att rättigheter samt skyldigheter inom nationen skall vara detsamma för 

alla medborgare. Dessa punkter redogör Herzl för i Judestaten (1896) när han beskriver statens 

organisationer, institutioner och rättsväsende. Sörlin hävdar att dessa kriterier vanligen kräver ett 

gemensamt språk men att detta inte alltid är nödvändigt. Precis som Herzl anger han bland annat 

Schweiz som ett exempel på en nation med fler än ett levande språk. Förutom etniska element 

såsom kultur, traditioner, myter, sedvänjor, beteenden och språk pekar även Sörlin på fysiologiska 

element, exempelvis kroppskonstitution, hudfärg och utseende.80

   Hur står sig då Herzls vision om den judiska staten mot Sörlins nationsbegrepp? Vid en överblick 

förefaller den sig stämma väl överens med de uppställda kriterierna, även med hänsyn till att 

assimilationen kan ha påverkat den grad individer inom den judiska befolkningen engagerar sig i 

judisk kultur och anser sig vara bärare av en judisk identitet. Herzl var själv väl medveten om att 

samtliga judar inte skulle komma att utvandra till den judiska staten utan fastslog att de assimilerade

judarna skulle kunna stanna i de länder de numera ansåg sig vara en integrerad del av. Herzls vision 

om att de judar som befann sig i de länder där emancipationen nått längst skulle vara de mest 

ovilliga att röra på sig bekräftades också genom att judarna i öst skulle visa sig vara de som var 

78 Anders Carlberg, Sionismen – fullbordan och förnyelse (Stockholm, 1997), 17 – 19.
79 Ibid., 27 – 28. 
80 Sverker Sörlin, Nationalism (Stockholm, 2006), 20 – 21. 
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mest mottagliga för hans idéer. 

   De judar som skulle välja att utvandra till den judiska staten utgör ett folk enligt både Herzl och 

Sörlin och den statsvision som Herzl har skisserat motsvarar de utförliga krav på en nation som 

Sörlin ställer upp.

4.4 Självkänsla och identitet

Den diskussion Carlberg för i Sionismen – fullbordan och förnyelse är alltför intressant för att 

lämnas hängande i luften. Tidigare i texten problematiserades den judiska identiteten i samband 

med emancipationen och Carlberg benämner sionismen som en rörelse vilken ger ny kraft åt den 

judiska identiteten.81

   Carlberg talar om sionismen och självkänslan och om föreningar med målet att ”stärka 

identifikationen med ett storslaget förflutet för att överleva en förnedrande samtid.”82 Carlberg 

beskriver ett ont kretslopp där omgivningens brist på respekt för det judiska folket leder till en ännu 

större förlust angående känslan av värdighet hos det judiska folket själva. Lösningen var inte att 

gömma sig, glömma bort sin historia utan att lyfta fram den och främja gemenskapen mellan 

judarna. Detta fenomen blir motpolen till synen på assimilation som den rätta vägen att gå, ett 

perspektiv som Herzl anammat innan han övergick till sionismen.83 

4.5 Nationalism som nödvändig åtgärd?

Herzl slog fast att hans sionistiska tankar angående uppförandet av en stat för det judiska folket har 

sin grund i den antisemitism som fanns i hans samtid – och hur skall idéerna tolkas om de är 

produkter framtvingade av omgivningens allt mer exkluderande nationalistiska intressen där det 

judiska folket ses som främmande? 

Nationalism är ett komplext begrepp – en generell, erkänd tolkning av begreppet erhålls genom 

sökning i nationalencyklopedin där nationalism beskrivs som ett

"tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med 

nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att 

81 Anders Carlberg, Sionismen – fullbordan och förnyelse (Stockholm, 1997), 12.
82 Ibid., 25.
83 Ibid., 24 – 25. 
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förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende."84 

Gruppen – det judiska folket – skall enligt denna tolkning vara i ägo av värden och intressen som är 

viktigare än andra kollektiva värden. Det judiska intresse som Herzl argumenterar för i Judestaten 

(1896) är skapandet av en judisk stat med syfte att befria både det judiska folket från antisemitism 

och i och med detta även befria de nationer judarna lämnar från det tryck som konflikterna mellan 

den judiska och icke-judiska befolkningen innebär. Herzl påpekar att även kyrkorna kommer be för 

den judiska statens framgång då det ”gäller ju att lätta ett gammalt tryck, under vilket alla har 

lidit.”85 Herzl fortsätter även med att fastslå att ”världen kommer att befrias genom vår befrielse”.86 

En möjlig tolkning av detta uttalande är att ett förtryckt folk tynger ned världen – att det inte enbart 

är de förtryckta som lider under det tryck som diskriminering innebär. 

   Befrielsen av judarna blir inte enbart av judiskt intresse utan även av intresse för antisemiterna. 

Att förverkligandet av den judiska staten enligt Herzl förutsätter politiskt oberoende behöver inte 

kommenteras ytterligare – Herzl argumenterar för att det judiska folket måste erhålla suveränitet 

över mark och bli en nation likt andra nationer för att slippa vara främlingar vart de än anländer och

utgöra grogrunden för antisemitiska känsloströmningar.

   Frågan är om judefrågans - som Herzl benämner den – karaktär och judarnas situation förändrar 

svaret på frågan angående huruvida sionism är att betrakta som nationalistiskt betonad eller ej? När 

samhället runt den judiska befolkningen – gruppen, i nationalencyklopedins definition – blir mindre

välvilligt inställda till gruppen, en minskad välvilja som utvecklar sig till våld och hot, är inte det 

nog för att framtvinga en lösning hos gruppen? Om omgivningen genom sitt agerande knappast ger 

den enskilda gruppen något annat val än att sätta sina egna intressen i främsta rummet, skall det 

fortfarande tolkas som nationalism från gruppens sida?  Herzl ger röst åt den känsla som uppstår när

han skriver ”Om man bara lät oss vara i fred . . . Men jag tror inte att man låter oss vara i fred.”87

   Slutsatsen måste dock vara att Herzls visioner gällande den judiska staten stämmer överens med 

Sörlins definition av en nation samtidigt som det judiska folket även utgör ett folk eller en nation. 

Även om kontexten bakom Herzls visioner i sig är intressanta och skapar förståelse för dennes 

tankar och åsikter förändrar det inte vad det är han ämnar åstadkomma. 

84 http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nationalism (2014 – 05 – 07).
85 Theodor Herzl, Judestaten (1896), sv. övers. (u.o., 1971), 117. 
86 Ibid., 117.
87 Ibid., 49.
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5. Judendomen och sionismen i Sverige 

5.1 Judarna i Sverige

Under 1800-talets senare del rådde emancipation av den judiska befolkningen i Sverige och banden 

mellan de svenska judarna och judarna utanför Sverige blev svagare, liksom den judiska substansen 

hos de unga svenska judarna. 

   De judiska församlingarna i Sverige förbarmade sig över de judar som lyckats fly undan förtryck 

och pogromer i Ryssland, men andligt sett verkade de inte ha mycket gemensamt. 1870 

genomfördes även lag-och författningsändringar som rörde judarna och gav dem fullständiga 

medborgerliga rättigheter. Antisemitismen i pressen och den – som Hugo Valentin benämner den – 

salongsmässiga antisemitismen - försvann inte genom dessa lagändringar.88 

   Valentin benämner två fenomen som kan vara av intresse att studera under denna tid: det första är 

den judiska assimilationen och det andra fenomenet utgörs av den judiska immigrationen, speciellt 

från Östeuropa där judarna utsattes för förföljelse och förtryck.89 

   Den största delen judiska immigranter i Sverige under denna tid kom som sagt från Östeuropa och

immigrationen nådde sin topp mellan 1900 och 1910, då cirka 2 200 judar invandrade till Sverige. 

Denna ökning låter inte stor, men om den ställs i kontrast mot faktumet att andelen mosaiska 

trosbekännare i Sverige 1880 inte ens uppgick till 3000 individer blir bilden möjligtvis klarare.

   Det rådde spänningar mellan de gamla svensk-judiska familjerna och de nya immigranterna. De 

svensk-judiska familjerna var mestadels av tyskt ursprung och erhöll även i och med detta en annan 

bildningstradition och var bärare av en annan kultur än de Östeuropeiska immigranterna, vilka de 

enligt Valentin såg på utan sympati.90 Dessa immigranter skulle dock med tiden komma att genomgå

en utveckling som liknade de tyskbördiga svensk-judiska familjerna i fråga om assimilering.91 Det 

judiska livet i Sverige mellan 1870 och 1933 beskriver Valentin som lugnt och utan några speciella 

uppgifter eller kontroversiella frågor.92 

88 Hugo Valentin, Judarna i Sverige: från 1774 till 1950-talet (Stockholm, 2004), 139 – 140.
89 Ibid., 141.
90 Ibid., 143.
91 Ibid., 145.
92 Ibid., 158.
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5.2 Sionismen i Sverige

De första trevande insatserna för sionistisk verksamhet i Sverige skedde under 1900-talets första år. 

En bidragande faktor till detta var den stora invandring av judar från öst som kände sympati med 

den judiska, nationalistiska frågan. Danmark och Sverige lyckades samla ihop tillräckligt många 

medlemmar för att sända delegater till den sjätte sionistkongressen 1903, men efter denna kongress 

framkom tveksamheter mot Herzls storpolitiska visioner samt deras genomförbarhet, vilket ledde 

till att rörelsens drivkraft minskade både i Sverige och Europa.93 

   1910 bildades den första sionistföreningen i Stockholm - vars första medlemmar var 

östeuropeiska judar - med målet att väcka de svenska judarna till en nyfunnen judisk identitet och 

samla in medel för projektarbeten i Palestina. De ursprungliga medlemmarna gav Theodor Herzl 

och dennes idéer stor betydelse för organisationens grundande. Föreningen gav ut flygblad på både 

det svenska och tyska språket samt höll sammankomster där judisk och sionistisk historia låg i 

fokus. Vidare lät de även inrätta ett bibliotek med judisk och sionistisk litteratur. Tre år efter 

föreningens inrättande arrangerade sionistföreningen den första skandinaviska sionistkongressen, 

ett event som gavs utrymme och presenterades i pressen.94  

   Det inledande motstånd som sionismen mötte i Sverige utgjordes bland annat av judarna själva 

genom deras församlingsledare. Rabbin Gottlieb Klein författade ett inlägg i tidningen Dagens 

nyheter efter att ha blivit ombedd att klargöra sina ståndpunkter angående sionismen med titeln 

”Hvarför äro svenska judarna icke zionister”. Där propagerade han för att idén om att samla det 

judiska folket för en utflyttning till Palestina inte var av intresse för de judar som dominerade hans 

församling. Klein diskuterar även Herzl och dennes verk Judestaten (1896):

”Med båda dessa herrar [Theodor Herzl och Max Nordau, även denne sionist] har jag sammanträffat och ur deras 

egen utsago fått följande uppfattning af deras grundåskådning: båda ha under årtionden lefvat afskilda från all 

gemenskap med judendomen. De gjorde ingen hemlighet af att de vuxit bort från den judiska religionen och icke 

längre hade någon känning med den. Judefrågan blef för dem en nationell och politisk fråga. Deras tankegång var 

helt enkelt denna: om våra hatare kalla oss ett fosterlandslöst följe så skola vi skaffa oss ett fosterland. Denna idé 

ligger till grund för Herzls broschyr Der Judenstaat, som på sin tid väckte stort uppseende. [---] Denna skrift slog 

ned som en blixt, och främst då bland de i Ryssland och Rumänien i förtryck och elände lefvande judarna. Nu 

trodde de att befrielsens tid var kommen, nu skulle fädernas hopp gå i uppfyllelse.”95

I och med Kleins citat ges läsaren en viss inblick i vilka reaktioner Herzls verk skapade när den 

93 Karin Sjögren, Judar i det svenska folkhemmet: Minne och identitet i Judisk Krönika 1948 – 1958 (Eslöv, 2001), 52. 
94 Ibid., 53 – 54.
95 Gottlieb Klein,  ”Hvarför äro svenska judarna icke zionister”, Dagens nyheter 7/1 1913, 6.
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publicerades och även hur länder där judarna levde i stort förtryck – Ryssland och Rumänien – var 

snabba på att omfamna Herzls idéer. Klein förefaller även anse det av vikt att betona Herzls 

sekularism – dennes avskildhet från den judiska religionen. Klein fortsätter sedan med att förklara 

varför han väljer att avvisa de sionistiska idéerna:

”För det första sakna vi här den grundorsak som på andra håll gör sionismen till en på sätt och vis naturlig sak, 

åtminstone för känslan, nämligen antisemitismen. Ingenting tvingar oss till en onaturlig kulturell afskildhet och 

uppväcker i oss de chauvinistiska instinkter som ofta utgöra den starkaste bevekelsegrunden i denna 

propaganda.”96

Klein argumenterar för att bristen på antisemitism resulterar i att stödet för den sionistiska idén 

uteblir, vilket i och för sig inte saknar logik. Även Herzl förutspådde att de individer som led mest 

under antisemitismen skulle vara de som snabbast anammade hans idéer och att de inte lika tyngda 

under fientlighet skulle vara mer ovilliga att ta till sig idéerna. Intressant är dock Kleins uttalande 

om att ”här” - det råder viss oklarhet om han avser tala för enbart sin församling eller Sverige som 

land – saknas antisemitism. Om detta ägde sin riktighet skiljde sig Sverige markant från andra 

större nationer, där antisemitismen förvisso kanske tog andra, mer intensiva former under denna tid.

Enbart faktumet att judarna inte tvingas in i kulturell avskildhet av samhället runtomkring dem 

borde inte vara nog för att fastslå att samhället är fritt från antisemitism. En person som skrivit om 

antisemitism under 1900-talets tre första decennier är Lars M Andersson, som i sin avhandling En 

jude är en jude är en jude (2000) diskuterar ”salongsantisemitismen” i Sverige under denna tid.97 

Annat som går att ta fasta på i Kleins citat är hur han tenderar att göra sionismen och dess idéer till 

en produkt av affekt – den är naturlig för känslan på de platser där judarna utsätts för stort förtryck, 

talar till instinkter och dess kärna utgörs av chauvinism, det vill säga starka patriotiska känslor. Att 

Klein dessutom omnämner sionism som propaganda kan även det ge en indikator på hans åsikter 

om dess idéer. 

   Att sionismen inte erhåller stöd av Klein beror inte enbart på bristen på antisemitism, utan Klein 

fortsätter att argumentera för att sionismen strider mot judendomens eget väsen. Judarna skall 

utgöra ett religiöst samfund och inte ett politiskt sådant. Det som skall bevaras är religionen och 

inte nationen. Klein avslutar sin text med att klargöra att de som lämnar religionen för att istället 

ägna sig åt ekonomiska eller politiska åtgärder kan:

”kalla sitt arbete hur som helst. Ett judiskt verk i profeternas mening, den enda mening i dessa frågor som jag 

96 Gottlieb Klein,  ”Hvarför äro svenska judarna icke zionister”, Dagens nyheter 7/1 1913, 6.
97 http://www.litteraturmagazinet.se/lars-m-andersson/en-jude-ar-en-jude-ar-en-jude (2015 – 05 – 21).
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tillräknar någon betydelse, är det icke. Tvärtom är denna judiska nationalism i eminent grad ett affall från Israels 

uppgift, en förstörelseprodukt inom den judiska religionens organism.”98

Kleins största problem förefaller vara den politiska sionismens brist på religiositet, vilken får Klein 

att inte ge idéerna särskild betydelse. Nationalismen går emot religionen vilken utgör Kleins 

huvudfokus i egenskap av rabbi. Det är möjligt att Klein ansåg ett av människorna byggt judiskt 

hem skulle föregripa den kommande Messias. 

   I sin bok Judarna i Sverige: Från 1774 till 1950-talet beskriver Hugo Valentin Kleins åskådning 

som ett arv från dennes lärare – judendomen skall enbart vara ”en religiös konfession, lösgjord från 

sin nationella forntid.”99 Denna konfessionalism ifrågasattes som föråldrad jämfört med de 

nyjudiska strömningarna som framkom, men det skulle ännu dröja lång tid innan de ledande 

svensk-judiska familjerna skulle blicka åt deras håll.100 

   I sin bok Sionismen – fullbordan och förnyelse för Anders Carlberg fram argumentet att denna 

aversion emot sionismen har sin grund i att Västeuropa hade en framtid att erbjuda judarna, precis 

som sionismen. Västeuropa kunde erbjuda judarna en del i en politisk, kulturell och politisk 

framåtskridande utveckling istället för den judiska världens inskränkta möjligheter – och varför 

skulle detta erbjudande betraktas misstänksamhet? I Östeuropa var inte framtidsutsikterna fullt lika 

lovande och på grund av detta var det de Östeuropeiska judarna och inte de svensk-judiska 

familjerna som drogs med i sionismens idéer.101

   Kleins inlägg mötte motdebatt. I Svenska morgonbladet kom reaktionen från den svenska 

Israelmissionens föreståndare Lars Teodor Lindhagen. Lindhagen kritiserade Kleins avsägande av 

nationalismen och gick så långt att han kallade Kleins inlägg för ett sorgligt bevis på judendomens 

nuvarande förfall. I verket Sionismen från 1899 hade Lindhagen uttalat sig positiv om sionismen 

och dess politiska mål.  

   Det andra debattinlägget publicerades i Aftonbladet på begäran av svenska sionistföreningen. I 

inlägget med titeln ”Varför judarna är zionister” av Gerson Bloede kritiserades Kleins uttalanden 

och Bloede påpekade att sionismen hade samlat anhängare i alla samhällsklasser och inte bara 

kunde avvisas som en andlig farsot. 

   Dessa debattinlägg ledde till att de som var engagerade inom sionismen fick upp ögonen för 

behovet av information gällande rörelsen och 1913 publicerades en svensk sionistisk tidskrift – 

Zionisten - som utkom varje månad. Tidningen publicerades dock enbart i fem nummer innan den 

98 Gottlieb Klein,  ”Hvarför äro svenska judarna icke zionister”, Dagens nyheter 7/1 1913, 6.
99  Hugo Valentin, Judarna i Sverige: från 1774 till 1950-talet (Stockholm, 2004), 161.
100 Ibid., 161.
101 Anders Carlberg, Sionismen – fullbordan och förnyelse (Stockholm, 1997), 28.
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försvann.

   Gottlieb Kleins hälsa hade inte varit den bästa och när tiden var inne för att anställa ytterligare en 

rabbin såg medlemmarna i sionistföreningen sin chans att genom valet värva fler medlemmar. 

Önskemålet var att den nya rabbinen skulle vurma för judisk nationalism och det judiska folkets 

pånyttfödelse. Sionistföreningen hade sina ögon på rabbinen Marcus Ehrenpreis. (1869 - 1951) 102  

   I sin självbiografi  Mitt liv mellan öster och väster (1946) talar Ehrenpreis om hur han upplevde 

Herzls idé om en judisk stat när han för första gången hörde talas om den:

”Jag glömmer icke den novemberkväll 1895, då vi första gången nåddes av Theodor Herzls förkunnande om en 

judestat. [---] Under kvällens lopp slog som en blixt ner den överraskande nyheten om ett föredrag, som Theodor 

Herzl just hade hållit i Maccabean-Club i London och som publicerats i Londontidningen ”Jewish Cronicle”. Den 

överraskning och den entusiasm som detta oväntade meddelande framkallade kan knappast beskrivas. Vi kände 

och beundrade Herzl som författare, men vi visste inte ens att han var jude. En obeskrivlig lyckokänsla kom över 

oss unga, vi kände oss som vilsna hjordar, som plötsligt fått en herde. I åratal hade vi drömt om den stora 

befrielsedrömmen, men vi var unga, namnlösa, maktlösa fantaster, som ingen tog på allvar., och som intet kunde 

uträtta. Nu kom som ett sändebud från himmelen denne stora man med ett europeiskt namn, med glänsande 

förbindelser och ställde sig i täten för oss. Den efterlängtade historiska stunden var kommen. Det gick som en 

tändande gnista genom de unga skarorna, som var fast beslutna att följa den nya ledaren. Innan han kallat oss, 

lovade vi denna kväll att följa honom.”103 

Ehrenpreis hade innan han kom till Sverige medverkat som medarbetare och sekreterare till 

Theodor Herzl vid den första sionistkongressen i Basel 1897. Klein var väl medveten om 

Ehrenpreis sionistiska åsikter men värderade samtidigt dennes intresse för kultur och 

religionsvetenskaplig forskning högt. Ehrenpreis erhöll posten som överrabbin i Stockholm 1914. 

   Första världskriget hade viss effekt på det sionistiska arbetet i Skandinavien och rörelsens 

huvudkvarter förlades i Köpenhamn 1915. Organisationen i det neutrala Sverige blev en viktig länk 

till Tyska, Ryska och Amerikanska organisationer. 

   Ehrenpreis ägnade inte sionistföreningen den uppmärksamhet de hade förväntat sig och slog sig 

inte heller i sällskap med de sionistiska representanterna utan höll sig till sitt stora intresse, hebreisk

litteratur och kultur. Även om Ehrenpreis inte umgicks med de framstående i rörelsen gjorde han 

inte heller något för att förhindra dess verksamhet. I takt med att judarnas situation i Europa 

förvärrades skulle Ehrenpreis ställning för sionismen framträda allt tydligare.104 Ehrenpreis var en 

102 Karin Sjögren, Judar i det svenska folkhemmet: Minne och identitet i Judisk Krönika 1948 – 1958 (Eslöv, 2001), 54
– 57 . 

103 Marcus Ehrenpreis, Mitt liv mellan öster och väster (Stockholm, 1946), 87 – 88.
104 Karin Sjögren, Judar i det svenska folkhemmet: Minne och identitet i Judisk Krönika 1948 – 1958 (Eslöv, 2001), 

58. 
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kultursionist och hade förhoppningar om att den judiska stat som skulle skapas i enlighet med 

sionisternas vision skulle bli ett sorts andligt centrum för världens judar. Tanken på att en judisk stat

skulle innebär en lösning på judefrågan delade han inte med Herzl.105

   Den framgång som Herzls politiska vision nådde under första världskriget uppmärksammades 

även den. Efter att Balfourdeklarationen proklamerats sammanställde Sveriges dåvarande 

statsminister Hjalmar Branting en skrivelse där han lät hylla det pånyttfödda judiska folket och 

hälsade dem välkomna in i nationernas familj. Många svenska judar var allt annat än positiva och 

ville inte veta av de sionistiska tankegångarna. Vid den Judiska Akademiska klubbens möte under 

hösten 1918 gjordes det klart att detta forum inte skulle göras till en arena för sionistisk propaganda,

utan ett forum för judisk kulturdebatt.106

   

105 Hugo Valentin, Judarna i Sverige: från 1774 till 1950-talet (Stockholm, 2004), 163.
106 Karin Sjögren, Judar i det svenska folkhemmet: Minne och identitet i Judisk Krönika 1948 – 1958 (Eslöv, 2001), 
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Avslutande diskussion 

I min inledning berättade jag att jag hoppades på att denna uppsats skulle utgöra en utmaning 

angående mina egna ståndpunkter och värderingar gällande staten Israel. Detta med hänvisning till 

frågan om vilken sida man känner sympati med i frågan gällande konflikten mellan Israel och 

Palestina. Min tro på att kunna knyta samman sionismen i alltför stor grad med den komplexa 

konflikt som den mellan Israel och Palestina utgör känns i efterhand naivt. Däremot tror jag att den 

kunskap som jag har tillägnat mig under efterforskningen och författandet av denna uppsats – 

kunskapen om hur sionismen kan tolkas och speciellt hur dess utveckling har sett ut i Sverige –  har 

gett mig en djupare förståelse än att hänge mig åt diskussion kring staten Israel i skuggan av den 

konflikt de så länge varit medverkande i. 

 När det kommer till mina frågeställningar som står att finna i uppsatsen inledande del anser jag att 

jag har lyckats svara på mina egna frågeställningar. Det finns alltid mer material att studera och fler 

faktorer att väga in när man ämnar svara på frågor av en mer öppen karaktär men jag är övetygad 

om att jag har lyckats belysa det mest essentiella i mina svar. Jag hade gärna presenterat fler 

kommentarer om Theodor Herzl och dennes verk Judestaten (1896) i Sverige, men genom att välja 

Gottlieb Klein (1852 – 1914) och Marcus Ehrenpreis (1869 – 1951)  anser jag mig ha valt två 

personer som har utövat ett stort inflytande i egenskap av överrabiner i Sverige vilka även såg med 

olika ögon på Herzl och dennes idéer. 

 Min egen definition om nationalism som jag bär med mig sedan tidigare är möjligen formad av den

miljö jag själv är uppvuxen och synen på acceptans gällande nationalism skiljer sig säkerligen över 

världen. Jag har själv uppfattningen att nationalism inte anses rumsren i Sverige, vilket är ett synsätt

som även jag präglats av. Jag har däremot viss förståelse för en nations önskan att förhindra att det 

som anses karaktäristiskt för just den nationen försvinner, även om jag inte kan känna sympati när 

denna önskan yttrar sig i exkluderande och fientlighet mot vad nationen anser vara ett yttre eller 

inre hot. 

 Efter att ha skrivit ett tag på teorikapitlet framgår säkerligen min tveksamhet inför huruvida de 

idéer som Herzl lägger fram är av nationalistisk karaktär eller ej. Mitt antagande – att sionismen 

direkt skulle stämma in på nationalism – tvingades omprövas igen och igen. Att boken är ett resultat

av nationalism står mig klart, men frågan om vems nationalism det är som ligger bakom dess 

uppkomst är inte helt enkel att svara på. Även om Herzls idéer i sig stämmer väl överrens med 

Sörlins definition av nationalism och även med den mer generella definitionen från 

nationalencyklopedin förefaller det mig ytterst tveksamt att Herzl hade författat och publicerat 

Judestaten (1896) om det inte vore för den nationalism som vid tidpunkten för boken spreds genom 
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Europa och även andra delar av världen. Utan de för judarna exkluderande krafter i form av 

nationalism och dess biprodukt antisemitism som verkade i Europa är det knappast troligt att Herzl 

hade ansett frågan – eller det akuta problemet – i behov av en lösning av nationalistisk karaktär.

   Med detta synsätt är Judestaten (1896) en produkt med nationalistiska strömningar, utformad med

hänsyn till ett behov som skapats av den för den tilltänkta nationen extern, exkluderande 

nationalism. På detta sätt spelar nationalismen in i Judestaten (1896) på fler sätt än ett.  

   Herzl förefaller vara korrekt ute i sin förutsägelse angående att de som är hårdast ansatta av 

antisemitism kommer vara de första som är beredda att anamma Herzls idéer. Faktumet att en stor 

del av judarna i öst – även om inte de ortodoxa judarna ingår i denna del – tog emot Herzls budskap

med öppen famn tyder på att det fanns – vilket knappast går att förneka – akuta problem och rädslor

som krävde ett svar. I Sveriges fall var situationen inte fullt så akut utan landet var i en process av 

emancipation av vår judiska befolkning, vars möjligheter var bättre än de ryska judarnas men deras 

tillvaro kantades fortfarande av svårigheter på det sociala planet. 

   Faktumet att Sveriges överrabin Gottlieb Klein uttalade sig om att Sverige skulle varit fritt från 

antisemitism med argumentet att judarna inte tvingades leva i kulturell avskiljdhet är iögonfallande. 

Detta kan tolkas som att definitionen på antisemitism, enligt Klein, är just en påtvingad kulturell 

avskiljdhet. Men hur skall denna avskiljdhet egentligen påtvingas? Genom lagstiftning, genom 

förtryck eller annat? Så länge det går att leva i samhället med dess övriga befolkning oavsett graden

av fördomar och stereotyper gemtemot den judiska befolkningen i salonger, i skämtpress eller i det 

vardagliga livet finns det inte antisemitism. I sådana fall borde antisemitism bara kunna uppstå 

genom exkluderande lagstiftning, att inte upprättahålla de lagar som ger det judiska folket dess 

rättigheter eller att den judiska befolkningen känner sig så pass hotade av förakt och våld att de 

upplever sig tvingade att leva avskiljt från resterande delen av samhället. Situationen måste alltså ha

gått relativt långt för att det skall kunna klassas som antisemitism enligt Klein. Idag är det knappast 

många som skulle hålla med om detta.

    En fråga som säkerligen och med all rätt dyker upp i huvudet på många när de läser Judestaten 

(1896) är frågan om de människor som redan befann sig i Palestina vid denna tidpunkt. Dessa 

människor berörs inte av Herzl utan diskussionen förs ovanför deras huvuden, med målet mot 

sultanen. I Svante Hanssons antologi Sionism: Idé, Debatt, Kritik (1972) inkluderar Hansson en del 

av sionisten Chaim Weizmanns verk Vårt program (1904):

"I korthet – vilken var den första sionistiska formeln? Det var följande. Här är judarna som behöver ett land, och här 

finns ett land som behöver ett folk. Här finns rika judar som har pengar, och här en sultan som behöver pengar. Varför 

inte förena dessa fyra saker? Detta var den formel som jag själv alltid predikade i varje liten dunkel vrå av gettot. Och 
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så drog vi ut för att genomföra den. De fattiga judarna var genast med oss. Men det var nödvändigt att också vinna de 

andras bifall. Detta bifall var inte så lättvunnet. Dörrarna till de rikas mottagningsrum i Paris och London slogs igen 

framför näsan på Herzl. Han hade då ännu inte kommit över oceanen."107 

Utifrån Weizmanns citat verkar det som att Herzl delade uppfattningen om att Palestina var ett land 

i behov av ett folk när han indikerar att "vi" drog ut för att göra formeln till verklighet i praktiken. 

Slutsatsen att Palestina är ett land i behov av ett folk borde betyda att det enligt Weizmann inte hade

ett vid den tidpunkten som hans text författades. Denna frånvaro om förslag på hur invånarna i 

Palestina skall bemötas och hanteras kan tolkas på flera olika sätt. En förklaring är att Weizmann 

och Herzl skulle ha varit omedvetna om invånarna i Palestina eller eventuellt ansåg att det fanns 

plats för att upprätta ett judiskt nationalhem och samverka med de redan befintliga invånarna. Andra

orsaker till att frågan inte tas upp kan vara att Herzl inte hade någon färdig plan och därför har låtit 

frågan vara tills vidare, eventuellt att han med mening undlät sig att tala om frågan på grund av 

okända orsaker. 

   Det står klart att utvecklingen av staten Israel inte har skett så som Herzl föreställer sig i 

Judestaten (1896). Den tillvaro kantad av kibbutzer som har spelat en framträdande roll hos judarna

i Palestina och senare i staten Israel är inte en uttalad del av Herzls vision. Herzl påpekar som 

tidigare har framförts i uppsatsen att kollektivism är något som folket i staten skall ägna sig åt om 

det är nödvändigt, inte att kollektivism skall vara det vardagliga tillståndet. Kibbutzerna – ett 

fenomen som brukades av en stor del judar från öst – ger en känsla av de ryska bondekollektiven 

som tidigare hade etablerats i Ryssland. Troligtvis är det så att de socialistiskt inriktade kibbutzerna 

inte tilltalade Herzl som istället verkar söka sig mer mot en liberal individualism. Även här är 

skillnaden mellan öst och väst tydlig. 

   Den diplomati som Herzl ger uttryck för i Judestaten (1896) med fokus på att utvandringen och 

erhållande av landet som en fredlig process har inte heller utgjort en återspegling av verkligheten. 

Det kan hända att Herzl antog att de utvandrande judarna och de redan inneboende i Palestina skulle

komma överrens och att konflikt inte skulle uppstå partnera emellan. Judarna skulle – med hjälp av 

modern teknik, sin kapitalreserv och kunskap från väst – kunna bygga upp en modern stat. Hur de 

som redan befann sig i Palestina förväntades reagera på denna process lämnar Herzl utanför. En 

annan sak som Herzl inte nämner är om och i sådana fall hur de som redan fanns i Palestina skall 

förhålla sig till staten – skall de samverka? Leva sida vid sida? Vad för slags utbyte skall de ha av 

varandra?   Herzl verkar inte ha förutsett några våldsamma protester från redan boende i Palestina 

utan verkar utgå från att en sådan utvandring och bosättning skall kunna genomföras fredligt och 

107 Svante Hansson, Sionism: idé, debatt, kritik (Stockholm, 1972), 85.
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genom diplomati. Fanns det misstankar om missnöje och protest hos Herzl är det i alla fall 

ingenting som skiner igenom i Judestaten (1896).

   Herzls önskan om grundandet av den judiska staten och upprätthållandet av denna som en fredlig 

och diplomatisk process har som sagt inte överrensstämt särskilt väl med hur verkligheten har sett 

ut. Storbritanniens beslut om att ge sitt stöd för ett judiskt nationalhem inom Palestinas gränser var 

inte en process som krävde våld eller revolutionära åtgärder från anhängarna av denna idé, men 

sedan dess har upprätthållandet av denna stat kantats av våld både från Israels sida och våld emot 

Israel, våld som fortfarande pågår. På detta sätt stämmer inte heller utvecklingen av den judiska 

staten överrens med Herzls vision. Den har kantats av våldsamheter och vad som förefaller vara ett 

diplomatiskt sammanbrott.

   Är det då verkligen rimligt att tro att en fungerande judisk stat skall resa sig ur Judestaten (1896)?

Boken är kort, mycket sammanfattad till sin karaktär och i den kan möjligen grunden till staten 

utläsas. Däremot kan den på sina under hundra sidor knappast göra anspråk på att täcka alla 

komplexa processer som är nödvändiga för att upprätthålla en stat. Herzls huvudfokus förefaller 

vara att framföra legitima argument till varför en judisk stat är nödvändig och erbjuder sedan 

läsaren en grund att stå på när det gäller statens utformande. Det är kanske inte heller rimligt att 

kräva mer – Herzl var varken statsvetare eller teoretiker och detta var hans vision, paketerad i en 

övergripande pamflett. Herzl var inte en statsbyggare, men han utgjorde en tändande gnista för idén 

under denna tid. Anledningen till att staten Israel är så pass olik Herzls vision är sannolikt att Herzls

statsbildning inte är helt utarbetad teoretiskt. Den stat Herzl målar upp i Judestaten (1896) är inte en

vision som liknar det moderna Israel.

   Herzl var en man av sin tid, en assimilerad judisk journalist påverkad av nationalismen och oroad 

av den grad av antisemitism som följde i dess spår. Denna oro drev honom till att nedteckna sin 

vision om en modern stat samt ett hem och en trygghet för det judiska folket, en nation bland 

världens andra nationer och jämställd med dessa. Denna vision togs emot på olika sätt i Europa och 

även i Sverige – i öst skulle de svårt förtryckta mottaga idéen med värme och i väst skulle 

reaktionerna på Herzls idéer bli splittrade bland judarna. Herzls resa är slut och han  vilar nu i den 

judiska staten Israel, men Israel kan ännu inte vila. Hur länge det dröjer vet ingen. Det kommer 

krävas diplomati, samtal, förståelse och överrenskommelser innan den fredliga, trygga hemvisten 

för det judiska folket som Herzl drömde om kan bli verklighet.
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Sammanfattning

Under 1800-talets senare del var världen i förändring. Nationalism var en idéströmning som svepte 

över världen och ledde till stora rikens splittring till förmån för nya stater, bildade på historiska, 

språkliga och nationella grundvalar . Bland dessa splittrade riken återfanns det Osmanska riket, 

innefattande bland annat det område numera känt som Israel och Palestina. I Palestina fanns redan 

en judisk befolkning som erhöll en status som dhimmis och kunde räkna med skydd av liv och 

egendom i utbyte mot skatt. Palestina präglades av en viss religiös tolerans. När riket delades upp 

under första världskriget blev området Palestina ett brittiskt mandat. 1917 utfärdades 

Balfourdeklarationen där Storbritannien gav sitt stöd till ett judiskt nationalhem i Palestina, med 

förbehåll att redan existerande grupper i området inte skulle störas. 

   I Västeuropa var samtidigt ett annat stort rike under splittring, nämligen Österrike-Ungern. Detta 

rike innefattade ett flertal olika folkslag som sökte bilda egna stater. Efter första världskriget föll 

riket sönder – en konsekvens av politiska, ekonomiska och sociala svårigheter samt nationalism. 

   I Österrike-Ungern föddes en pojke vid namn Theodor Herzl 1860. 1878 skulle Herzl och dennes 

familj bosätta sig i Wien, där Herzl studerade juridik. Herzl var en anhängare av assimilation och 

var även aktiv i tysknationella föreningar, men lämnade den sista på grund av en rasistisk 

antisemitism som gjorde det omöjligt för honom att anses som en fullvärdig tysk. 

   Herzl hade en passion för skrivandet och 1891 blev han korrespondent för tidningen Die Neue 

Freie Presse, för vars räkning han agerade korrespondent under rättegången och degraderingen av 

Alfred Dreyfus. Drefyus var en fransk judisk artillerikapten som felaktigt anklagades och dömdes 

för förräderi genom försäljning av hemlig militär information till den tyska armén. Den 

antisemitism som blossade upp under affären påverkade Herzl. Efter att ha sett den antisemitiske 

politikern Karl Lueger och dennes parti göra ett framgångsrikt val i Österrike vilket ledde till att 

Lueger utsågs till borgmästare återvände Herzl från Wien till Paris. Med huvudet fullt av tankar 

började han nedteckna sina idéer och tankar i anteckningsböcker som sedan skulle komma att 

utgöra grunden för dennes verk Judestaten (1896). I detta verk redogjorde Herzl för varför han 

ansåg att det judiska folket skulle erhålla en del land vilket skulle utgöra ett hem för judarna, men 

även hur själva utvandringen och uppbyggandet av staten skulle gå till. Boken är diplomatisk till sin

karaktär och föreslår Palestina – judarnas historiska hemvist, enligt Herzl – som tilltänkt plats för 

den judiska staten genom förhandling med sultanen. 

   Judestaten (1896)  nådde inte riktigt ut till den publik Herzl hoppats på – den stora icke-judiska 

andelen av befolkningen och även personer med stort politiskt inflytande vilka han försökte påverka

till den grad att de skulle inse att antisemitismen även var deras problem. Herzl upplevde förvisso 
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stöd för sina idéer bland sionister i Berlin och Wien, men reaktionen bland den judiska befolkningen

som läste boken blev inte heller lika stark och omfattande som han hoppats på. I pressen möttes 

Judestaten (1896) allt som oftast med skepticism och ogillande samtidigt som de rika och 

inflytelserika personerna i Frankrike, Storbritannien, Österrike, Ungern och Tyskland allt som oftast

avvisade hans idéer eller visade sig ovilliga att ta ställning. 

   Huruvida Herzls idéer är av nationalistisk karaktär är komplicerat att analysera. Herzl belyser en 

judisk historisk samhörighet i och med dess förfäders tro. Nationen skall inte byggas på språklig 

samhörighet. Herzl talar även om stamtrogna judar som skall utvandra till den judiska staten men 

här saknas en klar definition angående om det rör enbart Judastammen eller samtliga delar av de 

stammar som befann sig i Juda rike vid assyriernas intåg i Israel. Både Herzl och idéhistorikern 

Sverker Sörlin är övertygade om att judarna utgör ett folk.

   Sörlin ställer upp ett antal kriterier för att en grupp skall kunna klassas som en nation, bland annat 

att nationen utgör en befolkning som under bestämt namn lever i ett historiskt territorium eller 

hemland, något som stämmer väl överens med Herzls vision om den judiska staten. Kriteriet om 

gemensamma myter och minnen samt en gemensam kultur vilken Sörlin i det judiska folkets fall 

härleder till de gamla skrifterna uppfyller även det Sörlins krav. Sörlin pekar dessutom även på att 

en nation utgörs av en befolkning under en gemensam offentlighet och ekonomi samt gemensamma 

rättigheter och skyldigheter – något som innefattas av Herzls vision om den judiska staten. Språklig 

enhet är vanlig hos en nation men inte nödvändigt, något som går ihop med Herzls vision om att var

och en skall kunna behålla sitt språk. 

   Enligt Sörlin är judarna ett folk, och Herzls vision stämmer väl överens med idén om en nation. 

Definitionen från nationalencyklopedin talar om en nation – i detta fall judarna – som har vissa 

värden viktigare än andra kollektiva värden och intressen vilka förutsätter största möjliga politiska 

oberoende. Herzl talar om att judarna måste uppgå i en stat vilket bidrar till ett större politiskt 

oberoende än vad som var förekommande inom diasporan. Det är också intressant att betrakta 

anledningen till uppkomsten av Judestaten (1896), nämligen antisemitism som är en biprodukt av 

nationalismen. Genom detta kan man se att nationalism har spelat flertalet roller runt boken – både 

som inspiration för Herzls vision och som tändande gnista för hans skrivande. Frågan huruvida 

Herzls nationalistiska vision var en ren nödvändighet eller om den nedtecknats även utan den i 

samhället existerande nationalismen och i och med den antisemitismen är intressant. 

   I Sverige där emancipationen av judarna var långt gången mottogs Herzls idéer på olika sätt. 

Spänningar rådde mellan assimilerade judar och de nya judiska immigranterna från öst. Sionismen 

hade ett antal anhängare, främst bland immigranter från Ryssland och en sionistisk förening 

bildades 1810. 
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   Överrabbin Gottlieb Klein ombads ta  ställning till sionismen och avvisade den på grund av att 

antisemitismen – väckarklockan för sionismens känslor – inte förekom i Sverige och på grund av att

rörelsen gick emot den judiska religionens väsen. Sionismen var en rörelse med politisk och 

ekonomisk art som syftar till att bevara en nation, vilket inte föll i god jord hos Klein. Det var 

religionen som skulle bevaras. Kleins uttalanden väckte en viss motdebatt, både från  den svenska 

Israelmissionens föreståndare Lars Teodor Lindhagen och i ett debattinlägg av Gerson Bloede, 

publicerat på begäran av svenska sionistföreningen. 

   När Klein skulle ersättas önskade medlemmarna i sionistföreningen att se en rabbin som vurmade 

för judisk nationalism och fick sin önskan uppfylld när Marcus Ehrenpreis beträdde posten som 

överrabbin. Ehrenpreis hade tidigare medverkat som medarbetare till Herzl under den första 

sionistkongressen i Basel 1897.

   Sionistföreningen fick inte den uppmärksamhet de hade väntat sig, utan som kultursionist var 

Ehrenpreis mestadels intresserad av hebreisk litteratur och kultur. Ehrenpreis nationalistiska sida 

skulle däremot framträda mer och mer eftersom judarnas situation i Europa förvärrades. Till 

skillnad från Herzl trodde däremot inte Ehrenpreis att en judisk stat skulle råda bot på 

antisemitismen.

   När Balfourdeklarationen proklamerades 1917 hyllade Sveriges statsminister Hjalmar Branting 

det pånyttfödda judiska folket och lät hälsa dem välkomna in i nationernas familj. Detta var däremot

inte ett meddelade till en enad, tillfredsställd judisk befolkning i Sverige. Attityden gentemot Herzls

vision och skapandet av ett judiskt nationalhem skulle komma att fortsatt splittra den judiska 

befolkningen i för och emot. 
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