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Abstract   
On April 11, 1933, Rabbi Marcus Ehrenpreis delivered a sermon in Stockholm's Reform Jewish 

synagogue. The text was published by Bonnier's publisher with the title Malachi´s cry to the 

ages: a speech on old and new bondage. The sermon is a scathing confrontation with Nazism's 

racial political ideas that would lead to the Holocaust.   

The sermon is delivered just a few days after the Nazi regime in Germany introduced 

its first discrimination laws against Jewish citizens. Malachi´s cry  uses the jewish religion, 

jewish history and jewish culture to argue for universal human values and rights. The sermon 

is a part of the Jewish celebration of Pesach - a holiday that aims to commemorate the liberation 

of the Jewish people from captivity and slavery in Egypt - which led to the Exodus from Egypt 

and the conclusion of the covenant with God on Mount Sinai. Ehrenpreis argues that a new 

Mizraim - a new Egypt - has come to plague the Jewish people in Germany. At a time when 

many believed that the Nazi dictatorship would not mean real and far-reaching persecution of 

German Jews, Marcus Ehrenpreis already had a clear idea that a catastrophe awaited. Marcus 

Ehrenpreis envisioned a development that would mean that the German jews were deprived of 

their civil rights and expelled from the country. He had also already a few weeks after the Nazis 

introduced their dictatorship in Germany realized that the legal system of the entire world was 

threatened. According to Marcus Ehrenpreis, no one could predict what consequences the 

abolition of human rights for the jews in Germany could have for the rest of the world's 

civilizational foundations.   
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1  Introduktion   
   

1.1  Inledning   

Den 11:e april 1933 håller rabbi Marcus Ehrenpreis en predikan i Stockholm som är en 

glödande uppgörelse med antisemitismens idéer och mot diskriminering av judar. Texten 

publiceras av Bonniers förlag och ger upphov till en debatt i svenska dagstidningar där 

Ehrenpreis fördjupar sitt motstånd mot antisemitismen (Ehrenpreis, 1946 s. 381). Malakis rop 

till tiden - tal om gammal och ny träldom är ännu idag ett relevant svar på antisemitism och 

rasistiska värderingar. Genom att använda Den hebreiska bibeln, Talmud och historiska 

händelser skapar Ehrenpreis en kraftfull motdiskurs.   

Den 23:e mars 1933 blir Tyskland en nazistisk enpartistat. I början av april har 

nazisterna i Tyskland börjat sin långa upptrappning av förföljelser mot judar. Det första steget 

i nazisternas antisemitiska politik är att alla judar med yrken i offentliga verksamheter - läkare, 

advokater och lärare - förbjuds att arbeta. Landsomfattande bojkotter mot judiska affärsägare 

drivs igenom. Bojkotterna dras tillbaka efter bara några dagar på grund av protester från delar 

av den tyska befolkningen (Rosenberg, 2021, s. 279. Svanberg & Tydén, 2005, s. 78). Sverige 

är generellt mycket tyskvänligt. Det ska ta lång tid för världen att vakna (Svanberg & Tydén, 

2005 s. 15,74,75).   

Sveriges förhållande till Förintelsen och de svenska judarnas inställning till att ta emot 

judiska flyktingar under 1930- och 1940-talen har varit en mycket omdiskuterad fråga. Under 

decennierna efter 1945 har Ehrenpreis och den judiska församlingen i Stockholm kommit att 

anklagas för att ha varit passiva under Förintelsen. Det är först under senare år som denna bild 

har nyanserats med forskning som visar att Ehrenpreis och församlingen i Stockholm gjorde 

tappra insatser i ett mycket hårt klimat. Staten och myndigheterna i Sverige var - med vissa få 

undantag som skedde främst i slutet av kriget - extremt restriktiva i sina hjälpinsatser för att 

hjälpa förföljda judar i Europa. Några hundra judiska barn fick stanna i Sverige innan portarna 

stängdes och inga judar fick lämna Tyskland. De första stora undantagen i Sveriges hållning 

kom 1942 med generösa hjälpaktioner som riktade sig mot danska och norska judar (Levine, 

1998, s. 134-147). Dessutom fanns det en latent antisemitism  i det svenska samhället under 

denna tid. Samtidigt som få svenskar kände någon jude eller ens träffat på en jude så var 

främlingsfientligheten en stark faktor när det gällde inställningen till immigration i allmänhet 

(Bachner, 2009, s. 27-33).   

    

1.2 Syfte och frågeställningar   

Uppsatsens syfte är att granska Malakis rop till tiden - tal om gammal och ny träldom. Hur 

argumentation mot antisemitismen artikuleras genom att förhålla sig till andra texter och 

ideologiska ställningstaganden ska kartläggas. Det är viktigt att nyansera debatten om vad 

svenska judar gjorde under Förintelsen för att hjälpa sina bröder och systrar i andra länder. Som 

doktorsavhandlingen The Swedish Jews and the victims of Nazi terror, 1933-1945 (Rudberg, 
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2015) visar så var debatten länge präglad av Hanna Arendts perspektiv; att det judiska 

etablissemanget svek det judiska folket i ett försök att rädda sitt eget skinn (Diner, 1997, s. 179,  

180). En noggrann läsning av Malakis rop till tiden - tal om gammal och ny träldom kan 

fördjupa vilka utgångspunkter Sveriges mest framträdande rabbi hade i sina ansträngningar att 

motverka antisemitismen i Europa.     

1a) Vilka är de mest framträdande religiösa, historiska, intertextuella och kulturella 

referenserna Malakis rop till tiden?   

1 b)  Hur införlivas dessa i argumentationen?   

2 a) Vilka är de mest framträdande intertextuella referenserna hämtade ur Den hebreiska 

bibeln?   

2 b) Hur används dessa intertextuella referenser?    

3) Vad är syftet med Malakis rop till tiden?   

3 b) På vilket sätt gestaltar sig detta syfte?   

    

1.3 Material   
Malakis rop till tiden - tal om gammal och ny träldom  - i denna uppsats kallad Malakis rop 

gavs ut av Albert Bonniers förlag 1933 på 41 sidor. Boken är baserad på en predikan som 

Marcus Ehrenpreis höll i den Mosaiska församlingens synagoga på Wahrendorfsgatan i 

Stockholm den 11:e april 1933.    

   

1.4 Tidigare forskning   

I artikeln Ehrenpreis, historien och hoppet av historikern Erika Larsson beskrivs hur Ehrenpreis 

predikan Malakis rop kan läsas som ett tydligt exempel på betydelsen av historiemedvetande.  

Detta begrepp definieras som “hur människor kopplar samman då, nu och sedan, 

erfarenhetsrummet med det nuvarande och förväntningshorisonten” (Larsson, 2010, s.  Det ses 

som att “hela talet drivs av och konstrueras kring händelserna i nutiden, men Ehrenpreis gör 

genom att skickligt utnyttja de historiska paralleller högtiden erbjuder mer än en 

lägesbeskrivning” (Larsson, 2010, s. 2). Ett historiemedvetande används för att förklara nutiden 

men också ge hopp inför framtiden. Fångenskapen i Egypten och uttåget ur Egypten (Exodus) 

tjänar som en källa till tröst för den judiska församlingen i Stockholm 1933. Guds mirakulösa 

ingripande i historien så som den berättas i Den hebreiska bibeln i Den andra moseboken syftar 

till att vara en ständig källa till hopp inför framtiden. Artikeln avslutas med att för Ehrenpreis  

“var det förflutna, det närvarande och det förväntade i allra högsta grad tre enheter som 

tillsammans verkade för att förklara och om möjligt förbättra världen” (Larsson, 2010, s.2).    

I Sverige och förintelsen: debatt och dokument om Europas judar 1933-1945   

framhålls Malakis rop som ett av många svenska exempel på opinionsbildning mot nazismen  

Samtidigt;  “ännu kan varken den klarsynte Ehrenpreis eller någon annan föreställa sig de fasor 

som väntar i framtiden.” (Svanberg & Tydén, 2005, s. 55-56). Ingvar Svanberg är etnolog och 

Mattias Tydén är historiker.   

 Ansträngningar för att samla in pengar till tyska judar i nöd betonas i doktorsavhandlingen The 

Swedish Jews and the victims of Nazi terror, 1933-1945 (Rudberg, 2015 s.130-136). En vecka 

efter att Ehrenpreis gjort mycket starkt intryck på sin församling med Malakis rop enligt Judisk 

Tidskrift där många ska ha rörts till tårar håller han en predikan som blir starten för en första av 

en rad hjälpfonder för att hjälpa judar i Europa (Rudberg, 2015, s. 96). Pontus Rudberg är 

historiker.   
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I doktorsavhandlingen Creating a new heart: Marcus Ehrenpreis on Jewry and   

Judaism hävdas att  Malakis rop gav upphov till “enorm uppmärksamhet bland svenska läsare.” 

Malakis rop ses som ett “passionerat svar” på det nazistiska maktövertagandet i Tyskland 

(Fruitman, 2001, s. 49-50). Stephen Fruitman är idéhistoriker.    

Tidigare forskning har berört Ehrenpreis gärning ur idéhistoriska, historiska, 

statsvetenskapliga och sociologiska perspektiv. Delar av Malakis rop har diskuterats i tidigare 

forskning men någon diskursiv närläsning av texten har inte tidigare gjorts ur ett 

religionshistoriskt perspektiv.   

    

1.5 Avgränsningar   

Denna uppsats syftar till att granska Malakis rop. Ehrenpreis publicerade under sin levnad en 

stor mängd vetenskapliga tidskriftsartiklar, politiska debattinlägg, skönlitterära böcker, 

översättningar av skönlitterära verk och predikotexter. Av utrymmesskäl har jag valt att 

avgränsa arbetet till Malakis rop. En diskurs framstår som tydligast när den ställs mot en annan 

diskurs. Av utrymmesskäl kommer motdiskursen - den antisemitiska, nazistiska diskurs som 

Malakis rop argumenterar emot att tas upp summariskt. Ett urval av de intertextuella 

referenserna i Malakis rop har varit nödvändigt att göra.   

   

1.6 Disposition   

Malakis rop sätts in i ett sammanhang där 1930-talets antisemitism i Tyskland och den latenta 

antisemitismen i Sverige berörs. En bakgrund ges för en bättre förståelse av sammanhanget 

som Malakis rop blev en del av. Den vetenskapliga metod, en diskursanalys baserad på 

statsvetarna Ernesto La Claus och Chantal Mouffes teoribildning som denna uppsats har som 

teoretiskt redskap tydliggörs. En analys som inbegriper en diskursiv närläsning av Malakis rop 

görs vilket mynnar ut i en diskussion om den nutida relevansen och den historiska kontexten. 

Genom att diskursanalytiskt diskutera Malakis rop förs en diskussion om det ideologiska 

innehållet i predikan och varför Ehrenpreis skriver som han gör. Uppsatsen innehåller ett försök 

till svar på de frågor som ställts i avsnittet “Syfte och frågeställningar”. Som avslutande del 

finns reflektioner om möjlig vidare forskning och en diskussion om varför det i dagens samhälle 

är relevant med fortsatt religionshistorisk forskning i frågor som denna uppsats väcker.   

   

2  Bakgrund   
   

2.1  Sverige och Nazi-Tyskland   
Nazisterna tog stegvis makten i Tyskland. Efter riksdagshusbranden i Berlin lyckades 

nazisterna förbjuda alla andra politiska partier i landet. (Rabinbach, A. 2008, s.98, 99, Svanberg 

& Tydén, 2005, s. 74). Många i Tyskland och i omvärlden såg det som att nazistpartiet inte var 

något hot mot grundläggande värden i samhället (Rudberg, 2020, s. 81). I Sverige var många 

positiva till att nazistpartiet i Tyskland införde stabilitet efter en period med kaos i det tyska 

samhället. Sverige var sedan århundraden mycket nära knutet till Tyskland. Relationerna med 

Tyskland 1933 kan närmast beskrivas som likartade med de relationer som Sverige har med 

USA idag. Det tyska folket var ett broderfolk, och den tyska nationen en kulturnation i hjärtat 

av Europa. Sverige hade fem miljoner invånare med en i det närmaste obefintlig invandring.    
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2.2 Sveriges judar   
Judarna i Sverige var en minoritet uppdelad i två huvudsakliga grupper. Den första gruppen var 

de judar som sedan slutet av 1700-talet integrerat sig i det svenska samhället och lyckats 

assimilera sig alltmer. I spetsen för den reformjudiska församlingen i Stockholm fanns rabbi 

Ehrenpreis. Där fanns också familjen Bonniers med sin stora tidning Dagens Nyheter och en 

väl utbyggd förlagsverksamhet. Många av dessa judar hade tidigare invandrat från Tyskland 

(Carlsson, 2021, s. 117-131). Den andra gruppen bestod av de judar som kommit från 

ÖstEuropa i spåren av pogromer i Ryssland, Polen och Baltikum (Groth, 2002, s. 265). 

Östjudarna var i stor utsträckning illa sedda av samhället i stort. De var ofta kringresande och 

försörjde sig på handel och ströjobb. De var med dåtidens språkbruk “gårdfarihandlare” eller 

ännu värre “tattare”. Under 1930-talet fanns en latent antisemitism i Sverige. Judarna 

associerades med andra grupper som definierades som “de andra”. Nationalismen var stark. För 

att tala med diskursanalysen så definierades folket, nationen i ett vi som behövde ett dem. De 

andra kunde accepteras om de inte var påtagligt annorlunda med sina religiösa seder och bruk. 

Det var accepterat att vara jude så länge det inte syntes. I synnerhet gällde detta om en jude 

eller judinna var en del av de grupper som tillhörde samhällets mer välsituerade strata (Rudberg, 

2015 s. 813, Svanberg & Tydén, 2005, s. 58-63).   

I Stockholm fanns en reformjudisk församling men också mer ortodoxa judiska 

församlingar. De ortodoxa i Stockholm hade betydligt mindre ekonomiska medel - många var 

fattiga och bodde på Söder ( Carlsson 2021, s. 214, 215).  När nazisterna tog makten i Tyskland 

ledde det till stor oro bland Stockholms reformjudar. I synagogan på Wahrendorfsgatan i 

Stockholm kände Ehrenpreis att han måste lugna sin oroliga församling och ingjuta något slags 

hopp.    

   

2.3 En ny antisemitism   
Dreyfusaffären i Frankrike är en av de historiska referenser som Ehrenpreis använder i Malakis 

rop. Dreyfusaffären var på många sätt toppen av ett isberg - i Europa skedde gradvis ett skifte 

med början under 1600-talet från en religiös antisemitism till en antisemitism som grundade 

sig på ras. Det judiska blodet var enligt den nya rasbaserade antisemitismen opålitligt och gick 

inte att kombinera med nationell lojalitet (Friedman, 1987, s. 23-27). För att förstå Ehrenpreis 

tes att “vi anklaga!” nazismen för att hota “grundvalen av allas likhet inför lagen, på vilken alla 

stater och all samhällsordning vilar” måste vi förstå Dreyfusaffärens betydelse för Europas 

judar (Ehrenpreis, s. 38, 39).   

Frankrike var det första landet i Europa där judar fick fullständiga medborgerliga 

rättigheter. Året var 1791 (Groth, 2002, s. 21). 1894 briserade Dreyfusaffären (Groth, 2002, s. 

275, 276). Albert Dreyfus var en judisk fransk armékapten som blev oskyldigt anklagad för att 

ha spionerat på uppdrag av Tyskland. Han dömdes och skickades till Djävulsön för straffarbete 

trots svag bevisning som i huvudsak byggde på en tvivelaktig jämförelse av skrivstilar. När den 

verklige förövaren - Ferdinand Walsin Esterhazy - ett år efter domen mot Dreyfus blev frikänd 

i domstol skedde en polarisering i det franska samhället. Ett hundratal intellektuella med 

författaren Èmile Zola i spetsen drog igång protester med pressen som kanal. Den pågick mellan 

1894 och 1906.   

Ehrenpreis refererar i sin predikan till ett upprop av Èmile Zola med titeln “Jag 

anklagar” (“J´accuse”) (Ehrenpreis, 1933, s. 39). Paradoxalt nog gjorde protesterna mot 

diskrimineringen av judar under Dreyfusaffären att de antisemitiska strömningarna ökade under 
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en period i Frankrike. Den katolska tidningen La Croix krävde att alla franska judar skulle 

deporteras, fördrivas från Frankrike. En rad franska städer drabbades av antisemitiska upplopp 

med slagord som “Död åt judarna!”, bojkotter skedde av judiska butiker och i Algeriet 

mördades judar av antisemitiska grupper (Begley, 2009, s.75, 83). Trots att Esterhazy erkände 

brott vägrade det franska domstolsväsendet och armén att erkänna att Dreyfus var oskyldig 

(Robinson, 2016 s.486-487). Till sist fick Dreyfus upprättelse och tilldelades Hederslegionen 

(Ankarloo, 2022, s.1 ).    

Det visade sig att avgörande dokument som skulle bevisa att han hade lämnat över 

hemliga dokument om franska kanoner till en tysk diplomat hade förfalskats. Antisemitiska 

uppfattningar om att judar omöjligen kunde vara lojala mot nationalstaten var inget nytt - men 

Dreyfusaffären skakade om de franska judarna och fick dem att inse att antisemitismen var 

djupare rotad än de hade velat inse tidigare. Det finns också en länk mellan Dreyfusaffären och 

judarnas fördrivning från Spanien 1492. Dreyfus härstammade från de “avarros” - judar som 

blivit kristna konvertiter men som på grund av sin judiska “ras” tvingades fly Spanien 1492. 

Precis som dessa “avarros” som gjorde allt - till och med lämnade sin egen religion för att 

anpassa sig till sin nationalstat hade Dreyfus gjort allt för att anpassa sig - ändå blev han förföljd 

på grund av sin påstått judiska “blod”.   

    

2.4 Om Marcus Ehrenpreis   
En reformjudisk rabbin i Stockholm var inget nytt. Gottlieb Klein hade framgångsrikt skapat 

kontakter med det kristna majoritetssamhället - inte minst med sina goda kontakter med Nathan 

Söderblom. När en ny rabbi 1914 skulle rekryteras skedde en kompromiss mellan de 

sionistiska, de ortodoxa och de reformjudiska grupperna i den mosaiska församlingen på 

Wahrendorfsgatan i Stockholm. Det var många konflikter mellan judar som politiskt var 

konservativa, kommunister, socialistiska sionister, assimilationister eller ateistiska socialister 

och som röstade på olika partier i valen till Mosaiska församlingens fullmäktige. Ehrenpreis 

var både sionist, reformjude och uppvuxen i en djupt ortodox miljö i Lemberg i Galicien ( 

nuvarande Lviv i Ukraina). Han var både en ortodox östjude genom sin uppväxt och en sekulärt 

utbildad reformjude genom sin universitetsutbildning i Berlin vid flera universitet. Ehrenpreis 

skulle komma att bli kultursionist vilket gjorde många militanta sionister besvikna. 

Kultursionismen ville se judarna som världens ljus i diasporan – den israeliska statsbundna 

nationalistiska sionismen kom därför i konflikt med Ehrenpreis diskurs. När nazisterna tog 

makten i Tyskland 1933 hade han varit rabbin i Stockholm sedan nitton år tillbaka. Han kom 

att stanna i Sverige efter sin avgång 1948 och han avled 1951 i  Stockholm  (Fruitman, 2001, 

s.17-21, 38, 41 ,44, 52).   

   

3 Teori och metod   
3.1 Diskursanalys enligt Ernesto La Clau och Chantal Mouffe   
Teoribildningen som används i denna uppsats är diskursanalys. Diskursanalys är ett vidsträckt 

begrepp med en mängd olika förgreningar och teoretiker som påverkar val av teori  och metod. 

Ernesto La Claus och Chantal Mouffes diskursanalys ligger till grund för analysen i denna 

uppsats. Gemensamt för all diskursanalys är att  inte granska hur verkligheten skulle kunna 

beskrivas objektivt. Diskursanalysen granskar hur människor tolkar verkligheten. Genom att 

granska språkets betydelse för hur mänskliga tolkningar interagerar med varandra och förändrar 

maktrelationer - till exempel vilken tolkning av kulturella, religiösa och andra samhälleliga 
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fenomen som får företräde - blir dominerande i en hegemoni - syftar olika diskursanalytiska 

metoder till att kartlägga samhällsfenomen ur ett konstruktivistiskt perspektiv. Människor 

använder språket för att konstruera meningsskapande strukturer som kan röra identiteter, 

relationer, övertygelser och kunskapssystem. Ord laddas med värden och orden sätts in i  

sammanhang - både språkligt och kulturellt (Hjelm, 2021, s. 229-230). Forskare kan med 

diskursanalytiska arbetssätt beskriva hur människor skapar ideologier. Ideologier är i ett 

diskursanalytiskt sammanhang inte bara politiska åskådningar utan också andra 

värderingssystem (Hjelm, 2021, s. 235).   

Det konstruktivistiska perspektivet är grundläggande - det innebär att utgångspunkten 

är att verkligheten inte existerar som en konstant, objektiv realitet utan att olika tolkningar av 

verkligheten i sig själva bidrar till att förändra verklighetens natur. Allt är konstant i förändring 

och alla tolkningar av verkligheten är kontingenta - de är oavbrutet beroende av olika val som 

människor gör i sina tolkningar av tillvarons beskaffenhet (Jörgensen och Phillips, 2002, s.  37).  

Diskursanalysen som teori har utvecklats ur den mer renodlat marxistiska idétradition som vill 

hävda att verkligheten har en fast och objektiv natur (Jörgensen och Phillips, 2000, s. 33). Det 

innebär inte att diskursanalysen hävdar att verkligheten inte existerar - men diskursanalysens 

fokus är inte att avgöra om en viss tolkning av verkligheten är sann eller inte. Istället vill 

diskursanalysen fokusera på hur människors tolkningar av verkligheten är konstruerade och 

vilka konsekvenser det får för samhället och människors relationer till varandra. (Jörgensen & 

Phillips, 2002, s. 36)   

En del av La Claus och Mouffes begrepp kommer att användas i denna uppsats för att 

synliggöra det ideologiska innehållet i Malakis rop. Låt mig börja med begreppet moment. Alla 

tecken - eller begrepp - i en diskurs är moment. Varje diskurs försöker att definiera sina moment 

och skapa en tillslutning kring dessa. Som exempel; en viss antisemitisk diskurs försöker att 

definiera det kollektiva, socialt konstruerade begreppet judarna på ett visst sätt och samtidigt 

vill denna diskurs skapa en tillslutning genom att utesluta andra tolkningar av detta begrepp. 

Detta är dock ett omöjligt projekt; andra diskurser, till exempel en  motdiskurs så som den 

uttrycks i Malakis rop kommer att i en ständig kamp om definitionernas tillslutning att försöka 

göra inbrytningar. Det sker genom att försöka definiera  momentet judarna med en annan 

diskurs som associerar begreppet med helt andra associationer och värden. Ofta används också 

ett helt annat ord för att identifiera momentet. I Malakis rop används “Israel” för samma 

begrepp som för nazisternas “judarna”, vilket vi kommer att se i denna uppsats.   

För att skapa en meningsfull helhet använder sig diskursen av nodalpunkter. “Judarna” 

är i den antisemitiska diskursen ett exempel på en nodalpunkt - den är ett centrum som andra 

begrepp anknyter till i ett nät av tolkningar och förhåller sig till. Till nodalpunkten knyts 

berättelser, associationer och egenskaper. Nodalpunkter är i ett diskursanalytiskt perspektiv 

centrala tecken som ger andra begrepp mening. Olika tecken förhåller sig till varandra i en 

diskursiv artikulation (Jørgensen & Phillips, 2002, s. 26).    

Begreppet “judarna” kan också ses som ett element när den utmanas av andra diskurser 

som vill ge begreppet en helt annan mening. Ett element är ett begrepp som inte har fått sin 

slutgiltiga definition. I praktiken finns det inga renodlade moment - alla begrepp är mer eller 

mindre i förändring och utmanas av olika diskursers definitioner.    

   

3.2 Myter och subjektspositioner   
Ernesto La Clau och Chantal Mouffe talar om subjektspositioner. Ett exempel; en individ kan 

inte vara både jude och tysk enligt nazisternas diskurs. Subjektspositionen artikuleras kollektivt 
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genom förväntningar på en individ - vilket skapar de gränser inom vilka en individ kan agera 

ur ett samhällsperspektiv. En ideal subjektsposition är en subjektsposition som har löst de 

inneboende motsättningarna för en individ i en grupp. Detta knyter an till Jacques Lacans 

psykoanalytiska teorier om hur varje individ försöker lösa sina intrapsykologiska motsättningar 

genom att internalisera en yttre samhällsstruktur.  Ett exempel; en assimilerad jude som både 

är tysk medborgare och jude kan ses som en ideal subjektsposition av de grupper som han 

tillhör. Han är en lojal medborgare i Tyskland som tjänstgör i armén, fullgör alla de plikter som 

staten kräver, följer de lagar och regler som staten stipulerar och han är en jude som försöker 

följa judendomens regler.   

En myt tjänstgör som en projektionsyta för förväntningar och associationer. En myt är 

att betrakta som ett fält för sociala konstruktioner. Ett exempel på en myt är ”nationen”. En myt 

kan i ett diskursanalytiskt perspektiv definieras som ett begrepp som definierar ett “socialt rum” 

som “västerlandet” eller “samhället” (Jørgensen & Phillips, 2002, s. 50). I Malakis rop finns 

exempel på myter - vilket vi kommer att se i denna uppsats. En diskurs organiseras genom 

ekvivalenskedjor. Genom att förbinda till exempel begreppet ”Israel” med vissa egenskaper 

laddas detta element med skiftande värderingar beroende på vilken diskurs som definierar 

begreppet (Jörgensen och Phillips, 2002, s. 42-44, 49-51).    

   

   

4 Analys   
4.1. En sammanfattning av Malakis rop   
För att underlätta den följande diskursanalytiska läsningen kommer här en sammanfattning av 

Malakis rop. Ehrenpreis samlar sin församling på den första dagen av Pesach år 5693 enligt 

den judiska kalendern. Pesach högtidlighålls varje år till minne av att det judiska folket 

befriades från sin fångenskap och sitt slaveri i Egypten. Berättelserna i Den andra moseboken 

överskuggas av att nazisterna bara veckor tidigare har tagit makten i Tyskland. Det finns 

mycket oro i församlingen och Ehrenpreis har insett att Tysklands alla judar hotas av att få sina 

medborgerliga rättigheter raderade. Även om Ehrenpreis inte förstår vidden av hotet mot det 

judiska folket så har han klart för sig att nazisternas raspolitik måste bekämpas. När hans 

predikan ges ut på Bonniers förlag är den en tydlig debattinlaga mot antisemitismen. Den är 

samtidigt ett försök att trösta och lugna den egna gruppen av judar i Sverige. Hans predikan har 

fem huvudsakliga argumentationslinjer:   

1. Tyskland utgör ett nytt Egypten. Precis som i Egypten har “en farao” bestämt sig för att 

judarna utgör ett hot mot majoriteten (Ehrenpreis, 1933, s. 8). I Egypten har Farao 

bestämt sig för att judarna har blivit för många. Judarna måste utrotas. (Fram till 

19421943 användes uttryck som “de tyska judarnas utrotande” - men det syftade på  

“judarnas ekonomiska ruin och påtvingade emigration”, enligt Svanberg & Tydén,  

2005, s. 52). ”Israel” - det judiska folket -  har aldrig varit ett hot mot något annat folk.  

De tyska judarna har bidragit till det tyska  nationsbygget på ett “ärligt och kärleksfullt”  

sätt (Ehrenpreis, 1933, s. 36,37). På samma sätt har judar i många tider genom historien 

bidragit till nationella projekt. I Egypten, Babylonien, Frankrike och Tyskland - överallt 

har judarna bidragit till välstånd, vetenskap och kultur. Det finns ingen motsättning 

mellan att vara jude och att vara lojal mot en nation (Ehrenpreis, 1933, s. 15).   

2. Nazismen är ett hot inte bara mot de tyska judarna utan även mot grundvalarna, etiken 

som hela världens civilisation vilar på. Det barbari som den tyska nazismen är ett 
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uttryck för kan sprida sig - ingen kan veta var det slutar.  Världsordningen är hotad 

(Ehrenpreis, 1933, s. 29, 30).   

3. Den etiska grund för alla människors lika värde, varje människas frihet att själv välja 

sin väg och det etiska imperativet att ta hand om de svaga i samhället har sitt ursprung 

i Den hebreiska bibeln (Ehrenpreis, 1933, s. 22,23).   

4. Alla religioner delar i grunden samma etiska värderingar. Nazismen och raspolitiken 

som den ger uttryck för står i direkt motsats till ett flertusenårigt kulturarbete - där 

litteratur, filosofi och religioner har fört mänskligheten framåt (Ehrenpreis, 1933, s. 8).   

   

För att förstå Ehrenpreis predikan behöver vi tydliggöra vilken referensram han använder och 

hur han förhåller sig till sitt judiska arv. “Malakis rop” i titeln handlar i  Ehrenpreis tolkning 

om den siste av profeterna, Malaki. Han utropar i en uppgörelse med israeliterna som strider 

inbördes och hotas av splittring; “Har vi inte alla en och samme fader? Är vi inte skapade av 

en och samme Gud?” (Mal. 2:10, Svenska bibelsällskapet, 1999). Detta är en av teserna i  

Ehrenpreis argumentation mot den antisemitiska rasistiska diskurs som nu tagit makten i  

Tyskland.  Profeten Malakis “rop” om alla människors lika värde blir en nodalpunkt i Malakis 

rop  - men det blir också en myt. Detta rop ljuder genom världsrymden redan när israeliterna 

plågas av Egyptens övermakt - långt innan profettexten i  Malaki i Den hebreiska bibeln ger 

röst åt det. Samma “rop”  ljuder enligt Malakis rop genom mänskligheten efter nazisternas 

maktövertagande. Citatet sammanfattar Ehrenpreis övertygelse om alla människors, alla folks 

och alla rasers människovärde - men det blir också en myt  - en projektionsyta, ett fält för 

sociala konstruktioner. I Malakis rop blir  “ropet“ en ram för den gudomliga universella rättvisa 

som han menar finns inherent, inneboende i och av nödvändighet utgör en sammanhållande 

grundstruktur i alla människans religioner (Ehrenpreis, 1933, s. 8).   

   

4.2 Det profetiska ljuset   
Malaki är den siste av de tolv mindre profeterna i Den hebreiska bibeln. I Malakis rop  är 

Malaki “den siste bäraren av Guds heliga eld” (Ehrenpreis, 1933, s. 30). Den historiekritiska 

bibelforskningen har dragit slutsatsen att skribenten är anonym - namnet Malaki betyder “min 

budbärare” eller “min ängel” och Malaki nämns inte någon annanstans i Den hebreiska bibeln. 

Antagligen författades texten ca: år 450 före vår tidräkning (Roth & Wigoder, 1975, s. 359, 

360).   

Malaki i  Den hebreiska bibeln är en hotfull uppgörelse med det israelitiska folkets synder och 

uppror mot JHVE. Efter återkomsten från den babyloniska fångenskapen och 

återuppbyggnaden av templet i Jerusalem hotas israeliterna av en skoningslös utrensning av 

JHVE - både bland prästerna och i befolkningen. Ingen kommer att skonas. Den yttersta tiden 

med dagen då syndare kommer att brinna i en förtärande eld är nära. Avgudadyrkan är det mest 

allvarliga brottet mot förbundet med Herren. Genom att israelitiska män har skilt sig från det 

egna folkets kvinnor för att gifta in sig i andra stammar så har tillbedjan till hedniska gudar som 

Baal och Ashera blivit ett utbrett fenomen. Betalningar av tiondet till templet har uteblivit. 

Prästerskapet har blivit indraget i en korrupt förslappning när det gäller offergåvor. Sjuka och 

självdöda djur har offrats vilket inte är tillåtet. För att spetsa till sin kritik av det israelitiska 

folkets ogudaktighet framhåller Malaki andra hednafolk som mer gudsfruktiga än israeliterna 

(Alexander, 2001, s. 512-514).   

Enligt den historiekritiska forskningen är Malaki ett svar på det som antas ha varit en 

besvikelse bland israeliterna över att inga tecken syntes på att den messianska tiden var nära. 

Malaki försäkrar att domens dag väntar i närtid. JHVE kommer att förinta också delar av sitt 
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eget folk. Som ett bevis på Guds lojalitet med det israelitiska folket nämner Malaki också att 

Edom  - en av israeliternas fiender - kommer att drabbas av ny förstörelse så snart de lyckats 

återuppbygga sitt land (Barton & Muddiman, 2001, s. 615-617). Att JHVE i texten hatar 

edomiterna, ett folkslag som antas ha varit mycket nära besläktat med israeliterna har varit en 

omtvistad fråga inom den rabbinska litteraturen (Morgenstern, 2016, s.193-197, 220-222). 

Profettexten Malaki har en särskild betydelse för Pesachfirandet. Profeten  Elias ska återvända 

till jorden enligt Malaki för att signalera Messias snara ankomst  (Cohn- Sherbok 2017, s. 457). 

Detta löfte har en central roll vid firandet av Pesach i judiska hem; en bägare med vin är 

reserverad för Elias och ytterdörren öppnas i en särskild ritual för att markera att Elias är 

inbjuden  (Sherbok, 2017, s. 516).   

   

4.3 Pesach, Mizraim och Nazi-Tyskland   
“Tyngda av sorg samlas vi denna dag jorden runt för att fira Pesachfesten.”  (Ehrenpreis, 1933, 

s. 7). Så börjar Malakis rop. En högtid ägnad att fira israeliternas lyckosamma uttåg ur 

fångenskapen i Egypten förmörkas av de händelser som bara veckor tidigare drabbat de tyska 

judarna. Ehrenpreis talar om att de tyska judarna “stå vid avgrundens rand, utsatta för 

outsägbara lidanden”.    

Ehrenpreis sammanfattar i några meningar i början av sin predikan en av sina huvudteser; att 

alla religioner och kulturer vilar på en universell humanitet - “nedärvda livsvärdens okränkbara 

helgd”.  (Ehrenpreis, 1933, s. 8).   

Malakis rop växlar mellan att vända sig utåt - till de kristna i det omgivande 

majoritetssamhället - och att vända sig inåt för att trösta och gjuta mod i det judiska folket. 

Genom citat från Den hebreiska bibeln som berättar om hur israeliterna i Egypten blev piskade 

som slavar, tvingade att tillverka tegel utan att få tillgång till råvaror skapas en brygga och ett 

likhetstecken mellan det som Ehrenpreis kallar det första “Mizraim” ( Egypten ) och det nya 

“Mizraim” (Nazi-Tyskland) där “hundratusenden sucka under ett nytt träldomsok.”   

(Ehrenpreis, 1933, s. 7).   

Att predikan hålls under högtiden Pesach ger Ehrenpreis möjlighet att skapa en direkt 

länk mellan de händelser som utspelats i Tyskland bara drygt en vecka tidigare och det judiska 

folkets mer än trehundra år långa fångenskap och slaveri i Egypten. I Tyskland har Nazistpartiet 

infört de första bojkotterna av judiska affärer. Ehrenpreis är ovanligt klarsynt i sin predikan - i 

en tid när många ville tro att nazisternas retorik om judarna inte skulle få så långtgående 

konsekvenser i realiteten så är Malakis rop tydlig med vad som står på spel. Det handlar om 

“världens rättsordning” - mänsklighetens grundvalar - människovärdets okränkbarhet 

oberoende av ras eller religion (Ehrenpreis, 1933, s. 29).  Ingen judisk högtid skulle bättre kunna 

vara klangbotten för ett försvar av frihetens och människovärdets principer än just Pesach.    

Låt oss titta lite på hur Pesach tolkas i Malakis rop. Pesach är en högtid där en rad 

ritualer och bibelläsningar syftar till att varje enskild individ ska internalisera känslan av att 

Gud ständigt befriar från olika typer av slaveri och förtryck (Robinson, 2016, s.120-127). För 

Ehrenpreis var det centralt att denna erfarenhet skulle leda till en förståelse av främlingskap 

och förtryck och därmed skapa ett moraliskt imperativ; att ta hand om flyktingar och andra 

marginaliserade grupper. Han citerar därför Andra moseboken 23:9: “ I själva haven ju varit 

slavar i Egypten och I kännen till främlingens själ” (Ehrenpreis, 1933, s. 23).   
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4.4 Egypten som symbol   
Begreppet “Egypten” kan ses som en nodalpunkt. Runt detta begrepp, detta “minne” för att 

citera Malakis rop rör sig ett resonemang om hur mänskligheten förändrades till sin natur i och 

med israeliternas uttåg och seger över Farao.    

   

Den dag,  då Israels barn helbrägda överskridit Röda havet, segrade frihetens 

oförstörbara tanke, den orubbliga grundval för allt mänskligt samliv, mot vilken ingen 

jordisk makt i längden ostraffat kan försynda sig (Ehrenpreis, 1933, s. 21).   

   

Med Ernesto La Claus och Chantal Mouffes terminologi kan Egypten även ses som en myt; det 

är en berättelse som kan tjäna som projektionsyta för ett identitetsskapande - inte bara för det 

judiska folket, utan med perspektivet i Malakis rop är det också fundamentalt för hela 

mänskligheten. Den judiska erfarenheten har avgörande betydelse för vad det innebär att vara 

människa i en civilisation med andra människor. Egypten är också ett fenomen som Ehrenpreis 

ser återupprepa sig genom historien;  ett nytt närmast identiskt Egypten har återuppstått i det 

nazistiska Tyskland. Myten om Egypten blir en förklaringsram till tröst för den judiska delen 

av Ehrenpreis målgrupp för hans predikan. Det judiska folket har upplevt förföljelser och 

förtryck i Persien, och under Roms ockupation av Jerusalem, under inkvisitionen i 1400-talets 

Spanien - men folket har alltid överlevt. Egypten knyts också till Josef som kan ses som en 

ideal subjektsposition. En subjektsposition kan definieras diskursanalytiskt som en möjlig 

identitet för en individ att omfatta i ett samhälle (Jørgensen & Phillips, 2002 s. 40-42). Josef  

har med perspektivet i Malakis rop erövrat den åtråvärda positionen av en välintegrerad judisk 

nationsbyggare. Ehrenpreis skriver att Josef är “ett lysande föredöme, det första i historien, för 

judarnas medborgerliga trohet, en trohet som övervinner främlingskap och olikhet i bekännelse 

och härkomst.” (Ehrenpreis, 1933, s. 13). Josef kom som slav till Egypten, såld av ismailitiska 

köpmän efter att hans avundsjuka bröder hade försökt att bli av med honom. Så småningom 

avancerar Josef genom intelligens och lojalitet till att bli Faraos högra hand. I Malakis rop är 

Josef  “typen för den judiske medborgaren som växer samman med det nya hemlandet…”  

(Ehrenpreis, 1933, s. 14).   

När profeten Jeremia manar de israeliter som blivit bortförda från Jerusalem till  

Babylon och satta i fångenskap där att bidra till “landets lycka” är det ett uttryck för samma 

judiska strävan att “medverka till medborgerlig samverkan och sämja”. Här refererar 

Ehrenpreis till Jeremia 29:7 i Den hebreiska bibeln; “Söken det lands bästa, dit jag fördrivit 

eder och bedjen för det till Herren, ty landets lycka är eder lycka”. Enligt Ehrenpreis har det 

funnits “judiska gestalter av Josefs art i alla tider, överallt i världen.”  (Ehrenpreis, 1933, s. 15).   

En av diskursanalysens grundläggande teser är att diskursen inte artikuleras på ett visst 

sätt av en slump. Det finns en förklaring.  Det är ingen slump att Ehrenpreis så intensivt försöker 

skapa bilden av den strävsamma juden som är nästan besatt av att integrera sig i 

majoritetssamhällen. En central del av den antisemitiska nazistiska diskursen handlade just om 

att måla upp en motsatt bild (Groth, 2001, s. 281). Som en motdiskurs till den nazistiska, 

antisemitiska diskurs som ville utmåla judar som lömska och illojala parasiter och skadedjur 

bygger Ehrenpreis en diskurs där judar genom historien bidragit till nationsbyggen. Till en 

början har Josef i Den hebreiska bibeln osannolik framgång. Farao belönar Josef med att låta 

stammen bosätta sig i den bästa delen av landet - i Gosen. Malakis rop har en intertextuell 

referens från “Ej i ett ghetto skola nykomlingarna buras in - í den bästa delen av landet 

Gosen…” ( 3:e Mos. 19:34). Därefter sker den katastrof som enligt Marcus Ehrenpreis är 

identisk med nazismens maktövertagande i Tyskland 1933. En ny farao som har en helt annan 
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syn på israeliterna tar makten i Egypten. Israeliterna har blivit för många och ses som ett hot. 

Marcus Ehrenpreis gör parallellen hur en judisk befolkning på en hundradel av den tyska ses 

som ett hot mot Tyskland 1933. I Egypten sätts alla statens maktmedel “i rörelse mot en 

försvarslös minoritet…”  (Ehrenpreis, 1933, s. 16).   

   

4.5 Moses och Israel   
I Malakis rop målas bilden upp från Den hebreiska bibeln av hur Moses maktlös klagar inför 

Gud att han inte kunnat hjälpa sitt folk.    

   

Då hördes genom världsrymden ett skakande rop, det rop vilket en gudasänd profet 

tusen år senare klätt i ord: Hava vi icke alla en fader? Har icke en Gud skapat oss? Huru 

kan egyptiern tillintetgöra israeliten, den ena människan förråda sin människobroder? 

Våldets följder, de oundvikliga, obönhörliga, inställa sig; på naturlig och övernaturlig 

väg. De slag,  som riktades mot främlingen, vända sig snart mot det egna landet: aldrig 

har ett nödställt land blivit uppbyggt med våld, med rättslöshet, med omänsklighet 

(Ehrenpreis, 1933, s. 20).   

   

När israeliterna lyckas fly från Egypten är det enligt Ehrenpreis en världshändelse. “En tanke 

segrade.” (Ehrenpreis, 1933, s. 21). Eftersom israeliterna själva har varit slavar, främlingar, 

fördrivna invandrare nämns “grundsatsen om främlingens likaberättigande” 36 gånger i 

Moseböckerna, enligt Malakis rop. “Älska främlingen såsom dig själv” - citerar Ehrenpreis 

också (3:e Mos. 19:34, Ehrenpreis, 1933, s. 23). Detta är centralt för den reformjudiska 

strömning som Ehrenpreis tillhörde. Uppvuxen i en ortodox miljö i Lemberg, i det habsburgska 

imperiets utkant hade Ehrenpreis lämnat sin östeuropeiska by för att studera i Berlin. Här är det 

viktigt att hålla i minnet att Ehrenpreis var en del av den tyska reformjudendom som hade 

blomstrat i ett Tyskland där judarna blivit mer assimilerade än någonsin tidigare under sin 

diaspora. Ehrenpreis var kultursionist. Han trodde att judarnas mission skulle genomföras i 

diasporan. Att alla judar begav sig till Palestina för att bygga det nya “Eretz Israel” - det nya  

“Hemlandet Israel” var enligt Ehrenpreis inte realistiskt.  En kontrast byggs upp; “Efter tre 

tusen år av strider och segrar stå vi, Påskdagen 1933, inför frihetstankens sammanbrott mitt i 

vår kulturvärld.”  (Ehrenpreis, 1933, s. 23, 24).   

Ehrenpreis definierar det judiska folkets historia som en vandring genom årtusenden, 

“genom eld och blod, hat och trångmål.” (Ehrenpreis, 1933, s. 11). Som en röd tråd löper denna 

bild i Malakis rop; judarna har hemsökts av många katastrofer, men alltid rest sig igen - barbari 

har härskat, men rätten har alltid segrat till sist. Ehrenpreis använder Den hebreiska bibeln både 

för att trösta sina egna och för att framhålla det judiska folket som ett föredöme.    

“Israel” är en nodalpunkt som får symbolisera det judiska folket. “Israel” kan också ses 

som en myt genom att Ehrenpreis skapar ett narrativ för att definiera vad som utmärker det 

judiska folkets historia. “Israel” får en ekvivalenskedja genom att det med Ehrenpreis 

argumentation associeras med framstående judar genom historien. En ekvivalenskedja kan ur 

ett diskursanalytiskt perspektiv sett gentemot Ehrenpreis text beskrivas som att vara jude är lika 

med att vara medlem av ett folk som gett mänskligheten en rad betydelsefulla personer.    

Låt oss titta närmare på dessa i Malakis rop ideala subjektspositioner -  judar som fullgör sina 

sociala roller på ett fulländat sätt. Att Moses - allmänt betraktad som den störste profeten inom 

judendomen - lyfts fram i Malakis rop är inte så förvånande (Beegle, 2022). Judendomens 

essentiella etiska bidrag till mänskligheten betonas i Malakis rop. I och med Moses läggs 

grunden till den humanism som Ehrenpreis menar är allmänmänsklig. Respekt och omsorg om 
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de fattiga, invandrarna, änkorna och andra utsatta grupper är fundamentalt för ett civilisatoriskt 

nationsbygge. Att Ehrenpreis länkar samman Moses med “Jesus från Nazaret” är heller ingen 

slump. Ehrenpreis var övertygad om vikten av att ständigt påpeka hur grundläggande 

judendomen är för den kristna religionen. Det gällde att bygga en bro mellan judendomen och 

kristendomen.   

   

4.6 Ett religionernas förbund   
Ehrenpreis anslöt sig till en rad reformrabbiner som i slutet av 1800-talet och början av  

1900talet valde att se Jesus som en del av den judiska profetismen. På denna punkt vände sig 

Ehrenpreis åt två håll samtidigt.  Han ville övertyga det kristna majoritetssamhället om 

judendomens särställning som grunden till kristendomen i en tid som hade starka inslag av både 

religionsbaserad och rasbiologisk antisemitism. Han ville dessutom i sin strävan att öka de 

svenska judarnas kunskaper om det judiska arvet läsa Jesus som en judisk tänkare (Hill 2007, 

s. 330, 342, 346).   

   

Det kan icke vara en stam av mindervärdigt blod, ur vars sköte några av    

människosläktets danare framgått, ett folk som fött Mose och Jesus från   

Nasaret, den flammande förkunnaren Jesaja, martyren Jeremia, det judiska Spaniens 

gudsfyllda diktare och tänkare, Maimonides och Spinoza. Det kan icke vara en 

mindervärdig ras, vilken i människosläktets intresse borde utrotas, som frambragt män 

som dessa. Det kan icke vara en mindervärdig ras, som skänkt mänskligheten 

oförgängliga värden: gudstron, de tio budorden, läran om människokärlek, bibeln, 

psalmerna, profetismen (Ehrenpreis, 1933 s. 27).   

   

Profeten Jesaja förutspådde att en dag ska alla folk på jorden tillbe Gud (Hirsch, och Cheyne, 

2022). Jesaja var en i raden av profeter som vände sig mot det israelitiska folkets försyndelser 

såsom avgudadyrkan och försummelse av att hjälpa de svaga i samhället.  (Robinson 2016, 

s.290) Jesaja är den profet i Den hebreiska bibeln som haft störst betydelse för kristendomen 

(Blank, 2022). Det är knappast någon slump att Ehrenpreis lyfter fram både Jesaja och Jesus 

som framstående judar - i arbetet med en allmänreligiös mobilisering såg Ehrenpreis det största 

hoppet att kunna avvärja kommande förföljelser mot det judiska folket.   

Ehrenpreis lyfter fram “martyren” Jeremia. Jeremia stenades antagligen till döds av sina 

egna israelitiska landsmän under en exil till Egypten ca: år 570 före vår tideräkning. Jeremias 

profetior var främst ett angrepp på det egna folkets ogudaktighet med en stark betoning på 

sociala försyndelser - bristande social rättvisa inom den israelitiska stammen (Hyatt, 2022). 

Precis som med profeten Malaki väljer Ehrenpreis att lyfta ut ett enskilt citat för att bygga sin 

egen argumentation. När det gäller Jeremia handlar det om att judar är kallade att bidra till de 

nationsbyggen där de lever.    

Maimonides var en judisk medeltida filosof som haft stor betydelse för såväl ortodox 

judendom som västerländsk filosofi och juridik. (född 1135 död 1204 efter vår tideräkning). 

Maimonides kanske mest kontroversiella bidrag var hans försök att kombinera en Aristotelisk 

logik och naturvetenskaplig diskurs med den judiska religionen (Hedin, 2020, s. 159). Det som 

framförallt förenar Ehrenpreis med Maimonides är det starka etiska imperativet; 

religionsutövningen måste kombineras med moraliska gärningar. Precis som Maimonides ville 

Ehrenpreis också kombinera kunskaper om den judiska religionen med sekulära vetenskapliga 

landvinningar (Robinson 2017, s. 419-424).   
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Baruch de Spinoza (född 1632, död 1677) var en judisk filosof som i Amsterdam blev 

exkommunicerad - kallad herem på bibelhebreiska - av det judiska ledarskapet. Anledningen 

till att Baruch de Spinoza blev helt avskuren från sin judiska gemenskap är än idag 

omdiskuterad. Baruch de Spinoza var mycket radikal i sitt ifrågasättande av en rad religiösa 

dogmer, samtidigt som han byggde sin etik på traditionellt judiska grundsatser. Att Ehrenpreis 

ser honom som en lysande förebild för det judiska folket har antagligen sin grund i Spinozas 

betydelsefulla bidrag till diskussionen om vad som kan anses som etiskt rätt inom filosofin  

(Groth 2000, s. 175. Schama, s. 198-204).   

   

4.7 En universell etik   
Ehrenpreis skapar en kollektiv subjektsposition som kan tyckas idealiserad; judar framstår som 

av naturen alltigenom fredliga, helt oförmögna till våld, ondska eller ens egoism.  En kollektiv 

subjektsposition kan diskursanalytiskt definieras som det handlingsutrymme som en viss 

diskurs avgränsar för en specifik identitet (Jørgensen & Phillips, 2002, s. 15). I Ehrenpreis 

diskurs är judar av Gud kallade till att anpassa sig - för att tjänstgöra som världens ljus måste 

judar alltid bidra till majoritetssamhällets välgång. Den enda gång som Ehrenpreis ens nämner 

att judar har deltagit i krig är det för att understryka det djupt orättvisa i att Tysklands judar 

fråntas sina medborgerliga rättigheter. De tyska judarna har i krig “kämpat och stupat sida vid 

sida med landets övriga söner.” (Ehrenpreis, 1933, s. 32). Till “Israel” - det judiska folket - 

knyts en mängd attribut, likhetstecken, vilket ger en lång ekvivalenskedja av egenskaper. Judar 

är lojala, altruistiska, hängivna och hårt prövade av historiska oförrätter. Som en grund till alla 

bidrag till mänsklighetens kultur och framsteg finns judarnas “sinaitiska grundval”. Guds 

förbund med det utvalda judiska folket, stadfäst på berget Sion blir i Ehrenpreis narrativ 

grunden till ett “flertusenårigt kulturarbete” som omfattar hela mänsklighetens historia.   

   

4.8 Tysklands judendom    
Ehrenpreis refererar till Talmud. Det är en berättelse som får bli en metafor för nazismen i 

Tyskland. På en båt på resa över havet började plötsligt en resenär att borra ett hål under sin 

sittplats. Alla rusade dit för att hindra mannen. Han invände att han bara borrade under sin plats. 

Ehrenpreis går i polemik med de som i hans samtid menade att det var fel att lägga sig i   

“ett främmande lands angelägenheter”. Han säger att det är ett hot mot världens rättsordning.    

   

Den jord, som vi bo på, är allas vårt gemensamma skepp. När någon av våra 

medresanden borrar hål under den plats, på vilken han sitter, hotar han oss alla med 

undergång: då är det allas vår rätt och plikt, att värja oss. När rättsgrunden i ett land 

sviktar, kan det lätt ske att världens rättsordning kommer i gungning.  Som en 

härjande, smittosam sjukdom sprider sig rättslösheten från land till land, och ingen 

kan säga, när och var den gör halt (Ehrenpreis, 1933,  s. 29, 30).   

   

Talmud blir med denna argumentation en del av den civilisationsutveckling som hotas av 

nazismen. För att finna stöd för sin tes att mänsklighetens eviga värden; humanism, frihet, 

tolerans, jämlikhet och rättvisa är grundade i religion, kultur och litteratur refererar Ehrenpreis 

med emfas till “Schillers och Beethovens rop :...varen omfamnade millioner! … Alla 

människor bliva bröder!”. Ehrenpreis refererar här till den tyske poeten Friedrich Schillers dikt 

“Hymn till glädjen” från 1785 som beskriver ett idealsamhälle där människor lever i jämlikhet, 
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frihet och vänskap. Ludvig van Beethoven skapade en egen version av texten i fjärde satsen i 

sin nionde symfoni 1824. (Hart, 2009).   

Vänskapen mellan den judiske filosofen Moses Mendelssohn och den tyske diktaren 

Gotthold Ephraim Lessing som mynnade ut i dramat Nathan den vise - en pjäs som senare 

skulle komma att förbjudas av nazisterna blir en del i samma argumentation. Nathan den vise 

handlar om vänskap mellan en jude, en kristen och en muslim under det tredje korståget i 

Jerusalem år 1192. Pjäsen kom 1779 och Moses Mendelssohn såg den som en milstolpe i arbetet 

för att förbättra judarnas ställning med idén om de mänskliga rättigheterna som grund.  (Groth, 

2002, s. 267. Price, 2016, s.204).    

   

4.9 Inkvisitionen   
Ehrenpreis beskriver de tyska judarnas situation som att “sexhundratusen människor hava i en 

handvändning blivit hemlösa, utan fotfäste och utan skydd.” Han jämför de tyska judarnas 

belägenhet med hur “den katolska kyrkan i fjortonhundratalets Spanien” förföljde och så 

småningom fördrev Spaniens judar.      

   

När den katolska kyrkan i fjortonhundratalets Spanien ville utrota judar och morer, 

skulle detta utrotande ske på ett till synes humant sätt - ´sine sanguinis effusione´ - 

utan blodutgjutelse: så hittade man på autodaféer, kättarbål, såsom den verksammaste 

metoden för oblodigt utrotande. Vad som nu sker inför våra blickar, är av liknande 

art; man vill utrota Tysklands judiska befolkning ‘sine sanguinis effusione’, på ett 

oblodigt men desto verksammare sätt”   (Ehrenpreis, 1933, s.33,  34).   

   

För att vi ska förstå detta judiska trauma låt oss titta närmare på händelseutvecklingen i Spanien. 

Judarna i Spanien hade lyckats integrera sig väl. De hade blivit så integrerade att många 

katoliker såg sig hotade. När inkvisitionen satte igång hamnade judarna i skottgluggen. Många 

judar försökte konvertera till katolicismen för att undkomma förföljelse. Autodaféer var 

kättarbål - även om bara ca: 600 judar uppskattas ha bränts på bål så fördrevs judarna från 

Spanien år 1492 (Groth, 2002 s.167-171).   

När Malakis rop skrivs ser många judar händelserna i Tyskland som något övergående 

och Ehrenpreis gör allt för att trösta sin oroliga församling i Stockholm. Det är med dessa 

glasögon som vi måste läsa Malakis rop. I efterhand kan det tyckas obarmhärtigt hårt att tala 

om att en del av judarna kommer att fördrivas - resten måste stanna i Tyskland 1933 för att 

bidra till staten. I det perspektiv som Malakis rop har så är det den enda möjliga utvägen för 

judarna.    

Den hebreiska bibeln är en nodalpunkt i Ehrenpreis predikan. Denna nodalpunkt blir i  

Ehrenpreis perspektiv startpunkten, eller grundbulten om man så vill till mänsklighetens 

civilisatoriska utveckling. Talmud, litteraturen, konsten, etiken - allt det som Ehrenpreis 

formulerar som nazismens motsats är grundat i och står i relation till Den hebreiska bibeln.   

Judendomen har enligt Ehrenpreis “skänkt mänskligheten oförgängliga värden: gudstron, de tio 

budorden, läran om människokärlek, bibeln, psalmerna, profetismen.” (Ehrenpreis, 1933, s. 

27).   

Dreyfus-affären som 40 år tidigare skakat den franska judenheten blir en källa till tröst 

i Ehrenpreis predikan samtidigt som den blir en myt på ett liknande sätt som berättelsen om 

Egypten. Till sist segrade ändå rättvisan. Här finns den grundläggande tesen i Malakis rop; 

judarna har i årtusenden anpassat sig till nationalstater, blivit fördrivna, och sedan till sist fått 

upprättelse av JHVE (Holmberg, 2015, s.61-62, Schama, 2017, s. 633-638).   
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4.10 En bön för fred   
Ehrenpreis har inte gett upp hoppet om att den interreligiösa dialog som han arbetat så länge 

med att upprätta i sitt nya hemland Sverige ska kunna rädda åtminstone Stockholms judar från 

fördrivning. Malakis rop fortsätter med att prisa de opinionsyttringar som börjat synas i den 

svenska debatten;    

   

Den opinion, som framkommit, de gripande uttryck av medkänsla och sorg, som 

under dessa dagar från skilda håll kommit mig till del, hedra vårt land: de äro ett 

nytt bevis på det orubbliga sinne för rätt och humanitet, som lever hos det svenska 

folket (Ehrenpreis, 1933, s. 39)   

   

Ehrenpreis försöker att knyta an till den nationalism som finns i Sverige och knyta den till de 

eviga värden som han menar finns hos judendomen. Ehrenpreis var säkert väl medveten om att 

landet inte var enigt mot nazismen i Tyskland - men detta var ett halmstrå som inte fick gå 

förlorat. Ehrenpreis avslutar sin predikan med en bön för “dem som lida orätt och dem som 

göra orätt.” (Ehrenpreis, 1933, s. 40) Här finns ett avgörande inflytande på reformjudendomen 

som kommer från kristendomen;    

   

Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er 

inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra 

mot honom ( Matt. 5:38, Svenska Bibelsällskapet, 2000 ).   

    

Den reformjudendom som Ehrenpreis tillhörde såg Jesus som en betydelsefull judisk tänkare, 

och Det nya testamentet sågs som en betydelsefull text att studera för unga Talmud-studenter. 

Malakis rop genomsyras av detta kristna inflytande. Bönen i slutet av texten inbegriper både 

“dem som lida orätt” och “dem som göra orätt”. Malakis rop riktar sig till “Herren” vilket både 

är ett sätt att närma sig kristendomen och att komma runt den besvärliga knuten; du får inte 

nämna Adonaj, Hashem, Herren din Guds namn.    

   

Låt oss i denna sorgtyngda stund lyfta våra blickar mot himmelen. Låt oss bedja  - för 

dem som lida orätt och för dem som göra orätt.   

   

Vi åkallar Herren i nödens stund, och Han svarar oss.   

Du kastade oss i djupet, strömmen omslöt oss, alla dina svallande böljor gingo över oss. 

Men du skall föra vår själ upp ur djupet, Herre vår Gud. När vår själ försmäktar i oss, 

tänka vi på Herren, och vår bön kommer till Dig, i Ditt heliga tempel (Ehrenpreis, 1933, 

s. 40).   

   

I Malakis rop återfinns ett citat från Jesaja om att en dag ska Messias skipa rättvisa på jorden. 

Jesaja 43: 2 lyder i Ehrenpreis översättning;   

   

Går du genom vatten med 

dig Jag då är; går du 

genom strömmar   

dränka de dig ej   
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Går du genom elden, blir du ej svedd; lågorna förmå ej förtära 

dig (Ehrenpreis, 1933, s. 11).   

   

För Ehrenpreis var det centralt att det judiska folket genom sina erfarenheter av 

förföljelser, slaveri och deportationer skulle vara “ett ljus bland folken”. ( Prager och Telushkin 

2003, s. 27) Genom profeten Jesaja talar JHVE till det judiska folket;   

   

Han säger: Det är inte nog att du är min tjänare, som upprättar Jakobs stammar och för 

tillbaka Israels överlevande, jag ska göra dig till ett ljus för andra folk, för att min 

räddning skall nå över hela jorden (Jesaja 49:6. Svenska bibelsällskapet, 2000).   

   

Jesaja har fått stor betydelse för både judar och kristna. Ehrenpreis ville skapa en brygga mellan 

judendomen och kristendomen samtidigt som han ville öka judarnas kunskaper om sin religion, 

kultur och historia. Den intertextuella referensen i Malakis rop tjänar båda dessa syften.   

   

Måtte ditt rike snart tillkomma, det rike som förkunnas av din profet Jesaja, då en rättvis 

härskare skall leda människornas öden. ”På Honom skalla Herrens ande vila, vishets 

och förstånds ande. Han skall ickedöma, eftersom ögonen se, eller skipa lag, eftersom 

ögonen se, eller skipa lag, eftersom öronen höra. Med rättfärdighet skall han döma de 

arma och med rättvisa skipa lag åt se saktmodiga på jorden. Ingenstädes på mitt heliga 

berg skall man då göra, vad ont och fördärvligt är. Jorden skall vara full av vetandet om 

Gud, likasom havet är fyllt av vatten. (Jes. 11)” (Ehrenpreis, 1933, s.41)   

   

Här återknyter Ehrenpreis till den judiska Messiasväntan: en politisk ledare, en maschiach skall 

komma för att leda det judiska folket och alla världens folk. Lejonen ska sitta med lammen och 

svärden ska smältas till plogbillar. Det är Ehrenpreis avslut på sitt långa försök att ge tröst i 

“denna sorgtyngda stund”. (Ehrenpreis, 1933, s. 40) Budskapet till den judiska församling som 

plågas av oro är slutfört; till sist ska Guds rättvisa segra, trots allt.   

   

4.11 Diskurs och motdiskurs   
“Religioner” och “kulturer” är två nodalpunkter, eller priviligierade signifikanter som 

Ehrenpreis återkommande knyter ekvivalenskedjor till. Alla “gudstroende” måste “hålla fast 

vid religionens eviga sanningar”.  Ekvivalenskedjorna fortsätter genom att begrepp som “den 

allmänskliga solidariteten” och att “allas vårt ideella hem” associeras med “alla religioner och 

alla kulturer” (Ehrenpreis, 1933 s. 8).   

Detta var en mission som genomsyrade decennier av Marcus Ehrenpreis skrivande; att peka på 

det ovärderliga arv som judendomen gett kristendomen och som han såg som grundläggande 

för den mänskliga kulturens civilisatoriska grundvalar (Rosenberg, 2017). En diskurs 

framträder som allra tydligast när den ställs i kontrast mot en annan diskurs som kan ses som 

dess motsats.    

För att tala med Ernesto La Clau och Chantal Mouffe; en ekvivalenskedja kan också uttryckas 

genom differenser, genom att begrepp definieras som det de står i motsats till (Jørgensen & 

Phillips, 2002 s. 42-43). Ehrenpreis citerar nazistpartiets program som definierar det tyska 

medborgarskapet som exklusivt för den som är “folkmedlem” (Ehrenpreis, 1933 s. 24, 25).   

   

Tusentals år sedan det vid Sinai inristats i människobröstet ordet: ´Älska din främling 

såsom dig själv´, bygges ett nytt rike på en grundval, som är raka motsatsen till den 
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sinaitiska, som är på en gång antireligiös, antimoralisk och antikulturell  (Ehrenpreis, 

1933 s. 24)   

   

Ehrenpreis ställer medvetet den nazistiska ideologin mot judendomen, kristendomen, alla 

religioner, kulturen och civilisationer. Hans tes är att judendomen gav mänskligheten dessa 

ingångsvärden.   

    

Den mosaiska främlingensrätten var byggd på tron, att alla människor i lika mån äro 

skapade till ´Guds beläte.´ Efter flertusenårig utveckling ha vi hunnit fram till en ny rätt 

som är byggd på vantron, att Herren har skapat människor med semitiskt blod, att det 

ena blodet är bättre än det andra, att våra mänskliga rättigheter och vår frihet tillmätas 

oss i enlighet med det blod som flyter i våra ådror (Ehrenpreis, 1933 s. 25).   

   

Enligt Malakis rop argumenterar Talmud för att alla människor - utan att göra skillnad på olika 

raser - härstammar från ett enda människopar (Adam och Eva) “för att intet folk skulle kunna 

förhäva sig över ett annat och säga; ‘vi härstamma från bättre förfäder än ni!´ (Ehrenpreis, 1933 

s. 26). Ehrenpreis ställer “de andliga makterna” i ett motsatsförhållande till “den lössläppta 

bestialiteten”.  Vidare ställs  “vetenskap och konst” i motsats till ”gatans vilda 

skri…förblindade massor, hetsade av demagoger.” (Ehrenpreis, 1933, s. 10).  I Malakis rop 

framhålls det orimliga i att “en mindervärdig ras, vilken i människosläktets intresse borde 

utrotas” har “skänkt mänskligheten oförgängliga värden: gudstron, de tio budorden, läran om 

människokärlek, bibeln, psalmerna, profetismen.”  (Ehrenpreis, 1933, s. 27). Malakis rop 

argumenterar för att “frihetens sammanbrott” berör hela mänskligheten.  “Nostra res agitur” är 

latin och betyder ungefär “Det angår oss” (Ehrenpreis 1933, s. 28). Här görs en intertextuell 

referens som anspelar på den romerske poeten Horatius (född 65 år före vår tideräkning, död 8 

år efter vår tideräkning)  som i en epistel skrev det bevingade ordspråket “Nam tua res agitur, 

paries cum proximus ardet”.  Det kan översättas som; “Det angår dig när din grannes vägg 

brinner.” (Murley, 1922).   

   

5 Sammanfattning och slutsatser   
5.1 Västerlandets kanon   
Ehrenpreis använder Den hebreiska bibeln, Talmud och västerlandets litterära kanon. Egypten 

och uttåget (Mizraim och Exodus) används som en huvudsaklig referensram för nazisternas 

maktövertagande. Den spanska inkvisitionen och judarnas fördrivning från Spanien 1492 är en 

knutpunkt i diskursen. Likaså är Dreyfusaffären i Frankrike i slutet av 1800-talet som var ett 

bakslag efter Upplysningstiden, den franska revolutionen och Napoleons liberalisering för 

Frankrikes judar en knutpunkt i den väv, den vittförgrenade diskurs som Malakis rop väver. 

Det fördjupar bilden av en diaspora präglad av förföljelser och fördrivningar.  De intertextuella 

referenser från Den hebreiska bibeln som används är främst fokuserade på  den främste profeten 

Moses, på fångenskapen i Egypten innan Exodus, på profeterna Malaki, Jesaja och Jeremia.    

En av de huvudsakliga teserna är att det judiska folket alltid har varit tvungna att anpassa sig 

till överheten för att kunna fortsätta att vara världens ljus. Ehrenpreis har två huvudsakliga 

syften med sin predikan.    
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1. Till den judiska gruppen vill han skänka tröst; det judiska folket har genom hela sin 

historia drabbats av förföljelser, katastrofer, död och lidanden men till sist har folket 

alltid fått upprättelse. Hela folket har aldrig gått under.   

2. Till det omgivande kristna majoritetssamhället vill han framhäva allt det som 

judendomen bidragit med som grundläggande för kristendomen och den mänskliga 

civilisationen.   

   

Ehrenpreis ville ladda själva begreppet jude med en motdiskurs som står i opposition till den 

antisemitiska. Judarna har en roll som världens ljus, som bärare av eviga allmänmänskliga 

värden. Ehrenpreis var kultursionist. Som ung hade han 1897 tjänstgjort som Theodor Herzls 

sekreterare vid den judiska världskongressen i Basel som syftade till att grunda staten Israel. 

Han hade översatt och med sina egna händer - med typer som en boktryckare i Djakovar i 

Bulgarien brukat använda till nyårshälsningar - trycksatt Herzls inbjudan till den första 

sionistkongressen. Den var skriven av Herzl på tyska. Nu kunde den läsas av världens alla judar 

på hebreiska (Ehrenpreis, 1946, s. 130, 131). Med tiden kom Ehrenpreis alltmer att bli en ensam 

röst som obönhörligt betonade diasporans värde - judarna hade en utvald roll att fylla i alla 

länder enligt Ehrenpreis som alltmer närmade sig Martin Bubers judendom.   

   

Messianismen är judendomens djupast originella idé. 

Betänk bara: i framtiden, i det evigt avlägsna och evigt 

närvarande, i det som är undflyende och stillastående som 

horisonten, i det framtidens rike dit vanligtvis bara 

ostyriga, oklara och flyktiga drömmar förirrar sig, har 

juden haft djärvheten att bygga ett hus   

för mänskligheten, det sanna livets hus (Buber, 1923, i Rosenberg, 2001, s. 58)   

   

5.2 Malakis rop i historiens ljus   
Den judiska församlingens och Ehrenpreis insatser för att motverka nazismen under perioden 

1933-1945 har fått mycket kritik. Forskare som Steven Koblik  har utmålat det judiska 

etablissemanget i Stockholm, med Ehrenpreis i spetsen som kriminellt passiva (Rudberg, s. 

4,5,10,11,24,25). Under senare decennier har denna bild nyanserats genom forskning som visar 

att Ehrenpreis och den judiska församlingen i Stockholm gjorde många försök att både påverka 

politiskt och att samla in pengar till flyktingar i nöd ute i Europa.   

Malakis rop är ett exempel på ett modigt och klarsynt ställningstagande mot nazismen och 

antisemitismen i ett klimat som även i Sverige blev alltmer fientligt mot judarna som grupp. 

Ehrenpreis använder den judiska religionen, kulturen och historien som ett försvar mot 

antisemitismens försåtliga gift.  I ett Sverige där alltfler intellektuella började visa en smygande, 

växande “förståelse” för nazisternas “behov” av att “försvara sig mot ett alltför stort judiskt 

inflytande” försökte Ehrenpreis att bygga broar mellan judendomen och kristendomen. Det kan 

i perspektiv av hur Förintelsen utvecklades tyckas naivt. Samtidigt bör man komma ihåg att 

nazisterna oväntat bromsades av opinionsyttringar. Ett exempel är den judiska affärsbojkott 

som avbröts i april 1933 på grund av protester. Ett annat exempel är hur den våg av mord på 

psykiskt sjuka och förståndshandikappade plötsligt avbröts på grund av protester från främst 

kristna, katolska företrädare. I efterhand vet vi att Ehrenpreis inte drabbades av personliga 

konsekvenser av att han 1933 stod upp för humanismen mot den växande nazismen.  När han 

ställde sig i synagogans pulpet för att hålla sitt brandtal gjorde han det med en känsla av att han 
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var tvungen att ingjuta hopp i sina egna judiska församlingsmedlemmar och att han var 

moraliskt förpliktad att inte tyst åse nazismens framväxt.    

   

5.3 Malakis rop idag   
Ehrenpreis predikan är inte bara ett exempel på ett modigt försök att motverka nazismen - den 

är också ett än idag giltigt exempel på ett positivt och konstruktivt bibelbruk. I vår tid ses 

religionen ofta som något enbart förlegat - ett farligt arv som har legitimerat våld, förtryck, 

krig,  konflikter och orättvisor. Ehrenpreis visar hur den judiska religionen kan användas för att 

försvara universella mänskliga värden. Ehrenpreis var besjälad av tanken på profetismens ljus. 

Genom profeterna i Den hebreiska bibeln hade Gud uppenbarat sin eviga visdom för det judiska 

folket som hade blivit utvalt att föra det vidare till hela mänskligheten.    

Att använda profeten Malaki för att hävda en universell mänsklig humanism är 

problematiskt. Visserligen väljer Ehrenpreis ut ett par meningar  i profettexten som stämmer in 

på hans tes; alla människor delar samma ursprung och har samma värde. Samtidigt är Malakis 

budskap att fullständig förintelse väntar israeliternas fiender edomiterna. Guds straff kommer 

också att bli fullständigt och obarmhärtigt för de som inte vänder sig från synd, avgudadyrkan  

och giftemål med andra folkslag. När Ehrenpreis håller sin predikan i synagogan, 

reformtemplet på Wahrendorfsgatan i Stockholm har nazismen bara börjat sin förföljelse, sitt 

försök till fullständig utrotning av hela det judiska folket. Endlösung, Vernichtung unt 

Ausrettung auf der ewige Jude.   

Eftervärldens dom kom att bli hård över Marcus Ehrenpreis och den judiska 

församlingens reformister. Särskilt hätsk var kritiken från ultraortodoxa kretsar i USA som 

anklagade Ehrenpreis för att ha aktivt motverkat judisk immigration till Sverige i sina många 

kontakter med svenska myndigheter. När den socialdemokratiske socialministern Gustav 

Möller i januari 1945 i en av riksdagens talarstolar på en fråga från Sveriges kommunistiska 

parti om varför inte regeringen gjort mer för att hjälpa judar i nöd försökte skylla på den judiska 

församlingen i Stockholm började en seglivad kampanj. Denna syftade till att skuldbelägga 

Ehrenpreis och ett fåtal judar i Stockholm.  Sanningen är att ett antal av Ehrenpreis 

släktmedlemmar mördades i Förintelsen. ( Rosenberg, 2021, s. 279) Detta medan Ehrenpreis 

arbetade oförtröttligt för att få svenska myndigheter att bevilja inresetillstånd för små kvoter av 

judar i ett klimat som skiftade mellan oförfalskad antisemitism, ointresse, rädsla och stundtals 

tillfällig generositet. Ehrenpreis var personligen  involverad i att rekrytera en viss Raoul 

Wallenberg till den svenska legationen i Budapest - med ekonomiskt bistånd från den 

amerikanska regeringen. I Ehrenpreis närhet i den judiska församlingen fanns ett antal 

välsituerade Stockholmsjudar som försökte hjälpa judar i nöd ute i Europa. Där fanns till 

exempel Gillel Storch, en baltisk jude och flykting som med risk för sitt eget liv mitt under 

brinnande krig reste för att förhandla med Reichsführer-SS Heinrich Himmler om att få loss 

judar från koncentrationsläger.    

Det är först på senare år som bilden har kommit att nyanseras. I dag är Ehrenpreis minne 

återupprättat; en ensam kultursionistisk gestalt från det förgångna, från 1800-talets östjudiska 

schuls - de rabbinska lärosalar där små pojkar från fyra års ålder fick ta del Den hebreiska 

bibelns gudsord, Talmuds tolkningar och Mishnaberättelsernas skatter har fått komma hem till 

en vila i frid; en judisk rabbi i kamp för sitt förlorade folk under Förintelsen.   

Det går en röd tråd genom den judiska historien. Abraham var enligt ny forskning en fattig man 

som hade blivit satt i skuld av barbariska långivare. Jagad som fredlös anslöt han sig till 

skeppsburna pirater – i ett nutida perspektiv; organiserad brottslighet. Abraham bröt sig loss. 

Han skapade ett förbund med Gud. Lovad att bli välsignad med barn i överflöd gav han sig av 
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på vandring. Israeliterna överlevde i Kanaans land dit de begett sig för att fly en hungersnöd 

tills de var tvungna att ge sig av igen. De vandrade in i Egypten.  Genom att anpassa sig till 

sina herrar i Faraos hov lyckades de anpassa sig så bra att de blev för många och ett hot mot 

överheten. Fördrivna från Egyptens land vandrade de i öknen tills de åter nådde Kanaans land. 

I krig med andra stammar; jebusiterna, edomiterna, malakiterna babylonierna och många andra  

blev de till sist ett bokens folk. Spridda över världen i en diaspora skulle de komma att dra från 

plats till plats över världens alla hav tills de fanns på i stort sett varje lands yta.    

Malakis rop till tiden talar till detta fördrivna djupt sargade folk. Stockholms främsta 

församling må ha varit dominerad av väl integrerade judar som hade grundat Bonniers förlag 

och Nordiska Kompaniets varuhus - men de var samtidigt skräckslagna inför ännu en Farao - 

ännu ett Mizraim; Hitlers Nazi-Tyskland.  Ett djupt traumatiserat folk behöver tröst, det 

behöver hopp om framtiden - det behöver en ledare som talar om för folket vad det ska göra i 

denna svåra stund. Marcus Ehrenpreis ställde sig i pulpeten på den första dagen av Pesach år 

5693 enligt den judiska kalendern och höll ett tal som mellan raderna sa till församlingen; vi 

har överlevt genom att anpassa oss, så ska vi göra även denna gång. När Ehrenpreis kom ut på 

den lilla gården framför synagogan  stod hans vän “Gustaf Stridsberg ensam i planteringen och 

tryckte nästan gråtfärdig” Ehrenpreis hand, “som om han ville be om ursäkt för att ett kristet 

folk kunde bete sig så skamligt mot judarna”. (Ehrenpreis, 1946,  s.380, 381)   

När Martin Heideiggers lärjunge - den tysk-judiske filosofen Hanna Arendt - efter kriget 

1963 som reporter för tidskriften The New Yorker under Adolf Eichmanns rättegång i Jerusalem 

skulle komma att angripa det judiska etablissemanget för att ha hjälpt nazisterna att utrota det 

judiska folk där miljoner män, kvinnor och barn enligt den israeliska myten gick till 

gaskamrarna som lamm till slakt utan att göra motstånd blev Marcus Ehrenpreis dragen i 

smutsen (Arendt, Hannah, 1963, s. 1).   

Idag har pendeln svängt. Marcus Ehrenpreis minne är återupprättat. Att det fanns en 

rabbi i Stockholm som 1933 gjorde allt för att stå upp mot nazismen i ett Sverige som hade en 

latent antisemitism får inte glömmas. Å den andra sidan hade Hanna Arendt rätt i att 

anpassningens judendom skulle leda de fattigaste, mest gudstrogna judarna till Förintelsens död 

medan människor som hon själv kunde ta sig in genom de små glipor av flyktingmottagande 

som omvärlden erbjöd. I en värld där få vägar tycktes öppna för de tyska judarna ville 

Ehrenpreis år 1933 säga att judarna som världens ljus måste härda ut. För honom var Den 

hebreiska bibeln och Talmud bevis på Guds existens. Profettexterna var Guds ord. Bibelns 

berättelser var sanna men samtidigt skulle judarna leva i en modern tid där vetenskapen och 

judendomen skulle korsbefrukta varandra i ömsesidig harmoni.    

När nazisterna i Tyskland 1933 hade börjat implementera sin ras- och utrotningspolitik 

kom de plötsligt att dra tillbaka sina förföljelser av judarna. Efter bara två dagar av 

landsomfattande bojkotter av judiska affärer upphörde bojkotterna. Människor började att 

protestera. Mindre än tio dagar senare håller Marcus Ehrenpreis sin predikan i Stockholms 

synagoga. Historien, den judiska historien var det som Marcus Ehrenpreis hade att ta till för att 

göra motstånd mot Förintelsen. Ordet var det enda vapen han hade. Malakis rop till tiden är 

skriven i presens - retoriskt skicklig och med litterära kvalitéer. Eftervärldens dom skulle 

komma att vara hård mot Marcus Ehrenpreis - men hans livs kanske skarpaste tal finns kvar, 

bevarad för eftervärlden.   
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6 Vidare forskning   
Ett fält av forskning ligger nu öppet. På senare år har forskningen om hur den största judiska 

församlingen i Stockholm trots allt försökte att hjälpa judar i ett Europa präglat av stängda 

dörrar mellan åren 1933-1945 gjort stora framsteg. Det var ett Europa präglat av 

misstänksamhet mot främlingar, latent antisemitism och en utbredd nazism där den slutgiltiga 

lösningen väntade på judarna likt en ödesbestämd eld vid slutet av en väg av allt värre plågor.  

Det var ur ett judiskt perspektiv för många oundvikligt att “hela folk” skulle “tröskas i  

förintelsens värv” för att tala med Den hebreiska bibeln. (Gardell, 2003, s.103-107).    

Mycket forskning återstår för att klarlägga hur judar i Sverige försökte att hjälpa 

överlevare som kommit till vårt land under våren och sommaren 1945. Förintelseforskningen 

har hittills mestadels varit fokuserad på historiska aspekter.    

De religiösa aspekterna av hur judar med religiösa verktyg försökte göra vad de kunde för att 

hjälpa andra judar har hittills varit blygsamt beforskade. I ett nutida perspektiv är det viktigt att 

se hur religionen har betydelse för inte bara debatt utan också för rehabilitering av svårt 

traumatiserade människor.  I den judiska församlingens arkiv finns ännu många dokument som 

inte ens är katalogiserade. Vad Ehrenpreis och församlingen gjorde efter kriget för att hjälpa 

svårt traumatiserade offer för Förintelsen, spillror av de Österlandets judar som hade tagit sig 

från Lettland och Litauen, Estland och Polen är ännu höljt i ett dunkel.    

Tidigare forskning om Malakis rop har mestadels fokuserat på hur talet var en del av en 

yttre debatt. Ehrenpreis försökte att bygga broar mellan judendom och kristendom genom att 

framhäva hur kristendomen kunde användas i ett judiskt perspektiv för att skapa en universellt 

etisk, världsomspännande reformjudendom som kunde bygga broar i en global ekumenisk 

samling för att motverka den återgång till barbari som han såg växa fram redan 1933.    

   

7 Epilog   
Mer forskning behövs om hur judar och judinnor som hade överlevt  Shoah (hebreiska för den 

fullständiga förintelsen, eller Gudsoffret) fick hjälp i ett Sverige som 1945 var präglat av viljan 

att glömma krigets fasor. I ett klimat som efter krigsslutet var på ytan välvilligt inställt till dessa 

utmärglade varelser - men som på djupet var misstänksamt mot allt som var annorlunda -  skulle 

tusentals judar försöka att komma på fötter igen. I ett litet läger utanför Stockholm samlades en 

tapper skara judar och judinnor för att fira shabbat tillsammans. Kanske var detta den första 

“gutes shabbes” (jiddisch för god helg) sedan Hitlers långsamma försök att strypa det judiska 

folket till döds dessa ensamma själar fick uppleva. Nästa dag var det dags för dessa djupt 

traumatiserade människor att försöka glömma allt. De gjorde bäst i att hålla tyst om vad de varit 

med om. Få ville höra talas om vad de upplevt i ett Europa som i stora delar var lagt i ruiner. 

De allra flesta ville gå vidare och glömma, i detta nådens år “Jahr null” (år 0) 1945. Det 

vandrande folket - judarna - fortsatte sin vandring över världen, som kvotflyktingar 

transporterade från amerikanska läger för “displaced persons” till främmande länder som 

motvilligt accepterat det nybildade Förenta Nationernas propåer att ta emot ett begränsat antal. 

En del steg ombord på båtar till Israel för att uppleva nya krig när de motvilligt togs emot av 

det judiska hemlandet – Eretz Israel där de allra flesta inte ville höra talas om Förintelsen. 

Överlevare möttes av misstro och många blev hemlösa tiggare på Jerusalems dammiga gator. 

En del tog sig till Ellis Island utanför New York i USA för att uppleva den nya världens verkliga 

ansikte; ett hårt, nytt liv, bärande sina trauman likt resväskor de aldrig kunde släppa taget om. 

Ungefär hälften av de tiotusen judar som kom till Sverige efter krigsslutet kom att bli svenska 
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medborgare. Många fick vänta länge på beskedet; Du får stanna här. Många drev vidare, som 

flyktingar i en krigstrött värld i förändring.   

Rabbinen från det judiska ghettot i Lemberg (nuvarande Lviv i Ukraina) i det dåvarande 

österrikiska Galicien, nära gränsen till tsarväldets Ryssland där det  “talades polska, lillryska. 

jiddisch, armeniska och tyska” av “polacker, rutener, judar, armenier och ett mindre antal 

tyskar” och där “fem konfessioner levde bredvid varandra: den katolska, grekisk-ortodoxa, 

mosaiska, armeniska och evangeliska” gick 1945 mot slutet av sin levnad och sin långa tjänst i 

judendomens intellektuella armé (Ehrenpreis, 1947, s.12). Han led av dålig syn. Han gjorde vad 

han kunde för att hjälpa de som överlevt och hamnat i Sverige. Han skickade en bönbok, en 

siddur till ett judiskt flyktingläger utanför Stockholm.    

Med bönboken följde några sabbatsljus. Att tända sabbatsljusen när solen gått ner och 

att läsa bönen som inleder shabbat är ett heligt påbud inom judendomen. Ritualen är ett av 

många sätt för judar att internalisera det förbund som “Jag är den jag är” eller möjligen  “Jag 

kommer att vara den jag kommer att vara” -  JHVE - enligt judendomens tradition slöt med 

Moses på Sinais berg i mänsklighetens gryning. Stentavlorna med Guds tio bud som grunden 

till civilisationens begynnelse. (Wilhelm, 1956, s.17-23)   

   

Lovad vare du, vår Gud världens ande,   

som helgat oss genom dina 

bud och befallt oss  att tända 

sabbatsljusen  (Progressiv  

judendom i Stockholm, 2018, s.39)   

   

I den judiska församlingens arkiv i Stockholm finns dokument som visar hur judiska 

svenska kuratorer anställda av Ehrenpreis gjorde sitt bästa för att hjälpa dessa så ofta föraktade 

östjudar att komma till rätta i det nya landet; Sverige. Den jude som inte kunde köra en traktor 

fick kanske lära sig det. Den judinna som inte kunde sy vid en symaskin, eller arbeta som 

hembiträde hos överklassen fick kanske lära sig det. Men Hashem (Namnet, Herren, Gud) 

gjorde dessa Förintelsens sista överlevare bäst i att inte tala om. För forskningen återstår att 

belysa hur den judiska religionen kunde eller inte kunde spela en roll för rehabiliteringen av 

dessa människor; socialt, kulturellt och psykiskt.    

Ur ett nutidsperspektiv är detta en viktig fråga; hur många människor kommer inte till 

vårt land - Sverige idag - för att glömma, för att anpassa sig, för att gå vidare? Hur kan 

myndigheter, organisationer och vi enskilda medborgare i ett av världens rikaste länder idag 

bäst hjälpa människor som kommit från helt andra kulturer, helt andra länder och med helt 

andra religiösa referensramar att anpassa sig utan att glömma vilka de en gång var? Kanske 

finns det en liten, om än så viktig nyckel i att kartlägga vad som gjordes och inte gjordes 1945 

- för de judiska flyktingar som hade turen att överleva kriget och som likt höstlöv som samlats 

in efter en brand fick bo i Per Albin Hanssons folkhem; konungariket Sverige. Som för evigt 

främmande fåglar i en helt annan värld än den de en gång lämnat bakom sig i Europas 

jiddischland. Ensamma i sin sorg och på flykt undan det förflutnas demoner. På drift i sitt 

sökande efter ett hem. Ständigt påminda om sin obetalbara skuld; varför överlevde just jag?   
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