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Inledning 

Den förste juden som bosatte sig i Sverige utan att konvertera till kristendomen sägs vara 

Aaron Isaac. När han kom från Tyskland år 1774 satte han sin fot i ett Sverige där judar var 

portförbjudna. Hundra år senare hade den judiska befolkningen i Sverige ökat till cirka 1 840 

personer och emancipationslagen som gav judar fullständiga medborgerliga rättigheter hade 

just trätt i kraft. I Sverige har gruppen judar aldrig varit särskilt stor i jämförelse med många 

andra delar av världen. År 1850, som är tiden för min undersökning, utgjorde judarna 0,027 % 

av den totala befolkningen i Sverige. Men långt innan det ens fanns judar i Sverige har deras 

rättigheter, trosbekännelse och ekonomiska färdigheter diskuterats i den svenska 

rikspolitiken.
1
  

 År 1850 var diskussionen uppe på tapeten igen och Axel Fredrik Liljenstolpe lämnade 

in en motion rörande judars utvidgade medborgerliga rättigheter. Där framförde han bland 

annat att det gått ett halvt sekel sedan ärkebiskopen Uno von Troil i ett brev till Hertig Karl 

yrkade på samma sak, och att det sannerligen var dags igen. Liljenstolpe menade att de 

svenska judarna åtminstone borde få ha samma rättigheter som andra främmande 

trosbekännare inom riket. Detta skulle bland annat innebära att fritt få bosätta sig i landets 

städer och fri näringsutövning, utan särskild ansökan. Diskussionen gick sedan varm i de fyra 

stånden och fortsatte så när utskottsbetänkandet publicerades.
2
 

 Den här diskussionen förs då en ny modern tid står för dörren och min hypotes är att 

liberalismens idéer och tankar ständigt krockade med det gamla samhällets fasta principer. I 

Europa fanns det en lång tradition av antisemitism som hundra år senare skulle kulminera i en 

förintelse av judar och andra minoriteter. Judehatet och främlingsfientligheten gavs 

vetenskapliga termer paradoxalt nog samtidigt som många yrkade på dessa folks rättigheter 

och friheter. I Europa hade judeemancipationen redan tagit fart. År 1858 fick judarna i 

England tillåtelse att sitta i parlamentet och i Frankrike gjorde de karriär inom militären. I den 

här uppsatsen vill jag sätta in diskussionen om judarnas medborgerliga rättigheter i sin tid och 

undersöka på vilket sätt man kan se framväxten av en liberalare syn på hur samhället skulle 

vara uppbyggt i kontrast till den traditionella. Kan man se spår, i den här riksdagsdebatten, av 

den tidigare nämnda paradoxen där man i liberalismens anda vill acceptera främlingar och 

oliktänkande samtidigt som de antisemitiska tankestrukturerna växte sig starkare än 

någonsin?
3
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Bredefeldt, Rita (2008) Judiskt liv i Stockholm och Norden – Ekonomi, identitet och assimilering 1850-1930, 

s.34, s. 52, s. 210.  
2
 Ridderskapets och adelns protokoll, 19 mars 1851,s.6-52. 

3
 Bredefeldt (2008) s.67f, Ridderskapets och adelns protokoll, 19 mars 1851,s.6-52. 
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Tidigare forskning och centrala begrepp    

Den tidigare forskningen om judar och antisemitism spänner över många ämnen och 

tidsperioder. I mitt forskningsläge kommer jag att redovisa för forskning om den judiska 

emancipationen med exempel både innanför och utanför Sveriges gränser. Begreppet 

emancipation innebär att man får fullvärdiga medborgerliga rättigheter och detta var en 

process som under 1800-talet pågick över hela Europa. Fokus kommer att ligga på forskning 

om judarnas historia i Sverige och då särskilt under 1800-talet och början av 1900-talet. I 

källmaterialet hänvisar riksdagsledamöterna vid flera tillfällen till den emancipation som 

pågick runtom i Europa, och bland annat ger man Storbritannien som ett exempel. Därför har 

jag i forskningsläget också lyft in ett internationellt perspektiv i form av en artikel om judisk 

emancipation i Storbritannien. 

  Som jag i inledningen antyder, och som även forskningen visat på, fanns det i hela 

Europa en lång tradition av antisemitism som enligt min hypotes ständigt krockade med den 

framväxande liberalismen. Då dessa två begrepp är centrala för min uppsats finner jag det 

nödvändigt att också bena ut innebörden och historien bakom begreppen liberalism och 

antisemitism. Forskningsläget delas därför upp på följande vis:  

 

Judisk identitet och judiskt liv 

- Identitetsskapande dimensioner  

o Identitet och integration  

- Medborgarskap och diskriminering 

o Den hotade bilden 

- Emancipationen i Storbritannien  

 

Centrala begrepp 

- Antisemitism 

o Den antisemitiska diskursen  

- Liberalism  

 

Avslutande diskussion  

Judisk identitet och Judiskt liv  

Identitetsskapande dimensioner  

Ekonomihistorikern Rita Bredefeldts forskning behandlar ekonomi, identitet och assimilering 

från 1850-1930. Syftet med avhandlingen är att undersöka judisk identitet och assimilering 

från olika perspektiv och synvinklar och framförallt lyfta fram två identitetsskapande 

dimensioner: den ekonomiska och den kulturella. En annan vinkel är att den utsatthet judarna 

upplevde genom väletablerade antisemitiska föreställningar också bidrog till 

identitetskapandet på det vis att det bidrog till en tradition av försiktighet och ”skapade ett 

behov av självhävdelse”. Det fick dem att kämpa för sin existens.
4
 

                                                 
4
 Bredefeldt (2008) s.33f, citat s.34.  
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 Särskilt den ekonomiska dimensionen lyfts fram och med en historisk tillbakablick 

klargörs det att det ifrån den svenska statens håll alltid funnits en strävan att göra judarna 

”riksgagneliga” och att utnyttja de kunskaper och nätverk som många judar bar med sig då de 

flyttade till Sverige. Bredefeldt visar att dessa ekonomiska kunskaper och ”fallenheter” på 

många sätt stämde med de ofta välbärgade västjudar som kom till Sverige, men att den bilden 

förstärktes och utnyttjades i exempelvis skämtpress och antisemitiska påhopp på judar. Som 

tidigare nämns hade också staten klara motiv med välkomnandet av judar vilket också tydligt 

visade sig i de lagar och förordningar som begränsade vad judarna fick syssla med. Det är just 

detta hon är intresserad av: ”att omgivningens syn på den judiska minoriteten som 

ekonomiska aktörer stod i nära växelspel med och påverkade judarnas självuppfattning”.
5
  

 Inom den kulturskapande dimensionen ryms i första hand religionen. Traditioner, språk, 

seder och bruk kopplat till judendomen som religion har följt och format judar under alla 

tider. Men det Bredefeldt visar på är att i och med judarnas integrering och assimilering har 

religionen fått kliva ett steg tillbaka. Undersökningar om judisk självbild idag har visat att 

mångas identitet snarare förankras i det etniskt-kulturella arvet än det religiösa. Bredefeldt 

beskriver att det viktigaste idag anses vara ”samhörigheten med det judiska folket, en familj 

med stark judisk medvetenhet och ’känslan av att vara jude innerst inne’”. Frågan är dock var 

gränsen går mellan det religiösa och kulturella? Dessa två som är så starkt sammanbundna. 

Bredefeldt vill dock försöka få en bild av den ovan beskrivna processen, att övergå från en 

religiös ortodoxi till att sekulariseras, men samtidigt behålla det etniskt-kulturella arvet.
6
  

 

Identitet och integrering 

Sven Tägil har i en artikel i antologin Judiskt liv i Norden också behandlat 

identitetsperspektivet och lyfter upp termerna ”identitet och integration”. Han ställer sig 

frågan om de begreppen på något sätt kan förenas och balanseras eller om de utesluter 

varandra? Att integreras handlar ju om att infogas i det nya samhälle man befinner sig i och 

assimileringen om att helt upptas av det nya samhället, i det här fallet: bli svensk. Tägil menar 

att det fanns en ambition hos många av judarna att bli just svenskar. Samtidigt fann han att det 

i den senare invandringen, som främst bestod av polska judar, fanns en helt annan ortodoxi 

och intresse för sina rötter. Om Bredefeldts forskning lyfts in i Tägils frågeställningar blir det 

tydligt att hon visar på en förening mellan identitet och integrering, de verkar inte utesluta 

varandra. Det sätt på vilket den svenska staten med regler försökte styra judarnas sätt att leva i 

Sverige blev sedan en del av deras identitet.
7
  

 Om man hör något sägas om någon tillräckligt många gånger, så tar man det till slut för 

sant. Detsamma gäller om man hör påståenden om sig själv. Bredefeldt visar i sin avslutande 

del där hennes resultat presenteras att det fanns bilder av juden som judarna själva 

insocialiserats i. Exempelvis ”majoritetssamhällets definition av juden som ekonomisk aktör”. 

Statens villkor för att tillåta judar att bosätta sig i Sverige var att de var ”riksgagneliga”. Man 

förbjöd blandäktenskap och därmed kunde de inte lagligt beblanda sin ”ras” med den svenska 

och man såg också till vilka yrken de skulle syssla med så att de som sagt gynnade riket på 

                                                 
5
 Bredefeldt (2008) s.33f, citat s.34.  

6
 Bredefeldt (2008) s.30ff, citat s.32.  

7
 Tägil, Sven (1988) ”Judarna i Sverige” i Judiskt liv i Norden Broberg, Gunnar, Runblom, Harald & Tydén 

Mattias (red.), s.22ff.  
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bästa sätt. Om vi bortser från östjudarna som invandrade senare än västjudarna så är resultatet 

tydligt. Judarna tillhörde den fina borgarklassen, levde ett gott liv, var framgångsrika och 

ekonomiskt gynnsamma för Sverige. Judarna tog på sig den roll staten ville att de skulle ha.
8
 

 

Medborgarskap och diskriminering 

Att det fanns en antisemitisk diskurs i Sverige under 1800-talet och början av 1900-talet slår 

historikern Carl-Henrik Carlsson, med hjälp av tidigare forskning, fast i sin avhandling. Det 

han vill undersöka är om detta tog sig några uttryck genom vilka judar kom att diskrimineras 

rent formellt. Sådana diskriminerande lagar mot judar och andra minoriteter har funnits i 

Sverige genom historien. Carlssons undersökning tar därför avstamp i en tid då lagstiftningen 

och regelverket kring detta liberaliserades och judar officiellt jämställdes med andra invånare. 

Många anser, och Carlsson medger även själv, att det att fastställa diskriminering inte är 

alldeles enkelt, men han säger sig kunna ”mäta” diskriminering i det källmaterial han 

använder sig av: ansökningar om medborgarskap och näringsutövande främst från östjudar. 

När han funnit att så är fallet ställer han sig frågor som: Vad var orsak till diskrimineringen? 

På vilken nivå fattades besluten? Vilken roll spelade de mosaiska församlingarna? Fanns det 

regionala skillnader?
9
  

 När Carlsson utreder medborgarskapsbegreppet fastslår han att han menar ett juridiskt 

medborgarskap, även om begreppet kan innebära så mycket mer. Exempelvis hur socialt 

integrerad man är i samhället. Men han har funnit att ett sådant vidare begrepp av 

medborgarskap nästan alltid förutsätter att man faktisk blivit accepterad rent juridiskt av 

samhället och därför begränsar han sig till att undersöka just detta.
10

  

 Han väljer också att studera andra invandrargrupper vid den här tiden eftersom han 

menar att om man ska undersöka ”en kategori måste även alla andra kategorier undersökas”. I 

just det avseendet får han tydliga svar. Liksom i fallet med östjudarna fanns det även negativa 

föreställningar om andra grupper i samhället: italienare, katoliker, finnar, slaver, västjudar 

med flera. I sina resultat finner han dock att dessa grupper inte diskriminerades på samma sätt 

som östjudarna och att acceptansen varierade mellan beslutsfattare på lokal nivå och riksnivå. 

Han menar också att de lokala instanserna i större utsträckning tog hänsyn till östjuden som en 

individ medan man på riksnivå snarare anslöt sig till den allmänna bilden om östjuden och 

utifrån den stereotypen bedömde varje enskilt fall.
11

 

 

Den hotade bilden  

Även Bredefeldt visar på skillnaden mellan västjudar och östjudar i Sverige. Som tidigare 

nämns upptäcker hon i sin forskning hur västjudarna identifierade sig med bilden av dem som 

riksgagneliga, framåtsträvande och nyttiga. Hon menar att detta var en bild som de behövde 

visa upp, som en motkraft till alla de negativa föreställningar om juden som fanns och 

florerade hos gemene man. Den östjudiska invandringen, som ju bestod av judar med en helt 

annan ekonomisk situation, hotade därför den etablerade bilden. Östjudarna var dessutom i 

                                                 
8
 Bredefeldt (2008) s.212f., citat s.212.  

9
 Carlsson, Carl-Henrik (2004) Medborgarskap och diskriminering – Östjudar och andra invandrare i 

Sverige1860-1920, s.302ff.  
10

 Carlsson (2004) s.64f.  
11

 Carlsson (2004) s. 311f.  
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mycket större utsträckning strikt ortodoxa och traditionsbundna. Trots gemensamheten i 

ursprung och trosbekännelser var östjuden och västjuden två vitt skilda personer. Då man 

insåg att östjudarna var här för att stanna började den judiska församlingen erbjuda utbildning 

och ekonomiskt stöd till de nykomna judarna.  Detta, menar Bredefeldt, var ett tecken på den 

långa traditionen av förföljelser mot judarna. Den största invandringen av östjudar kom efter 

emancipationen, men trots det var västjudarna ändå rädda att förlora sitt medborgarskap då 

bilden av den skötsamme, välbärgade juden hotades. Det bästa var därför att erbjuda 

välgörenhet för att försöka trycka in de nya judarna i den snyggt snidade ramen.
12

  

 Carlsson talar också om något sorts socialt kontrakt mellan judarna och staten. I sin 

undersökning finner han alltså att myndigheterna gör skillnad på jude och jude i sina bifall 

eller avslag till medborgarskapsansökningar. Den tydliga skiljelinjen går mellan västjudar och 

östjudar, men han finner även att vissa östjudar får bifall till sina ansökningar och i detta kan 

han se ett mönster. Det har med det sociala kontraktet att göra. Västjudarna hade redan 

uppfyllt det genom att vara skötsamma och ”riksgagneliga”, emancipationslagen hade slagit 

igenom och nu hade de fullständiga medborgerliga rättigheter. Carlsson menar således att 

bifallen till östjudar styrdes av detta sociala kontrakt.
13

  

Judisk identitet i Storbritannien 

Judarnas väg till emancipation pågick under 1800-talet på många platser runtom i Europa i 

olika steg och faser. År 1858 äntrade den förste juden Storbritanniens parlament som en 

ledamot. Det var ett viktigt tillfälle och ett stort steg för de som länge kämpat för 

emancipation i Storbritannien. Någon beskrev detta tillfälle som det slutgiltiga tecknet på att 

judar och engelsmän nu uppnådde en fullständig förening. Historikern Michael Clark vid 

Oxford University har i en artikel om de första judiska parlamentsledamöterna dock ifrågasatt 

denna självklara syn på emancipationen. Det var givetvis ett viktigt steg, men inte så enkelt 

och okomplicerat. Artikeln problematiserar den judiska identiteten och diskuterar det som 

många judar runtom i Europa brottades med: hur kan man behålla sin judiska identitet i den 

moderna världen?
14

 

 I en annan bok där han också behandlar judisk identitet i den moderna världen 

konstaterar han att ”Jewish identity is an elusive concept. Unique among modern definitions, 

it resists all historical categories and cannot be fitted into general models”.
15

 Han är kritisk till 

att judarnas plats i historien ofta reducerats till att endast representera det allmänna fenomenet 

intolerans. I hans artikel, som jag här utgår ifrån, vill han ge ett annat perspektiv på judarnas 

historia i Storbritannien. En fråga som Clark ställer sig är varför judarna överhuvudtaget blev 

valda till parlamentsledamöter? Det fanns ju liksom på många andra platser i Europa 

fortfarande utbredda fördomar hos folket. Men liksom fallet i Sverige hade även de brittiska 

judarna avancerat både socialt och ekonomiskt och tillhörde därmed det högre borgerskapet. 

                                                 
12

 Bredefeldt (2008) s.63ff.  
13

 Carlsson (2004) s. 311f.  
14

 Clark, Michael (2007) “Jewish Identity in British Politics: The Case of the First Jewish 

MPs, 1858–87” i Jewish Social Studies: History, Culture, Society n.s. 13, no. 2 

Winter 2007, s. 93f.  
15

 Clark, Michael (2009) Albion and Jerusalem – The Anglo-Jewish Community in the Post-Emancipation Era 

1858-1887, s. 1.  
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Clark menar att det var just denna sociala utveckling och sedan politiska aktivitet som 

påverkade diskursen angående deras plats i det brittiska samhället. De som sedan kom att sitta 

i det brittiska parlamentet hade sedan länge rört sig i dessa kretsar och kände till den sociala 

kultur som omgav den politiska eliten. Det visade sig också att majoriteten av de första 

judiska parlamentsledamöterna sysslade med ekonomisk verksamhet. Den första ledamoten, 

Rothschild var till exempel både inflytelserik och välbärgad vilket sannolikt skapade 

förväntningar på att han kunde bidra med kapital.
16

  

 Men de judiska ledamöterna hade inte en helt problemfri ingång i politiken. 

Motsättningar uppstod, främst av religiösa skäl, och det fanns restriktioner som sade att de 

inte fick föra fram resonemang eller förslag kopplat till judiska intressen, vilket de sällan 

gjorde. Den judiska tidningen Jewish Chronicle konstaterade att det inte fanns några ”Judiska 

ledamöter” och på detta sätt markerade man att man var en integrerad del i samhället. I sin 

slutsats konstaterar Clark att den relation judarna har till folket de bor hos är ovanlig. Juden är 

och förblir en främling som ingen lag om neutralisering kan ändra på, samtidigt är han en 

landsman från födseln. Clark tror inte heller att tiden kan förändra denna dubbla natur. I likhet 

med Bredefeldts resonemang om den kulturella identiteten menar Clark att den engelska 

juden lyckades konstruera en kulturell identitet som trots assimilering ändå bibehöll etniska 

och kollektiva kvalitéer.
17

 

Centrala begrepp  

Stora delar av det judiska folkets historia, den som har med den ekonomiska och kulturella 

dimensionen att göra, identitetsskapandet, medborgarskapsfrågan och östjudarnas speciella 

situation grundar sig i antisemitiska tankemönster som funnits långt tillbaka i tiden på olika 

platser och med olika uttryck. Definitionerna av begreppet är många, och diskussionerna om 

dess ursprung är inte färre. Flera forskare menar också att det i Sverige genom tiderna funnits 

en antisemitisk diskurs, tankestrukturer som är mer eller mindre omedvetna, som resulterat i 

olika typer av diskriminering eller uttryck för ett främlingskap, fientlighet eller hat mot 

judarna.  

 Min uppsats tar avstamp i en tid då liberalismens idéer spreds med ilfart över Europa, i 

samklang med nationalstatens framväxt var också tankar om medborgarskap och rättigheter 

högst aktuella. Då jag med uppsatsen ämnar undersöka min hypotes om att den framväxande 

liberalismen ständigt krockade med den nyss beskrivna antisemitismen är det även nödvändigt 

att definiera och bena ut begreppet liberalism.  

Begreppet antisemitism 

Bredefeldt har i sin avhandling satt in begreppet i tiden och förklarat skillnaden mellan 

medeltidens och den moderna tidens förföljelser av judar. Antisemitism är ett begrepp som 

uppkom först på 1800-talet men som har kommit att beteckna olika former av judehat i alla 

tider. Tidigare var judeförföljelsen mestadels initierad av de kristna som använde sig av 

slagord som ”Gudsmördare” och andra argument kopplat till religionen. I samband med 

nationalstatens framväxt och den vetenskapliga utvecklingen som båda bidrog till kyrkans 

                                                 
16

 Clark (2007) s.94ff.  
17

 Clark (2007) s.210f.  
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tillbakagång hamnade nu istället frågor om ras och etnicitet i fokus. Det handlade inte längre 

judar och kristna utan om arier och semiter. Därav det vetenskapliga 1800-talsbegreppet 

antisemitism.
18

 

 Henrik Bachner, som tar upp svensk antisemitism efter 1945 betonar kontinuiteten i 

begreppet antisemitism. Han menar att det inte finns någon väsentlig skillnad mellan dåtidens 

och den moderna tidens negativa inställning till judarna, det var bara den moderna 

människans sätt att klä en månghundraårig företeelse i vetenskapliga kläder. Det finns dock 

andra forskare som inte håller med om denna bild av kontinuitet utan istället menar att det 

fanns en tydlig skillnad mellan medeltidens judehat och 1800-talets antisemitism.
19

  

 En definition som nämns av flera forskare är sociologen Helen Feins beskrivning av 

antisemitism på olika nivåer och med olika uttryck. Lars M Andersson har i sin forskning 

använt sig av en definition till stor del baserad på Feins:  

 

Antisemitism är ett sätt att ordna tillvaron, att skapa sammanhang, ett sätt att tänka som grundar 

sig på en kunskapsteoretisk och ontologisk uppdelning mellan ”kristet”/västerländskt och 

”judiskt”, senare mellan ”ariskt” och ”semitiskt” som resulterar i fientliga föreställningar mot 

judar som ett kollektiv. På den individuella nivån manifesteras antisemitismen som attityder, i 

kulturens som myter, ideologi, folklore och bildspråk och i handlingar – social eller legal 

diskriminering, politisk mobilisering mot judarna, och kollektivt eller statligt våld – vilka kan 

leda till och/eller avser att fjärma, deportera eller förinta judar just för att de är judar.
20

 

 

Andersson problematiserar begreppet när han drar in närliggande termer som: antijudaism och 

judefientlighet. I en enkel förklaring skulle antijudaism baseras på någon form av sanning om 

judarna, till skillnad från antisemitismen som skulle ”tillskriv[a] alla medlemmar av 

utgruppen vissa bestämda egenskaper som aldrig iakttagits, aldrig belagts empiriskt” alltså 

utan ”en kärna av sanning”. Andersson vill med denna diskussion visa på hur invecklat och 

omstritt begreppet är. En annan definition som både han och Carlsson nämner är John C. 

Röhls uppdelning av antisemitismen i olika grader. Såhär ser Carlssons något reviderade 

version ut:  

1. Vardagsantisemitism, personliga fördomar och/eller en allmän antisemitisk diskurs 

2. Informell diskriminering av judar 

3. Krav på ”legal” antisemitism, d.v.s. lagfäst utstötning av judarna från offentliga 

ämbeten och inskränkningar av deras medborgerliga rättigheter 

4. Genomförandet av sådan ”legal” antisemitism 

5. Pogromantisemitism med fysiskt våld 

6. Fördrivningsantisemitism 

7. Förintelseantisemitism 

 

Båda är överens om att det är en användbar definition som både visar på de vardagliga 

tankestrukturerna som finns, men också vad dessa kan och har lett till genom tiden. Carlsson 

                                                 
18

 Bredefeldt (2008) s.67f.  
19

 Bachner, Henrik (1999) Återkomsten – Antisemitism i Sverige efter 1945, s.19ff.  
20

 Andersson, Lars M (2000) En jude är en jude är en jude... – Representationer av ”juden” i svensk skämtpress 

omkring 1900-1930, s.18.  
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framhåller att de två sista nivåerna aldrig förekommit i Sverige, och den tredje i mycket liten 

utsträckning. De första nivåerna däremot har funnits av och till i olika perioder. Carlsson 

väljer att använda sig av denna i sin avhandling, men Andersson är mer restriktiv. Han 

föredrar Helen Feins ovan nämnda definition på grund av att hon har med kulturdimensionen, 

vilket Andersson menar är en avgörande punkt i upprätthållandet och spridandet av 

antisemitiska tankegångar. Själv har han studerat skämtpressens representationer av ”juden”.
21

 

  

Den antisemitiska diskursen 

Bachner, Andersson och Carlsson avser alla tre att studera antisemitismens uttryck på 

”vardagsnivån”. De vill visa på diskursen, antisemitismen som företeelse i samhället, 

eftersom det var något som existerade i Sverige innan det ens fanns judar i landet. Det fanns 

seglivade bilder och tankemönster om det judiska folket, som människor medvetet eller 

omedvetet bar på. För att sätta fingret på vad denna diskurs egentligen handlade om och hur 

den tog sig uttryck ger Carlsson ännu en lista på olika stereotyper och bilder som fanns av 

juden i den allmänna diskursen. I sin avhandling använder han sedan denna för att pröva sina 

empiriska fakta och undersöka vilken typ av diskurs som rådde i Sverige.
 
Det är exempelvis 

bilden av juden som: en förrädare och manipulatör (Judasbilden), en utsugare, ockrare och 

personifierad kapitalism (Shylockbilden) och en revolutionär skeptiker som undergräver tron 

och auktoriteter (den röde juden). Förenligt med dessa skiftande och i vissa fall 

motsägelsefulla bilder är att judar inte framställs som en svag, värdelös och misslyckad grupp 

utan snarare som världskonspiratörer som med styrka och framförallt ekonomisk makt vill ta 

över världen. Detta framhåller även Andersson som i sin bok just undersöker flera av dessa 

bilder. Ett avsnitt behandlar ”Judas, Shylock och den ’judiske’ kapitalisten” där han 

undersöker den stereotyp som kanske var vanligast: juden som en girig och ohederlig 

ockrare.
22

 

 Andersson diskuterar den antisemitiska diskursens motståndskraft i den moderna 

världen, och konstaterar en viktig paradox. En logisk följd av liberalismens intåg med 

emancipationslagar och tolerans borde vara att den antisemitiska diskursen avtog i takt med 

denna utveckling. Däremot vittnar historien om raka motsatsen då nazismen blev en sorts 

kulmen på det mångtusenåriga fenomenet antisemitism. Andersson förklarar att detta skedde 

på grund av att de fortfarande, trots assimilering, var ett hot mot den moderna världens 

nationalism. De var varken främlingar eller medborgare, de var en nation i nationen, 

integrerade men med en egen identitet. Deras ekonomiska framgångar och den konkurrens de 

skapade i sina nya länder framtvingade en ny typ av fientlighet; Andersson kallar det för 

”liberal antisemitism” och menar att den kom från det ambitiösa borgerskapet som kände sig 

hotade av de framgångsrika judarna. I nästa avsnitt ska liberalismens uppkomst och definition 

benas ut.
23

  

 

                                                 
21

 Andersson (2000) s.16ff, Carlsson (2004) s.36ff.  
22

 Carlsson (2004) s.34ff, Andersson (2000) s.172ff, citat s.172, Bachner (1999) s.22ff. 
23

 Andersson (2000) s.24ff, citat s.24.  
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Liberalism 

Liberalismen är en politisk ideologi vars idéer har sin upprinnelse i den begynnande 

upplysningen under 1600-talet. I kölvattnet av den franska revolutionen spreds sedan idéerna 

vidare och kritiserade starkt det väletablerade privilegiesamhället. Grundidén är att statens 

påverkan på människors liv ska reduceras och därmed låta individens frihet och intressen ta 

första plats. Frihetsbegreppet är centralt i definitionen av liberalism och det kan delas upp i 

två olika typer av frihet. För det första kan man tala om en politisk frihet där det inte råder 

förtryck, censur eller tortyr, det är en frihet från tvång. För det andra kan man tala om en 

frihet att välja exempelvis vilket yrke man ska syssla med, vilken stad man ska bo i eller om 

man vill bo på landet, frihet att välja fritidssysselsättning och frihet för konsumenten att välja 

varor och tjänster. Jan Christensen förklarar i sin avhandling Bönder och herrar att kollektivet 

hamnade i skymundan för individens framträdande. Enheter som klass och stånd ansåg 

liberalerna hotade individens utveckling.
24

 

  I Sverige fanns det under hela 1800-talet politiker som hade en liberal syn på hur 

samhället skulle styras och formas men det var först efter tvåkammarriksdagens införande 

1867 som det bildades partier med denna politiska inriktning. Riksdagen innehöll dock inte en 

typ av liberaler; moderata liberaler, nyliberaler och liberaler mer hemmavarande på den 

vänstra kanten kämpade alla för att få sin röst hörd. Kontrasten till dessa tidiga liberaler var de 

konservativa akademikerna som åtnjöt fördelarna av det gamla klass- och ståndssamhället. 

Christensen, som undersöker bondeståndets liberala representationsdebatt, framhåller att ny 

forskning visat att bönderna, som man förut menat var de bakåtsträvande, var som ett nav i 

denna nya liberala politik då de drev på frågor om utveckling av jordbruket. De tog större 

plats i politiken och såg sig som representanter för den stora massan på landsbygden, som 

utgjorde 90 % av befolkningen.
25

  

 Det fanns alltså, vid tiden för min undersökning inga självklara uppdelningar i politiken, 

i 1850-talets ståndsriksdag går det inte att tala om partier och inte om konservativa och 

liberala – verkligheten var med komplicerad än så. Även om liberalismen, och särskilt den 

ekonomiska, drevs på av det ambitiösa borgarståndet så fanns det som sagt liberaler på alla 

kanter. Som ovan nämnt går det inte heller att tala om en liberalism. En av faktorerna som 

splittrade liberalerna var distinktionen mellan liberalism och ekonomisk liberalism som i flera 

fall kom att stå i motsats till varandra. Liberalismen har fått kritik för denna tvehågsenhet. 

Kritik mot att man å ena sidan kämpar för lika rättigheter och människovärde när man å andra 

sidan förespråkar en frihet som gör att de ekonomiska klyftorna kan komma att öka. ”Ett 

förklätt eller maskerat klassintresse” påstod Marx. Den ekonomiska liberalismen utgick även 

den från individens frihet, och tanken var att när varje individ fritt fick sträva efter och arbeta 

för välstånd, så skulle detta komma alla till del. Därför var man starkt motståndare till 

merkantilismen och protektionismen som begränsade individens ekonomiska utveckling.
26

 

  

                                                 
24

 Molin, Björn, Liberalism, Nationalencyklopedin http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/liberalism# 2010-05-12, 

Christensen, Jan (1997) Bönder och herrar – Bondeståndet i 1840-talets liberala representationsdebatt. 

Exemplen Gustav Hierta och J P Theorell, s. 6f.  
25

 Christensen (1997) s.4ff.   
26

 Nilsson, Torbjörn (2009) Hundra år av svensk politk, s. 17f, Magnusson, Thomas (2004) Europa i världen ca 

1700-1900 – Revolution och Nationalism, s.154f, citat s.155.  
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Avslutande diskussion 

All forskning är överens om att judarnas historia är unik. Även om de på många sätt 

behandlades som andra minoriteter fanns det alltid lagar som särskiljde dem. Clark landar i 

sin artikel i det faktum att judarna i Storbritannien hade en dubbel natur.  På många sätt 

assimilerades de i samhället, samtidigt som de lyckades behålla sin judiska identitet. På 

liknande sätt problematiserar Bredefeldt kring det faktum att på det sätt staten med lagar styrt 

vilken typ av integrering judarna skulle få i Sverige också bidragit till dessas 

identitetskapande.   

 Förföljelser, fördomar och förintelse har följt judarna genom historien. De har på många 

platser varit oönskade och förpassade till en särskild del av landet och styrda till ett visst 

näringsutövande. Liberaliseringen och intåget av en modern tid lättade upp reglerna kring 

detta och gav på 1800-talet många judar i Europa fullt medborgarskap. Flera forskare 

konstaterar dock att den antisemitiska diskursen inte avtog i takt med emancipationen. 

Carlsson undersöker huruvida diskrimineringen ändå fortsatte och konstaterar att man till och 

med gjorde skillnad mellan jude och jude. De judar som uppfyllde det sociala kontraktet, 

betedde sig och uppförde sig så som den svenska staten förväntade sig av en jude, 

behandlades annorlunda.  

 Den tidigare forskningen utgår till stor del från judarnas perspektiv och från den första 

nivån i Röhls gradering av antisemitismens nivåer. Man har undersökt den judiska identiteten 

i förhållande till de lagar, regler och förutsättningar landet kunde erbjuda. Man har också 

undersökt fördomar på ”tankenivån” och hur de fortgick efter emancipationen. I min uppsats 

kommer jag däremot inrikta mig på den tredje och fjärde nivån i Röhls gradering: krav på 

”legal” antisemitism, d.v.s. lagfäst utstötning av judarna från offentliga ämbeten och 

inskränkningar av deras medborgerliga rättigheter samt genomförandet av sådan ”legal” 

antisemitism. Med hjälp av detta till synes orörda källmaterial från debatten i riksdagsstånden 

vill jag i min uppsats se hur denna förhöll sig till den framväxande liberalismen. 

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka en del av den väg som ledde fram till 

emancipation för den judiska befolkningen i Sverige. Utgången av den väckta motionen var 

ett avslag med endast vissa utökade rättigheter för judarna i Sverige. Ingen stor förändring 

med andra ord, den verkliga emancipationslagen skulle träda i kraft först tjugo år senare. Men 

debatten säger mycket om sin tid. Dryga femtio år efter franska revolutionen är frågor om 

rättigheter, medborgarskap och frihet hetare än någonsin. Liberalismen är på intåg, men 

krockar ständigt med det gamla samhället. Forskningen har visat på att en motståndskraftig 

antisemitisk diskurs fanns i Sverige vid den här tiden. Hur tar den sig uttryck? Vilka är 

upprätthållare av den och går det att se spår av, det som Andersson kallar, en ”liberal 

antisemitism”? Syftet är att i diskussionen mellan stånden kunna urskilja det som senare ledde 

fram till emancipationen och samtidigt förstå och skildra de motsättningar som fanns inom 

och mellan stånden. Jag väljer också att dela in frågeställningarna i olika kategorier där den 

tidigare forskningen visat att det funnits viktiga identitetsskapande dimensioner och det som 

också varit ämne för diskussion genom tiden.  
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 Mina konkreta frågor är: 

- Vilka skäl kopplat till liberala utvecklingstankar framlades för och mot den judiska 

emancipationen inom de olika stånden? 

- Vilka ekonomiska skäl framlades för och mot den judiska emancipationen inom de 

olika stånden? 

- Vilka skäl kopplat till religion framlades för och mot den judiska emancipationen 

inom de olika stånden? 

- Vilka politiska och sociala skäl framlades för och mot den judiska emancipationen 

inom de olika stånden? 

Metod, material och avgränsningar 

Materialet 

Källmaterialet som ligger till grund för uppsatsen är riksdagstryck från riksdagsåret 1850/51. 

Det består dels 1) av en motion skriven av Herr Liljenstolpe innehållande bifogad motion av 

Herr Waern och 2) av utskottsbetänkande no. 53 år 1851 från allmänna besvärs och 

ekonomiutskottet samt 3) protokoll från de olika stånden där utskottsbetänkandet och 

motionerna diskuteras. I motionerna yrkades det på utvidgade rättigheter för svenskar av 

mosaisk trosbekännelse, alltså svenskfödda judar. I utskottsbetänkandet ger allmänna besvärs- 

och ekonomiutskottet sitt utlåtande och detta resulterar sedan i debatter i de fyra olika 

stånden. Protokollen från dessa fyra är utförliga och innehåller anföranden och därpå följande 

debatter.  

 Materialet kan inte säga något om judarnas situation i Sverige utan endast återge 

riksdagens och ledamöternas syn på och bild av detsamma samt ge en viss bild av den 

lagstiftning som gällde judar i Sverige. Det lyfter heller inte in åsikter eller uttalanden från 

den berörda gruppen utan återger endast diskussioner kring huruvida en ny lag ska träda i 

kraft eller inte. Att ha i beaktande är att eliten vid den här tiden inte var särskilt stor. De 

släkter och familjer som var representerade i riksdagen kunde mycket väl ha 

affärsförbindelser, släktband och vänskapsband i det privata livet vilket i sin tur kunde leda 

till partiskhet och så kallad svågerpolitik. En annan aspekt är att eftersom stora delar av de 

svenska judarna vid den här tiden tillhörde det högre borgerskapet finns det anledning att tro 

att riksdagsmän hade personliga förbindelser och kanske även affärssamarbeten med den 

grupp de för närvarande diskuterade. Dock är ett riksdagsprotokoll en officiell handling som 

kräver exakthet och därför kan man i stor utsträckning lita på att det som nedtecknades var det 

som sades.  

Metod  

Min undersökning kommer att bestå av att analysera riksdagstrycket och med hjälp av tidigare 

forskning dra slutsatser utifrån mina frågeställningar. I texttolkningen kommer jag att leta 

efter huvuddragen i diskussionen. Vilken typ av argument förs fram, ekonomiska, religiösa, 

politiska eller sociala? Finns det några argument som återkommer oftare än andra?  Finns det 

ord och uttryck som återkommer och som verkar vara meningsbärande? Begränsas dessa till 

det enskilda ståndet eller spänner det över ståndsgränserna? Utifrån dessa frågeställningar 
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kommer undersökningen tematiskt att delas in i rubrikerna: liberala utvecklingstankar, 

religiösa skäl, ekonomiska skäl, politiska och sociala skäl.  

 När det gäller att undersöka eventuella föreställningar om ”juden” i riksdagstrycket och 

även den närliggande frågan om de förväntningar eller ”mål” man hade med judarnas vistelse 

i Sverige använder jag mig av de bilder som den tidigare forskningen visat på fanns. Jag letar 

efter ord och uttryck som schackrare, riksgagnelig, skötsam och sådant som hänvisar till juden 

som ekonomisk aktör eller religiös ortodox. 

   

Avgränsningar 

Under riksdagsåret 1847/48 skrevs också en motion med en väckt fråga om fullständig 

medborgarerätt för svenskfödda judar. Och vidare framfördes samma år andra motioner 

rörande bland annat judars rätt att vittna i rättegång. Men eftersom materialet från riksdagsåret 

1850/51 är så pass omfattande och rikt på diskussioner inom stånden väljer jag att endast 

undersöka detta. Med tanke på närheten i tid så kan man anta att debatten som pågick då till 

mångt och mycket liknar den från år 1847/48.  

 Alla fyra stånden har haft långa sammanträden med diskussioner kring 

utskottsbetänkandet och judefrågan i mars 1851. Då dessa ligger nära varandra i tid och 

innehåller omröstningar i fråga om bifall, avslag eller återremiss av betänkandet finner jag det 

tillräckligt att endast undersöka dessa, protokollen från mars är dessutom mycket omfattande 

och fullt tillräckligt material för en uppsats på c-nivå. Jag kommer alltså inte att undersöka 

protokoll än de som ägde rum i mitten på mars år 1851.  

Bakgrund 

Det judiska folkets historia i Sverige 

I Sverige har det funnits nationella minoritetsgrupper sedan lång tid tillbaka, varav den äldsta 

är samerna. Idag räknar man att det finns fem sådana minoriteter i Sverige och dessa är samer, 

romer, sverigefinnar, tornedalingar och judar. Redan på 1600-talet, då det var förbjudet att 

som främmade trosbekännare vistas i Sverige diskuterades fallet med judarna i riksdagen. 

Staten såg stora möjligheter för den svenska ekonomin med judarnas kontakter och nätverk 

runtom i Europa, samtidigt som de inte ville beblanda sig med dessa ”otrogna”.
27

  

 Parallellt med den strikta kristendomen fanns även en annan tro – tron på den 

ekonomiska nyttan och merkantilismen. 1600- och 1700-talets härskande ekonomiska system 

gick ut på att exportera så mycket som möjligt, samtidigt som importen skulle vara minimal. 

Det var alltså oerhört viktigt vad som gick ut från den egna staten. I Holland hade den 

generösa inställningen till främmade trosbekännare gynnat den ekonomiska utvecklingen då 

exempelvis judar och hugenotter med sina hantverk och specialiteter, fritt fick bosätta sig där. 

Att Amsterdam blev, och än idag är, ett stort centrum för diamantslipning kan de tacka de 

portugisiska judarna för. Det var alltså känt att judarna, som under många hundra år 

begränsats till att syssla med vissa hantverk, och särskilt med finansiell verksamhet, var 

                                                 
27

 Hedenborg, Susanna och Kvarnström, Lars (2006) Det svenska samhället 1720-2000 – Böndernas och 

arbetarnas tid, s.54ff, Bredefeldt (2008) s.43f.  
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skickliga och kunde bli en stor tillgång. Detta krockade dock ständigt med den kristna 

ortodoxin och det motstånd som fanns utbrett hos folket. Förutom de judar som valde att 

konvertera till kristendomen, skulle det dröja ända till år 1775 innan den förste juden vid 

namn Aaron Isaac fick tillåtelse att bosätta sig i Sverige.
28

 

 Den första judiska församlingen grundades under Gustav III:s tid i Stockholm av just 

Aaron Isaac och det är från och med den här tiden man brukar säga att det fanns en judisk 

befolkning som grupp i Sverige. Gustav III inrättade under sin tid det så kallade 

judereglementet som kom att gälla ända till 1838. Reglementet gav judarna en plats i Sverige 

utan att de behövde konvertera till kristendomen, historikern Carl-Henrik Carlsson kallar detta 

för en främlingskoloni. Judarna, som var en bland många minoriteter i Sverige vid den här 

tiden, blev skyldiga att följa de allmänna regler som fanns uppsatta för andra folkgrupper; 

positioner inom stadstjänsten eller riksdagen var inte tillgängliga och blandäktenskap var 

förbjudet.
29

 

 Det fanns dock inslag i reglementet som skiljde den judiska befolkningen från övriga 

minoriteter. Delar av förordningarna i judereglementet var ekonomiskt baserade: den jude 

som ville bosätta sig i Sverige skulle vid inflyttningen inneha ett minimikapital på 2000 

riksdaler. Carlsson vill se det som att man tydligt markerade vilken sorts jude man ville ha. 

Detta fick som naturlig följd att de judar som kom till Sverige till stor del var välbärgade 

västjudar främst från norra Tyskland. Ytterligare regleringar rörde bosättningen och 

näringsidkandet. Till en början var endast fyra städer, Stockholm, Göteborg, Norrköping och 

Karlskrona, öppna för judarna att bo i. Lönsamma hantverk hörande till något skrå var 

förbjudet, likaså gårdfarihandel. Grosshandel och handel i bod var tillåtet. Sven Tägil menar 

dock i sin artikel Judarna i Sverige att på grund av att den judiska befolkningen var en sådan 

liten grupp gjordes ofta undantag från dessa bestämmelser. Från vissa grupper kom förslag 

om att begränsa rättigheterna för de judar som bodde i Sverige, men Tägil menar ändå att 

förutsättningarna generellt förbättrades med tiden. Då judereglementet upphörde 1838 innebar 

det att judarna fick utökade medborgerliga rättigheter, med undantag som bland annat gällde 

bosättning, rösträtt, rätt att vittna i domstol och blandäktenskap.  Skråväsendet som starkt 

hade begränsat judarna avvecklades 1846 och 1854 fick de tillåtelse att bo i alla rikets städer. 

Slutligen fick de fullständig emancipation år 1870.
30

  

 

Sverige under 1800-talet 

1800-talet kännetecknas av stora förändringar i Sverige. Skråväsendet avskaffades, 

näringsfrihetslagarna trädde i kraft och den medeltida ståndsriksdagen ersattes av 

tvåkammarriksdagen. Debatten i riksdagen, som ligger till grund för undersökningen, tar sin 

plats år 1850/51, mitt i alla dessa förändringar och skiften. Redan i början av århundradet var 

man tydlig med att balansera makten mellan kungen och riksdagen. Ingen kunde bifalla något 

                                                 
28
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 Tägil, Sven (1988) ”Judarna i Sverige” i Judiskt liv i Norden Broberg, Gunnar, Runblom, Harald & Tydén 

Mattias (red.), s.16ff, Carlsson, Carl-Henrik (2004) Medborgarskap och diskriminering – Östjudar och andra 

invandrare i Sverige1860-1920, s.27.  
30
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lagförslag utan den andre partens medgivande, och på så sätt samarbetade kungamakten och 

riksdagen samtidigt som de var beroende av varandra. Sten Carlsson skriver i sin bok 

Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865 att det mellan åren 1840-65 pågick en 

ståndsutjämning. Ett exempel på detta var att adeln förlorade positioner och mark, vilket var 

betydande då det var dessa faktorer som definierade adelns ställning. År 1845 fick också 

söner och döttrar ärva lika och en del i uppluckringen av ståndssamhället var att man allt 

oftare gifte sig över ståndsgränserna. Med tanke på den förändrade lagen om arv innebar detta 

att adelns kapital och jord allt snabbare hamnade i ”ofrälse hand”.  
31

  

 Författares och medias inställning till ståndssamhället och ståndsriksdagen var att dess 

tid var passé, vilket även började synas i politiken. Carlsson menar att ”regeringspolitiken var 

övervägande liberalt färgad”.  Individens representation menade man var viktigare än 

ståndets, debatter kopplat till kvinnors rättigheter, religionsfrihet och näringsfrihet kom upp 

på agendan. Det ekonomiska tänkandet, som ju tidigare varit starkt präglat av den statsstyrda 

merkantilismen, var också något som liberalismen ville förnya. I Sverige fanns sedan länge 

det man kallade stapelstäder, det var endast i dessa städer som export och import fick 

bedrivas. I merkantilistisk anda trodde man på att folkets hårda arbete och sparsamhet skulle 

leda till ett rikt land, därför förbjöds viss lyxkonsumtion och tullar reglerade inflödet och 

utflödet ur landet. Som begreppsdefinitionen av liberalismen antydde, var det just mot detta 

som liberalerna reagerade. Man trodde istället att varje individs frihet och strävan efter 

välstånd, skulle generera välstånd till hela landet. Inskränkningar och statligt styre över 

ekonomin stod bara för bakåtsträvande och ett omodernt samhälle.
32

 

 De liberala tankarna påverkade givetvis fler områden av samhället än det ekonomiska. 

Väckelserörelsen och framväxten av de nya frikyrkorna är ett tydligt exempel på en stat i 

förändring. Missnöjet mot den dominerande statskyrkan och tankar om att fritt få utöva sin 

religion som länge hade funnits i Sverige, tog sig lagliga uttryck redan under 1850-talet. År 

1855 togs kyrkoplikten bort och år 1858 slutade konventikelplakatet
33

 att gälla.
34

  

 Det här var Sverige och dess politik vid 1800-talets mitt, det var dessa tankar som och 

dessa idéer som debatterades och predikades just vid tidpunkten för riksdagsdebatten om 

judarnas plats i det svenska samhället som här ska presenteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Hedenborg och Kvarnström (2006) s.169ff, Carlsson, Sten (1973) Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-

1865, s.274, citat s.274.  
32

 Hedenborg och Kvarnström (2006) s.137ff, Carlsson (1973) s.274f, citat s.274.  
33
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34
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Undersökning  

Motionen  

Den motion som ligger till grund för utskottsbetänkandet och därpå följande diskussioner i 

riksdagen, presenterades den 23 december år 1850 av Herr Liljenstolpe under ridderskapet 

och adelns sammanträde. I presentationen lyftes även en motion av Herr Waern in, som 

tillsammans med Liljenstolpes förslag också kom att behandlas i det allmänna besvärs- och 

ekonomiutskottet. Grundtonen i de bådas framförda åsikter är att det är på tiden att de 

förordningar som begränsar de svenskfödda judarnas medborgarskap avskaffas och man när 

en förhoppning om att fördomarnas tid nu äntligen är förbi och att motionerna kommer att 

vinna bifall i utskottet.
35

  

 Huvuddragen i motionerna är en uppmaning att Sverige, liksom många andra länder, 

ska börja gå vägen mot en fullständig emancipation för judarna. De yrkar på att upphäva de 

Kungliga förordningar som sedan år 1838 funnits och istället ge judarna fullvärdiga 

medborgerliga rättigheter med undantag av att inneha vissa kyrkliga ämbeten och möjligheten 

att delta i val till desamma. De medger att förordningarna på många sätt varit en del i vägen 

till emancipationen då judarna genom det fått möjlighet att bosätta sig i fyra städer, 

Stockholm, Göteborg, Norrköping och Karlskrona, samt att de inom dessa städer fritt fått 

utöva det yrke de helst behagar. Dessutom har de haft möjlighet att ansöka om tillstånd hos 

konungen för att få bosätta sig i andra städer än de fyra tillåtna samt möjlighet att ansöka om 

tillstånd för att bo på landet och bruka jord. Vad motionärerna i huvudsak föreslår är därför att 

svenskfödda och ”neutraliserade” judar ska få bosätta sig varhelst de vill och dessutom få äga 

och bruka jord på landet.
36

  

 Motionerna innehåller belägg och argument i syfte att stärka motionärernas yrkanden. 

Det finns också ett antal bilagor bifogade med bland annat ett brev till de judiska 

församlingarna i de olika städerna innehållande ett antal frågor och vidare svar från de olika 

församlingarna. Särskilt riktar Liljenstolpe blicken utomlands då han framhåller att 

emancipation ligger i tiden om Sverige vill bekänna sig till att vara ett civiliserat och 

framåtskridande land.
37

  

 

Efter Jude-emancipations-frågans så beskaffade utveckling och framsteg i andra länder, synes 

det mig som vore omsider rätta tidpunkten inne, att äfven inom Sverige denna fråga nalkades sin 

lösning, samt att åt de sedan längre tid tillbaka härstädes bosatte Mosaiske Trosbekännare, af 

hvilka större delen äro infödde Svenske medborgare, äfven måtte medgivas åtminstone de fri- 

och rättigheter som äro andre fremmande Trosbekännare (…) tillerkända.
38

 

 

Utöver jämförandet med andra länder framhålls också att det är en kristlig plikt att ta emot 

främlingar och utstötta i sitt eget land samt att de positiva egenskaper judarna äger skulle vara 

till gagn för hela landet och inte endast få utvalda städer. ”Den tid är förbi att med våld och 

                                                 
35

Ridderskapets och adelns protokoll, 23 december 1850,s.139-155, se t.ex. s141, 149.  
36

 Ridderskapets och adelns protokoll, 23 december 1850,s.139-155, se t.ex. s141, 155.  
37

 Ridderskapets och adelns protokoll, 23 december 1850,s.163-168, se t.ex. s.165.  
38

 Ridderskapets och adelns protokoll, 23 december 1850,s.141. 
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förtryck söka plantera korsets fana” konstaterar Liljenstolpe och framhåller istället att den 

upplysta tid de nu lever i ska präglas av att människor i sina hjärtan övertygas om sin tro på 

Gud. Både Waern och Liljenstolpe upplyser sedan om de goda vanor judarna äger och som 

Sverige under deras tid här fått erfara. De har inte blivit dömda för något brott, de arbetar bra, 

de är ordentliga, husliga och sparsamma. Liljenstolpe hoppas, just på grund av den långa 

erfarenhet han menar att Sverige har av judarna, att fördomarna, som funnits särskilt starkt 

hos bondeståndet, äntligen ska ha raserats.
39

   

   

Utskottets betänkande  

Det allmänna besvärs- och ekonomiutskottets betänkande publicerades den 1 mars 1851. De 

kompletterande reservationerna och kommentarerna som följde på utskottsbetänkandet vittnar 

om en livlig, och långt ifrån enad diskussion i utskottet.
40

  

 Betänkandet innehåller till stor del summeringar av Liljenstolpes och Waerns motioner 

där deras huvudsakliga argument återges i sin exakthet. Utskottet redogör sedan i sitt 

anförande för de rättigheter de svenskfödda judarna för tillfället äger. För det första klargör 

man att judarna genom den Kungliga förordning som upprättades den 30 juni 1838 likställdes 

med övriga svenska medborgare, med undantag av de inskränkningar som grundlagen bestämt 

angående utrikesfödda medborgare eller medborgare med främmande trosbekännelse. Utöver 

detta presenterar man sedan ytterligare inskränkningar som enbart gällde judarna: förbud mot 

att köpa fast egendom på landet, de får inte delta i val eller kallelse av präst eller andra 

kyrkoämbeten inom den svenska kyrkan, inte vara ledamot i en styrelse eller kommitté som 

behandlar kyrkofrågor eller skolfrågor och inte delta i val av ledamöter till liknande instanser. 

Dessutom åligger det judarna att själva sörja för sina fattiga och gamla. En ändring gjordes 

dock i förordningen den 21 september 1838, då det blev möjligt att med en särskild ansökan 

till Konungen söka tillstånd om att få bo i en annan stad än Stockholm, Göteborg, Karlskrona 

och Norrköping.
41

  

 Utskottet ger sedan sitt slutgiltiga utlåtande: eftersom de tagit i beaktande att judarna 

inom dessa fyra ovan nämnda städer varit skötsamma och gagneliga samt att de ständigt ökar 

till antal, ger de som förslag att de i vissa så kallade ”stapelstäder” ska få bosätta sig, utan 

särskild ansökan, om borgerskapet i den staden tillåter. Mer än så finner inte utskottet någon 

anledning till att utvidga rättigheterna för de inom landet födda judarna.
42

  

 Utskottet verkar dock inte vara eniga, en reservation görs omgående av Friherre af 

Ugglas, som själv sitter i utskottet, där han tar avstånd från det nyss fattade beslutet. Han hade 

inte föreställt sig att fördomen fortfarande skulle vara så stark, utskottets beslut, menar han, 

var snarare än inskränkning än en utvidgning av rättigheterna. Därefter räknar han upp en 

mängd instanser, i de fyra städer judarna tillåts bo, som af Ugglas varit i kontakt med där 

dessa ger sitt medgivande till att låta judarna få bo varhelst de önskar. Efter 70 års 

prövningstid menar av Ugglas att det nu står klart att de vitsordade judarna borde få rätt att 

                                                 
39

 Ridderskapets och adelns protokoll, 23 december 1850,s.139-155, se t.ex. s.145.  
40

 Allmänna besvärs- och ekonomiutskottets betänkande, nr.53, 1 mars 1851, s.4-13.  
41

 Allmänna besvärs- och ekonomiutskottets betänkande, nr.53, 1 mars 1851, s.4-8.   
42

 Allmänna besvärs- och ekonomiutskottets betänkande, nr.53, 1 mars 1851, s.9.   
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”utöfva sina medborgerliga pligter” över hela landet. Därefter nedtecknades det att ytterligare 

14 ledamöter instämde i detta. Övriga kommentarer rör sig kring samma argumentation och 

samtliga är upprörda över det faktum att borgerskapet i de olika städerna skulle ha makt att 

avgöra om judarna fick bo där eller inte.
43

  

 

Den splittrade adeln  

Ridderskapet och adeln, den 19 mars 1851 

Här nedan följer en redovisning av huvuddragen i den debatt som är nertecknad i ridderskapet 

och adelns protokoll med anledning av de väckta motionerna och därpå följade 

utskottsbetänkande om utvidgat medborgarskap för svenskar av mosaisk trosbekännelse.  

 

Liberala utvecklingstankar 

Protokollet avslöjar tidigt att flera var upprörda och chockade över hur frågan behandlades i 

det allmänna besvärs- och ekonomiutskottet. De framhåller att det är ociviliserat och helt ur 

sin tid att låta dessa fördomar få leva kvar. Motståndarna till dessa menade istället att det inte 

handlar om någon brist på upplysning, man behöver bara rent krasst se på vad landet skulle ha 

för nytta av att judarna skulle vinna utökade rättigheter, samt ta hänsyn till den allmänna 

opinionen bland folket, som ju inte var judarna till fördel.
44

  

 Störst utrymme av de liberala rösterna får motionären Liljenstolpe. Utöver sitt 

anförande, där han bland annat uttrycker sitt missnöje över den outbildade bondebefolkningen 

som enligt honom bromsar upp den här frågan, för han också in en artikel skriven av Magister 

Sohlman. Artikeln tar upp flera sidor och argumenterar i liberal anda för judarnas utökade 

rättigheter. Sohlman är inte förvånad över att frågan kommer upp, det ligger i linje med 

landets kulturella utveckling. Att ta upp den här frågan, om att upphäva det förtryck och den 

förnedring som detta folk får lida under bara för att de tillhör en annan religiös övertygelse, 

menar Sohlman är nödvändigt för varje folk som nått en viss grad av civilisation. Den här 

frågan kommer alltid som ett resultat av ett folk som beträtt framåtskridandets bana och hur 

den sedan har blivit löst har alltid varit ”en temmeligen säker måttstock på folkets 

intellektuella och politiska utveckling”.
45

   

 Det finns funderingar kring hur det kommer sig att judarna alltid ha blivit förföljda. 

Man förvånar sig över hur dessa goda egenskaper som, sedlighet, religiositet, förståndighet 

och arbetsamhet alltid har legat dem till last. I kontrande argument menar dock vissa att 

toleransen inte kan går hur långt som helst, och att detta inte alls behöver innebära brist på 

upplysning. Kritik framförs också mot de ståndsmedlemmar som menar att judendomen 

skulle kunna medföra ett högre mått av mänskliga framsteg än kristendomen. Att det skulle 

vara så är högst tvivelaktigt enligt dessa.
46
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 Ridderskapets och adelns protokoll, 19 mars 1851,s.6-58, se. t.ex. s.47.  
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Genomgående kan man mellan raderna utläsa en frustration från de som kämpar med att få 

den här frågan löst. Det finns en förvåning över de bakåtsträvande åsikter de möter på men 

också en varning om att detta skulle hämma utvecklingen i landet och få Sverige att verka 

som ett inskränkt och omodernt land. Motargumenten däremot vill inte sammankoppla detta 

med upplysning eller utveckling. De menar att det inte är något judehat eller ofördragsamhet 

som är hindret utan snarare en statsekonomisk fråga där Sverige helt enkelt inte har råd att 

låta judarna få släppas lösa i hela landet. Risken är för stor att det skulle ske på det svenska 

folkets bekostnad.
47

  

 

Ekonomiska skäl 

Diskussionen om var judarna skulle få bosätta sig är i allra högsta grad en ekonomisk fråga, 

då detta skulle påverka de nya städernas, eller landsbygdens näringsliv och ekonomiska 

utveckling. Klart står att många vitsordar judarna för deras goda uppförande och utskottet 

självt konstaterar att de varit till gagn för de städer de levt i. De har helt enkelt gjort sig 

förtjänta av större frihet, menar flera, och svenskarna skulle behöva lite konkurrens så att det 

sätter fart på kreativiteten och entreprenörskapet.
48

 

 Ett argument som förs fram menar att hur man än har uppfattat judarna, så borde de 

ändå få utvidgade rättigheter.  Om de nu varit till gagn för dessa fyra städer, varför ska de då 

inte få bosätta sig var de vill? Men om de däremot skulle ha varit till en börda för dessa 

städer, varför ska endast fyra dela på eländet? Sådana argument kontras med farhågorna om 

vad som skulle kunna komma att hända ifall judarna fick bo på landsbygden. Här dras det 

faktum att ”en ovanlig fruktsamhet i alla tider åtföljt den judiska folkstammen” upp som en 

varning för att de snart kan komma att ta över hela landsbygden. 
49

 

 Herr Hartmansdorff framför en liknelse där Sveriges städer är hus, och judarna dess 

hyresgäster. Om någon vill flytta in i ditt hus men du säger nej, behöver väl inte detta betyda 

att du hatar honom? Anförandet fortsätter och konstaterar att man till och med kan älska en 

person, men för den skull vill man kanske inte ha honom i sitt hus, eller som en del av sin 

familj. Judarna har nu fått bo i fyra av Sveriges ”hus”, kanske räcker det så? Det behöver väl 

inte innebära att man är ofördragsam bara för att man inte vill att de ska bo i alla landets 

hus?
50

 Andra argument lyfter fram några punkter där judarnas bidrag till det svenska 

samhället testas rent praktiskt. Här följer en sammanställning av den genomgången: 

 

o Behöver vi ökad folkmängd? Nej, den är redan så stor att man inte vet hur man ska 

försörja alla. Utvandringar sker årligen och fattighusen fylls. Är det då skäl att på våra 

egna barns bekostnad lämna större utrymme åt Israels barn? 

o Är det för att öka Sveriges förmögenhet man vill ge större utrymme åt judarna? Visst 

har de en skicklighet att kunna förvärva sig en förmögenhet, men det skulle ske på 

borgerskapets bekostnad. Vi har sett vad som har hänt i Polen, vi skulle kunna bli 

beroende av en jude! Vilka är de största kapitalisterna i världen om inte judarna?  
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 Ridderskapets och adelns protokoll, 19 mars 1851,s.6-58, se t.ex. s.46.  
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o I sparsamhet skulle judarna kunna lära oss mycket, men vi har istället smålänningarna 

som är våra egna landsmän, dessa kan vi ha som föredömen.  

 

Som försvar för judarnas strävsamhet och förmåga att syssla med pengar ges till sist en 

historisk tillbakablick där de vanliga orsaksförklaringarna tas upp: att alla andra yrkesgrenar 

förvägrats dem och att de därför blivit duktiga på det enda yrke som i många hundra år varit 

dem tillgängligt. Den ekonomiska diskussionen hos ridderskapet och adeln pendlar tydligt 

mellan två läger: de som menar att de riksgagneliga judarna borde spridas över hela Sverige 

för att öka landets välstånd, och de som menar att detta vore vådligt då konkurrensen skulle 

bli alldeles för stor.
51

  

 

Religiösa skäl 

Trots att flera menar att detta inte är en fråga om religion så är det dessa argument som 

framträder tydligast hos ridderskapet och adeln. Diskussioner och utläggningar om 

religionsfrihet, likgiltighet, statskyrkan, döden, slavar, sabbat och så vidare tar upp stor plats 

av protokollet. Här går meningarna tydligt isär; vissa menar att judarna skulle skapa splittring 

och likgiltighet för kristendomen bland folket samtidigt som andra är övertygade om att 

religionsfriheten är just det som får folk att verkligen bli hängivna.
52

  

 Den likgiltighet man fruktar skulle komma över folket om man gav judar fullständigt 

medborgarskap menar någon redan finns utbredd över hela landet. Det enda sätt att råda bot 

på detta är att införa religionsfrihet eftersom ”det religiösa lifvet borttynar i avsaknad av 

frihet”. Det påstås också att det inte finns någonting som ger näring åt likgiltigheten så 

mycket som när statskyrkan lägger tunga band och bördor på folket. Med exempel från 

Amerika och England påvisas sedan hur religionsfriheten har verkat positivt i dessa länder.
53

  

 Några argument har en helt annan ton: att inte ge judarna de rättigheter som övriga 

svenskar innehar står i strid med kristendomens kärna. Detta är ett återkommande argument 

som menar att det är centralt för en kristen att ta sig an de svaga och utstötta i samhället, att 

behandla judarna som främlingar och utesluta dem från fullt medborgarskap strider alltså mot 

den kristna läran. Kristendomen skulle förstärkas, inte försvagas om de gavs ett äkta 

mottagande och fick bli verkliga medborgare i alla hänseenden. Judarna är inte heller kända 

för att försöka omvända sin omgivning och återigen ges exempel från emancipationen i 

England där det inte har varit några problem med detta.
54

  

 Som motargument till detta påpekas att Sverige är unikt som har en enda statskyrka, 

som alla hyllar. Denna enhet är en stark fördel för Sverige, och när något hotar denna bör man 

se upp. Greve Liljencrantz menar i sitt anförande att han inte är rädd för att judarna får vissa 

rättigheter i Sverige, men han är rädd för vad det kan komma att leda till. I detta berörs också 

ett annat problem kopplat till religionen. Nämligen det faktum att judar och kristna firar 

sabbat, eller vilodag, på olika dagar. I detta ligger en stor problematik, särkskilt om judarna 

bosätter sig på landsbygden och har kristna anställda. Detta skulle kunna resultera i två 
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vilodagar och de kristna, anställda hos juden, skulle inte kunna utföra sin ”kristliga plikt” på 

lördagen. Dessutom skulle inte judarna vara accepterade av folket på landet, och Liljencrantz 

ser som sin plikt att här föra folkets talan. Till sist ges en liknelse om att införlivandet av 

judarna i Sverige enbart skulle sluta som ett olyckligt äktenskap, inte bra för någon av 

parterna.
55

  

 Religionsfrågan verkar skapa en livlig debatt hos ridderskapet och adeln. Frågor och 

farhågor hänger i luften. Kommer judarna att skapa splittring i kristendomen? Kommer de spä 

på likgiltigheten? Hur blir det med sabbatsdagen? Samtidigt finns det dem som menar att 

religionsfrihet är just det kristendomen behöver, och att sann kristendom just är att sträcka sig 

ut till främlingar och utstötta.
56

  

 

Politiska och sociala skäl  

Bland de argument som lyfts in under den här rubriken kan man ana en vild diskussion i 

ståndet. De röster som uppmanar till försiktighet vad det gäller att ge judarna vidare 

rättigheter är få, och hänvisar om och om igen till det stöd de vet att de har bland folket. 

Argumenten för judarna kopplas ofta till judarnas goda egenskaper, skötsamma beteende och 

den positiva erfarenhet andra europeiska länder har av emancipationen. Till dessa anföranden 

noteras i protokollet att ”åtskilliga ledamöter hördes yttra bifall”.
57

  

 Flera ledamöter menar att eftersom frågan varit uppe så länge, och lång tid har gått, så 

borde man låta erfarenheterna av judarnas närvaro i Sverige visa vägen. Det konstateras av 

många att judarna visat prov på skötsamhet och att de varit arbetsamma. Det existerar ingen 

kriminalitet eller laglöshet bland dem och det enda som skulle kunna vara en last är ”begäret 

efter egen vinning”, detta, menar de dock, är något som är hela mänsklighetens arvssynd och 

som säkerligen är lika vanligt hos de kristna. Att vägra inflyttning till judar är som att likställa 

dem med ”vanfrejdade och försvarslösa personer” eftersom de är de enda som får vägras 

inflyttning förutom judarna.  Någon vill dock vänta lite med att ge dem full emancipation, då 

fördomarna hos folket fortfarande verkar vara så pass starka.
58

  

 Motargumenten handlar som sagt till stor del om att ta hänsyn till det svenska folket. De 

ställer sig frågor som: har inte svenska folket en rätt? Så länge folket inte vill ha dem ibland 

sig, så väljer den här personen att ställa sig på folkets sida. Kopplat till detta framgår 

ytterligare ett argument som menar på att judarna egentligen inte har det så dåligt ställt i 

Sverige.  Det är inte ovanligt att de har det bättre än de kristna och befinner sig verkligen inte 

i en förtryckt position. Snarare beter de sig som en person, väl medveten om att han har 

mycket pengar. Det är inte så säkert att det goda uppförandet många pekat på kommer att 

fortsätta efter emancipationen, då andra länder i Europa har visat exempel på att de fortsatt 

med ockrande och schackrande.
59
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Sammanfattning 

Inom ridderskapet och adeln finns det genomgående under alla rubriker en tydlig uppdelning 

mellan liberala argument och de som inte vill se någon förändring i fråga om judarnas 

rättigheter. Det märks såväl i den ekonomiska frågan, som i den religiösa och sociala. Det är 

relativt jämt mellan blocken och särskilt den religiösa frågan orsakade stor debatt. 

Huvudargumenten, för och emot, genom alla rubriker handlar om judarnas närvaro i Sverige 

skulle gagna eller skada Sverige. Slutresultatet av diskussionen blev att 78 röstade för avslag 

av betänkandet och 50 röstade för bifall.
60

  

Prästerna – humanitetens beskyddare   

Prästeståndet, den 15 mars 1851 

Här nedan följer en redovisning av huvuddragen i den debatt som är nertecknat i 

prästeståndets protokoll med anledning av de väckta motionerna och därpå följande 

utskottsbetänkande om utvidgat medborgarskap för svenskar av mosaisk trosbekännelse.  

 

Liberala utvecklingstankar  

Flera röster i prästeståndet konstaterade snabbt att utskottets betänkande snarare var en 

inskränkning än en utvidgning av de rättigheter judarna har, motargumenten till svar på detta 

var få och svaga. Humanitet var ett återkommande tema. Att judarna skulle få tillträde till alla 

städer var det minsta man var humaniteten och folkrätten skyldig. Likaså ingår det i 

”humanitetens fordringar” att man inte inskränker rättigheterna för dem man redan tagit emot 

och dessutom inte gör för stor skillnad på dem och andra medborgare. Någon annan tyckte 

dock att allt prat om humanitet sade emot sig själv när det inte var humant mot svenskarna att 

låta judarna få ett så pass stort utrymme i Sverige.
61

  

 Vidare är det flera som är emot utskottets förslag om att borgerskapet i varje stad ska 

avgöra vilka judar som får bo där och inte. Eftersom judarna redan visat prov på att vara 

sedliga, skötsamma och fina medborgare finns det ingen anledning att inskränka rättigheterna 

ytterligare. Någon konstaterar också att om man är född i Sverige, då är man svensk och ska 

erhålla alla rättigheter som andra medborgare har. Andra är mer restriktiva i sin hållning, då 

de menar att man inte bör rösta igenom ett sådant beslut förrän det är accepterat och förankrat 

hos folket. Först måste ”de upplyste och frisinnade män, som här så varmt och fördomsfritt 

kämpa för judarnas sak” i tidningar, debatter och predikningar ta upp frågan så att vanligt folk 

tar det till sig. När det sedan har slagit igenom på tankenivån bör man också rösta igenom det 

som en lag. En annan menar att detta är helt fel väg att gå, hur ska man någonsin kunna få till 

stånd en förändring om inte politikerna går före och lagstiftar? Även i prästeståndet uttrycker 

man en uppgivenhet över att bondeståndet bromsar upp denna fråga om och om igen.
62

  

  

Ekonomiska skäl 

Ur det ekonomiska perspektivet motiveras judarnas närvaro i Sverige av hur fördelaktigt det 

är att ha dem här. De som är för menar också att det enda som gör att folk är skeptiska är 
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rädslan för att inte klara av ”den industriella konkurrensen med detta strävsamma folk”. Det 

påstås att det finns en större fördel med att ha judar i Sverige än folk från andra främmade 

nationer, som exempelvis tyskar eller skottar. ”Det överskott som judarna i sparsamhet och 

idoghet samlat” kommer alltid att stanna i landet eftersom de inte har någon egen nation att 

åka tillbaka till. Problemet med tyskar och skottar är att de åker till Sverige för att tjäna 

pengar och sedan flyttar tillbaka till sitt land vilket gör att Sverige enbart förlorar på detta ur 

statsekonomisk synpunkt. Därför, menar dessa röster i prästeståndet, är det viktigt att vi inte 

inskränker deras rättigheter ytterligare då just detta skulle kunna få judarna att lämna landet, 

det skulle vara en stor förlust eftersom judarna tjänar som exempel för svenskarna i 

”sparsamhet och idoghet”. Några kritiska röster till detta hörs inte utan det noteras istället 

bifall.
63

  

 

Religiösa skäl 

De religiösa skälen i prästeståndet går att dela in i tre huvudargument. De som upphöjer 

judarna som folk och är för full emancipation, de som menar utökade rättigheter är positivt då 

det skulle främja judarnas övergång till kristendomen och till sist de som motsätter sig 

utökade rättigheter eftersom det skulle splittra kristendomen.
64

  

 Judarna har en hängivenhet till sin religion, uttrycker en ledamot och menar sedan att 

detta är något svensken kan lära sig av eftersom det saknas hos många kristna. En annan 

framhåller att judarna som genom historien har uppträtt som Guds heliga folk är 

mänsklighetens adel. Vidare menar denne talare att eftersom det i Bibeln finns förhoppningar 

om att hela Israel ska bli frälst, är det ett naturligt steg att ge dem rättigheter. Ledamoten 

sträcker sig också ännu längre och föreslår att det ska bli tillåtet för en jude och en kristen att 

gifta dig. Det konstateras också att det inte finns någon väsentlig skillnad mellan Moses tro, 

profeternas tro och den kristna bekännelsen, varför är då rättigheterna inskränkta på grund av 

religiösa skäl?
65

 

 Om judarna inte isolerades i endast fyra städer så skulle assimileringen gå snabbare och 

många fler skulle övergå till den kristna läran, konstaterar en ledamot som personligen känner 

en jude som konverterat. Den täta sammanslutningen i de få städer de får bo i, hindrar alltså 

assimileringen. I den här argumentationen framgår det dock tydligt att personen inte 

egentligen är intresserad av att ge judarna några rättigheter eftersom sociala rättigheter i ett 

kristet land endast borde tillfalla de kristna, men just på grund av möjligheten att påskynda 

assimilering och främja konverterandet får det ändå vara värt det.
66

   

 Som motargument till att detta ger Doktor Annerstedt en liknelse där han framhåller att 

han inte håller med de som menar att judarnas fulla medborgarskap skulle vara ofarligt för 

Sverige. Om samhället är en organism, så som han själv tror, så måste religionen vara den 

livgivande själen. Summan av hans bild är att själen inte får bli splittrad, därför räcker det om 

judarna får vistas bland folket, men inte likställas med det.
67
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Politiska och sociala argument 

Ännu en gång tas det faktum upp att judarna inte har ett eget land. Därför, menar några, kan 

man inte behandla dem på samma sätt som andra främmande folk som man av någon 

anledning tog för stort utrymme i Sverige. Sedan förs de vanliga argumenten fram om 

judarnas skötsamhet och goda uppförande samt det faktum att det inte rör sig om att öppna 

upp gränsen för ett obegränsat antal judar utan bara om de som redan finns i landet och är 

födda här.
68

  

 Här dyker en ny vinkel upp i diskussionen. Någon ifrågasätter varför det bara är judarna 

som diskuteras och inga andra minoriteter. Är deras situation verkligen så dålig? Finns det ens 

skäl för den här diskussionen? Inga exempel ges på vilka andra typer av minoriteter som 

skulle diskuteras, men debatten fortsätter i den här riktningen då någon menar att varken 

antipatier eller sympatier kan ligga till grund för ett riksdagsbeslut. Det konstateras sedan att 

judarna fått mycket uppmärksamhet, sympatier och vitsord på grund av deras långvariga 

utsatthet där de samtidigt alltid stått starka. Att enbart grunda beslutet på dessa sympatier med 

judarna är farligt, man bör alltid se till landets bästa. Och än så länge finns det en 

bondebefolkning som är starkt emot att judarna ska flytta ut på landet och i småstäderna.
69

  

 

Sammanfattning 

Det är svårt att i prästeståndet urskilja tydliga läger för och emot judarna, diskussionen rör 

inte frågan om judarna ska få emancipation, utan snarare när och hur man ska gå tillväga för 

att förankra detta hos folket. Det är också första gången tankar om ”humanitet” och mänskliga 

rättigheter dyker upp som ett skäl att låta judarna få större frihet. Slutresultatet av 

diskussionen blev att 25 röstade för avslag av betänkandet och 19 röstade för bifall
 70

  

Det liberala borgarståndet  

Borgarståndet, 19 mars 1851  

Här nedan följer en redovisning av huvuddragen i den debatt som är nertecknat i 

borgarståndets protokoll med anledning av de väckta motionerna och därpå följande 

utskottsbetänkande om utvidgat medborgarskap för svenskar av mosaisk trosbekännelse.  

 

Liberala utvecklingstankar 

Borgarståndets protokoll innehåller en rad liberala argument, diskussionen är dock inte alls så 

omfattande som i de två högre stånden. ”Den sorgliga känsla, som det ifrågavarande 

Betänkandet måste framkalla hos varje sann vän af upplysning”, som någon uttrycker det, 

mildras av det faktum att frågan ändå är på bordet.
71

  

 Argumentationen förmedlar att utvidgade rättigheter för judarna ligger i tiden och 

efterlyser en mer liberal anda i utskottet. Många fördömer det gamla systemet och jämför med 

tidigare riksdagar då frågan helt avslagits. Att betänkandet denna gång åtminstone innehåller 
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principen om rättvisa och upplysning verkar dock vara en tröst.  Det påstås att det är ett bevis 

på framåtskridande och ett tecken på att full emancipation inte är långt borta. Denna princip 

om rättvisa och upplysning, menar man, bör finnas i varje civiliserad nation och några 

uttrycker en rädsla för att hamna ännu längre efter den europeiska utvecklingen än vad 

Sverige redan gjort genom sin föråldrade lagstiftning. Anförandena är korta och koncisa och 

innehåller mestadels medhåll och prisande av den liberala andan. Herr Falhems kommentar är 

ett utmärkt exempel.
72

 

 

Af innersta övertygelse förenar jag mig med de flera upplysta talare, hvilka frigjort sig från 

vidskeplighet och fördomar samt talat för framgången av den sak, som gäller att vinna bättre 

medborgerliga rättigheter äfven för bekännare av den mosaiska tron.
73

 

 

Ekonomiska skäl 

Även i detta stånd belyser man det faktum att judarna skulle kunna vara ett gott exempel för 

svenskarna i sparsamhet och familjeliv. Farhågorna om att möjligheten till att bosätta sig på 

landet skulle leda till att de skulle få alltför stort inflytande avvisas. Istället menar man att den 

skarpsinnighet, omtanke och energi som judarna har skulle komma dessa näringar till godo. 

Flera hoppas på att ”plogen en dag skall introduceras i judens hand” och att de därmed skulle 

välja andra yrken än enbart handel eftersom deras ”företagsamhet skulle (…) sannolikt blifva 

till gagn för Staten”. Om detta sker hoppas man att även bondeståndet skulle acceptera 

judarna. Dock håller någon ändå fast vid att det kunde vara skadligt, det skulle komma att bli 

alltför stor konkurrens.
74

  

 Det påpekas dock att det finns judar som försökt sig på ett yrke utanför det traditionellt 

judiska, men att de diskrimineras. Här ges ett exempel på en jude som efter lång utbildning 

inom medicin med flera vetenskapliga studier och resor bakom sig nekas en anställning på 

grund av det faktum att han är jude. När detta faktum väckts kommenteras detta av många 

ledamöter som framhåller att läkaryrket, men också läraryrket ska vara öppet för judar.
75

 

 

Religiösa skäl 

Liksom under de övriga rubrikerna i borgarståndet finns här mestadels argument för judarnas 

fulla emancipation. De sysslar inte med proselytmakeri men de är samtidigt inte likgiltiga 

inför sin religion. Någon menar att det är karakteristiskt för judarna att de har en varm och 

religiös känsla. Andra framhåller däremot att det kan finnas religiösa skäl för att inte tillåta 

dem att bo på landet och i små städer. Problemet ligger i församlingsgemenskapen, 

skolundervisningen, uppfostrandet av barnen och vården av de fattiga. Det finns etablerade 

synagogor i de fyra städer där de nu tillåts att bo. Men om de flyttar ut på landet och till 

småstäder är risken stor att de blir isolerade då de inte får tillgång till en synagoga som också 

kan bidra till barnens skolgång och så vidare.
76
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Politiska och sociala skäl 

Många ledamöter är upprörda över det sätt på vilket utskottet hanterat denna fråga. Än en 

gång påpekas att förslaget enbart kommer att innebära inskränkningar av de nuvarande 

rättigheterna. Man menar att betänkandet undertecknades utan majoritetens medgivande efter 

en livlig diskussion med många meningsskiljaktigheter. Här gör borgarståndet sin sak klar: 

man kan inte godkänna en lag där vissa medborgare (judarna) är beroende av andra 

medborgares (borgarståndets) godkännande för att få bosätta sig i en viss stad.
77

 

 ”Om deras sedlighet skulle stridigt mot den kristnes så hade staten både rätt och plikt att 

neka dem. Men det finns inget i den vildaste fantasin som skulle kunna rättvisa ett sådant 

beslut.” Här låter de erfarenheterna styra sättet att se på judarna. Någon som känner en polis 

förklarar att denne under 28 år aldrig sett en jude begå ett brott, en annan hänvisar till länder 

ute i Europa där man sett judar smälta samman med sin nya nation och visat prov på god 

patriotism.
78

   

  De kritiska rösterna är även här få och kanske inte ens kritiska, utan snarare tvekande. 

Här bekymrar sig någon över omöjligheten i att judarna skulle kunna assimileras. Det är ju 

känt att judarna i alla tider, både goda och dåliga behållit sin nationalitet och utgjort ett folk 

för sig, de har varit en nation i nationen. På landsbygden och i de små städerna menar man då 

att detta kan skapa en isolering när man däremot i de stora städerna fortfarande kan behålla en 

judisk gemenskap. Vad man sätter sig emot här är alltså inte judarna som folk, utan deras 

förmåga att assimileras i en annan nation.
79

  

 

Sammanfattning 

Lovorden är många bland borgarna, ”den erfarenhet vi har om dem är dess arbetsamhet och 

moral, så tillfredställande och vacker att varje samhälle bör vilja tillägna sig dem, såsom 

medborgare”. Här framträder den liberala andan tydligast bland stånden och inte många är 

emot judarnas emancipation. Bland annat uttrycker sig en ledamot såhär: ”Att längre förneka 

dem rättigheter (…) strider emot de principer i liberal anda, som af hvarje civiliserad nation 

böra omfattas”. De hoppas på att den företagsamhet och kreativitet som judarna bär på ska 

spridas över landet, även till landsbygden. Resultatet av omröstningen, om en sådan hölls, 

presenterades inte i protokollet.
80

 

De konkurrenshotade bönderna  

Bondeståndet, den 15 mars 1851 

Här nedan följer en redovisning av huvuddragen i den debatt som är nertecknat i 

bondeståndets protokoll med anledning av den väckta motionen om utvidgat medborgarskap 

för svenskar av mosaisk trosbekännelse.  
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Liberala utvecklingstankar 

Diskussionerna i bondeståndet inleds med en rad argument i liberal anda. Någon menar att 

även om han inte hyser någon förkärlek till judar så borde de få leva i landet utan att 

konvertera, fördomarnas tid som kränker människovärdet borde vara förbi. En annan menar 

att bara för att man tillhör en annan trosuppfattning så bör man inte hämmas från att utvecklas 

inom det land man är född och uppväxt. Det råder hos vissa dock en tveksamhet, man vill ge 

dem rättigheter just därför att de inte har ett eget land att förvisas till, samtidigt fruktar man 

för vad som kan komma att hända med tanke på att man vet hurdana judarna är. Någon 

framhåller att de redan är ”en mäktig stat i staten” och ”med ytterligare utvidgade rättigheter, 

skulle desse, i en icke så aflägsen framtid blifva ett plågoris för landets ursprungliga slägte”.
81

  

 Motreaktionerna kommer snabbt. Många är förvånade över att finna sådana liberala och 

judevänliga åsikter inom ståndet. En medlem av utskottet trodde sig inte behöva förklara sin 

ståndpunkt, men inser att det nog ändå är på sin plats. Som svar på argumenten om att man 

inte bör hysa fördomar mot judarna för deras religions skull svarar han: ”jag hyser en sådan 

kärlek till min egen att jag ogärna vill vi ha närmare beröring med personer som tillhör en 

annan”. Fler med honom fortsätter att vara förvånade genom hela protokollet. De liberala 

åsikterna verkar ha starkare fäste hos bondeståndet än vad de själva trodde.
82

  

 En som bär på dessa åsikter är Pehr Hansson. Han menar att fördomar som tvång och 

kränkning av mänskliga rättigheter hämmar landets utveckling. I de länder där man däremot 

gjort sig av med detta förtryck menar han att det funnits en stark utveckling i rikedom, 

företagsamhet, kultur och konstnärlighet. Dessa länder har också blivit överlägsna alla andra i 

frihet och fördragsamhet.
83

  

 

Ekonomiska skäl 

De kritiska rösterna mot judarna tilltar här i styrka. Det beteende man tidigare sett och hört 

om hos judar är man nu rädd ska utbreda sig om de får utökade rättigheter. Det finns oro för 

en alltför stor konkurrens, bedrägerier och ett maktövertagande.
84

  

 ”Jag har från min barndom hört att de som kommit i kontakt med judarna har bittert fått 

ångra dessa bekantskaper därför att de alltid blivit omänskligt bedragna på pengar." Flera 

bekräftar detta och framhåller att man istället borde värna om de svenskar som varje dag sliter 

hårt för sitt levebröd. När man ger judarna alltför stort utrymme tränger man ut landets egna 

företagare. Man benämner också några som ”fattiga schackerjudar” och frukar vad de kan 

komma att föra med sig om de skulle få bosätta sig i alla rikets städer. De förutspår också att 

när judarna får tillåtelse att flytta ut på landet, då kommer de med all säkerhet nosa upp de 

bördigaste jordarna. Med tanke på att judarna, som vissa uppmärksammat, har en känsla för 

att lura till sig pengar konstarar man att allt detta kan leda till att judarna förvärvar 

storgårdarna på landet, och med ägandet av en storgård följer också uppgiften att utse 

kyrkoherde - det skulle vara förfärligt.
85
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 Som svar på detta kontrar man med att alla som sysslar med handel och företagande nog 

vill ha vinst på det han gör. Det finns nog ingen jude som vill ha särskilt mycket mer vinst än 

vad en svensk vill. Någon tror också att det schackrande, som han menar finns, skulle upphöra 

om judarna fick äga mark på landsbygden. Det skulle helt enkelt få dem att syssla med 

annat.
86

  

 

Religiösa skäl 

Många av bönderna är överens om att konverteringstvång inte är en bra idé. Man konstaterar 

att landet då skulle bli fullt av skenkristna. Man försvarar judarna genom att peka på att de 

aldrig sysslat med proselytmakeri och att de i allmänhet är som vilka människor som helst. 

Någon framhåller också att judendomen faktiskt ligger till grund för kristendomen, hur skulle 

den då kunna utgöra en fara för vår religion?
87

  

  Vidare fördöms den möjlighet att en jude skulle anställas av en kristen eller vice versa. 

Man ska ju inte ”gå i ok med en otrogen” upplyser någon och sedan belyses de problem detta 

skulle kunna innebära med tanke på sabbatsdagen. Nej, judarnas närvaro på landsbygden 

skulle helt enkelt skapa för mycket bekymmer för hur skolorna inrättas på landet och hur 

skulle de kunna uppfostra sina barn i den judiska läran utan en synagoga?
88

 

 Till sist sätter någon ner foten, om det är av ironi eller inte är svårt att avgöra, men detta 

är vad som föreslås. Om judarna skulle få dessa rättigheter måste det ske en ändring i litanian, 

den gemensamma bön som prästen leder tillsammans med församlingen, till att innehålla 

”från judarne bevare oss, milde Herre Gud”.
89

  

  

Politiska och sociala skäl 

De flesta är överens och fast beslutna om att de inte vill sprida judarna vidare över landet, och 

då särskilt inte ut på landsbygden. ”Jag hatar inte judarna” framhåller någon, och syftar både 

på judarna som personer men också på judendomen. Men han vill ändå inte ha dem boende på 

landsbygden eftersom överallt där judar bor har han talat med folk som vill bli kvitt dem. 

Även om det i nuläget endast rör sig om svenskfödda judar så är man orolig att det ska 

komma tusentals judar inflyttandes, exempelvis från Polen. Det verkar sedan vara allmänt 

känt att det var judarnas fel att Polen hamnade under Ryssland och med det sagt utgår en 

varning om att riksdagsstånden hoppas att de vet vad de gör. En annan person har kontakter i 

Köpenhamn där ryktet spridit sig att de är mycket missnöjda med judarna. ”När resande 

komma dit, springa så kallade schacker-judar i alla riktningar, och hafva fickorna fyllda med 

kramvaror, dem de utbjuda till 10 gånger dess rätta värde”.
90

  

 

Sammanfattning  

Det verkar vara just detta som är bondeståndets huvudsakliga argument: att judarna inte kan ta 

sig an hederligt grovarbete, utan måste syssla med handel och inte sällan med schacker och 

procenteri. De finns dock ett antal röster inom bondeståndet som inte håller med. Eller de 
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kanske håller med, men vill tona ner de häftiga anklagelserna genom att visa på att ocker med 

all säkerhet även försiggår hos kristna.
91

  

 

Avslutande diskussion  

Efter att ha blickat in i riksdagsdebatten från 1851 om judarnas utvidgade rättigheter kan 

snabbt konstateras att det var en fråga som väckte känslor, i alla stånden och på hela den 

politiska skalan. Undersökningen säger mycket, men framför allt ger den en avslöjande bild 

av sin tid. Den visar på sådant man kan se först i efterhand, mönster och processer som endast 

går att upptäcka när tid förflutit. Den visar dock bara det vi ser, det vi väljer att se. Vi gör ett 

titthål in i det förflutna och försöker skapa oss en helhetsbild, det är ingen lätt uppgift, men 

jag ska här, med hjälp av tidigare forskning, försöka förmedla en del av den bilden. Vad säger 

debatten om sin tid? På vilket sätt tar sig den antisemitiska diskursen uttryck? Krockar den 

med den moderna tidens liberalism? Vad ville man med judarnas närvaro i Sverige?  

Människovärde eller nyttovärde?  

Redan i Liljenstolpes och Waerns motioner kan man ana den desperation som sedan följer alla 

de liberala talespersonerna i de fyra stånden. Det är väl ändå på tiden! Det anstår inte en 

modern stat att behandla någon på det sättet! Hur den här frågan behandlas kommer att mäta 

graden av civilisation i Sverige! Utropen är många, och anhängarna av dem verkar också vara 

många, främst från borgarståndet. Det finns också en besvikelse och förundran över utskottets 

beslut. Många anser att det snarare inskränker judarnas rättigheter och är chockade över hur 

ett sådant förslag kan klubbas igenom i detta, som de anser, upplysta tidevarv.  

 De liberala tankegångarna återfinns i alla stånden, men är som ovan nämnt, starkast i 

borgarståndet. Ett inte helt oväntat utfall, då jag i min begreppsdefinition visat att liberalismen 

var utbredd över alla stånd, om än starkast hos borgarna. Adeln har många starka anhängare 

och trots att argumenten ofta kläs i ord av tolerans och acceptans kan man ana en underton om 

varför de bör få utvidgade rättigheter: de har gynnat Sverige ekonomiskt, och ska så fortsätta 

göra det. De präster och de fåtal bönder som yttrar liberala åsikter, för istället resonemang 

kring människovärde och humanitet. Kanske kan man här se en skillnad mellan den liberalism 

som sätter människovärdet i fokus och den starka ekonomiska strömningen av samma 

ideologi. Det är ju tydligt att många som argumenterar för judarnas utvidgade rättigheter inte 

gör det med anledning av mänskliga rättigheter, utan snarare på grund av den positiva effekt 

de hittills haft på Sverige och i de övriga länder där emancipationen redan trätt i kraft.  

 Motståndarna till dessa liberala argument menar att det inte är fråga om upplysning eller 

huruvida Sverige är civiliserat eller inte. Stödet för judarna finns inte förankrat i folket och så 

länge det ser ut så bör de heller inte få utökade rättigheter. Inte många motargument bygger på 

tydlig fientlighet eller hat mot judarna, ingen vill heller påstå sig vara mot upplysning och 

tolerans. Det man oroar sig för är folkets utbredda fördomar, judarnas schackrande och 

ockrande, konkurrensen och hur maten ska räcka till. Bönderna, som är frikostigast med 

motargument och misstankar om judarna, säger sig inte heller hata judarna. De hyser dock en 
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sådan kärlek till det svenska folket, att det vore fel mot dem att låta judarna få ta upp större 

plats. Flera riksdagsledamöters uppfattning var således att antisemitismen var så utbredd hos 

folket, att en vänligare lagstiftning mot judarna måste stå tillbaka. På så vis kan man tala om 

en antisemitism, som krockar med, och hindrar, den framåtskridande liberalismen.  

Går det då att urskilja någon ”liberal antisemitism”? Den fientlighet som Andersson menade 

att det framväxande borgarståndet hyste emot de framgångsrika judarna. Några tydliga tecken 

på ”liberal antisemitism” är svårt att finna i min undersökning. Visst fanns det farhågor om att 

utvidgade rättigheter skulle skapa en alltför svårhanterlig konkurrens, men dessa åsikter 

kommer främst från bondeståndet som syftar på konkurrensen på landsbygden. Min hypotes 

är att detta var en typ av antisemitism som uppkom först efter emancipationen, närmare 1900-

talet, då judarna först hade möjlighet att konkurrera på fler platser än i fyra städer.  

Frågan om bosättningen 

Motionerna, utskottsbetänkandet och debatten i riksdagen kretsar huvudsakligen kring en 

fråga: bosättningen. Ska de få bo i alla städer eller bara några? Hur små eller stora kan dessa 

städer vara? Hur blir det med landsbygden? Frågan om vart judarna ska bo verkar vara högst 

väsentlig, kanske just därför att den är så starkt sammanbunden med den statsekonomiska 

utvecklingen.  

 Efter att motionärerna bland annat yrkat på att judarna fritt skulle få bosätta sig i alla 

rikets städer svarar utskottet med att föreslå bosättning för judarna i vissa bestämda 

stapelstäder. Om borgerskapet i varje stad accepterar detta ska sedan judarna fritt få bosätta 

sig här utan särskild ansökan. Förslaget upprör många som menar att detta bara tyder på en 

inskränkt syn hos beslutsfattarna i utskottet. Vid en närmare titt på innebörden av begreppet 

stapelstäder kan den häftiga reaktionen förstås ytterligare.  

 Som bakgrunden tidigare avslöjade stod upprätthållandet av stapelstäder för det 

ålderdomliga merkantilistiska sättet att styra ett lands ekonomi. Det var endast i dessa städer 

som import och export fick bedrivas, det var härifrån all utrikeshandel skedde. Att placera 

judarna där var givetvis ett smart drag från statens sida, då judarna var skickliga på just 

handel, men också hade nätverk över hela Europa. Men liberalismens anhängare förespråkade 

en helt annan ekonomisk linje, de ville inte att staten skulle sätta stopp för individens egen 

strävan efter välstånd. Att placera judarna i de städer där staten kunde kontrollera dess 

verksamhet och nytta sågs som ett bakslag mot liberalismen. Man framhöll också att judarnas 

bosättning inte fick bero på ett lokalt borgerskaps tycke och smak.  

 Frågan om landsbygden upprör andra känslor, på andra håll. Här är det främst bönderna, 

men också andra som oroas över vad en judisk befolkning på landsbygden skulle komma att 

föra med sig. Bönderna oroar sig främst över konkurrensen, ryktet går om att judarna skulle 

nosa upp de bördigaste jordarna och sedan erövra de största godsen, och det är något som inte 

får ske. Men det finns också andra orosmoment varav de flesta är starkt kopplade till 

religionen. Hur skulle det fungera med sabbaten? Hur skulle de kunna uppfostra sina barn i 

tron när det inte finns någon synagoga? De skulle bli isolerade! Samtidigt framhåller andra att 

det är just detta som behövs för att judarna ska assimileras och så småningom konvertera till 

kristendomen. Gemensamt för diskussionen om landsbygden är ovissheten om juden som 

lantbrukare, det finns inte så mycket erfarenheter om det och inga etablerade bilder. Det blir 

därför tydligt i debatten att de sätter in juden som lantbrukare i de föreställningar om juden 
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som finns på andra områden. Vissa verkar längta efter att ”juden ska sätta handen till plogen” 

så att också den delen av Sverige kan få del av judens företagsamhet och idoghet, samtidigt 

som andra är rädda för att detta ska bli ännu ett område av samhället där judarna lurar andra 

folk på pengar.  

Religionsfrågan 

Till skillnad från idag var religionen en oerhört integrerad del i samhället på 1800-talet. Ingen 

var oberörd, det var allas religion och den måste värnas om. Ingen riktar någon kritik mot 

kristendomen eller dess plats i samhället, däremot går meningarna isär i fråga om hur man ska 

värna om religionen, dess relation till andra religionsutövare och dess främsta syfte.  

 Det finns flera farhågor om vad som skulle kunna komma att hända om judar, med sin 

mosaiska trosbekännelse, spreds över landet. Flera fruktar för att det skulle skapa likgiltighet 

hos de kristna, andra är rädda för splittring och som ovan nämnt är frågan om sabbaten och de 

komplikationer det skulle innebära en återkommande punkt i flera av stånden. Men många är 

dem, som menar att judarnas plats i samhället inte är en fråga om religion, inte i det moderna 

1800-talet. Judarna har aldrig varit kända för att försöka omvända andra folk, och dessutom 

skulle religionsfrihet råda bot på likgiltigheten. 

 Att det finns så mycket olika åsikter om religionen och att dess plats i samhället 

överhuvudtaget diskuteras är ett tydligt tidstecken. Under ytan pyr ett missnöje mot kyrkans 

hårda lagar. Med facit i hand vet vi att bara fyra år senare skulle kyrktvånget avskaffas, och 

efter ytterligare tre år skulle konventikelplakatet som så hårt begränsat de kristnas 

religionsutövning också upphöra. Full religionsfrihet för främmade trosbekännare skulle dröja 

ytterligare några år, men ser man till klimatet på religionsdebatten i riksdagen står det klart 

liberalismen spridit sig även till detta område.  

 

Det sociala kontraktet  

Både Bredefeldt och Carlsson konstaterar i sin forskning att det fanns så kallade ”sociala 

kontrakt” som samhället upprättade åt judarna. Detta kontrakt har både format den judiska 

identiteten, men också varit villkor för medborgarskap eller en anledning till diskriminering. 

Det fanns vid den här tiden bilder och föreställningar om judarna som härstammade ända från 

medeltiden, och kanske längre än så. Och även om dessa kanske helt saknade någon 

förankring i verkligheten från början, kom de att prägla det judiska folket, och Bredefeldt 

menar att de till och med blivit en del av den judiska identiteten. När judarna sedan inflyttade 

till olika länder utnyttjade staten dessa egenskaper, ofta kopplade till juden som ekonomisk 

aktör, och skapade ett ”socialt kontrakt” som landets ekonomi skulle gynnas av. Carlsson har i 

sin forskning funnit, att de som följde detta sociala kontrakt, i större utsträckning beviljades 

medborgarskap och slapp den diskriminering som man annars kunde utsättas för. Kan jag se 

spår av detta sociala kontrakt i min undersökning? Och hur tar det sig uttryck? 

 Som tidigare nämnt så handlade inte debatten i de olika stånden om mänskliga 

rättigheter, det fanns inga FN-konventioner att hänvisa till. Istället låter de sig guidas av de 

erfarenheter Sverige har av judarna, och här är de positiva lovorden många. De har varit 

riksgagneliga, skötsamma och hårt arbetande. Flera menar också att de skulle kunna tjäna som 
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föredömen för svenskarna, särskilt i sparsamhet. Kriminaliteten ibland dem är nästan 

obefintlig och de begår heller inga äktenskapsbrott. Dessa argument är de mest återkommande 

genom hela riksdagsdebatten, endast bondeståndet ger exempel på personer som har negativa 

erfarenheter av judarna, annars håller alla med om detta. Judarna hade helt enkelt varit trogna 

det sociala kontrakt staten upprättat åt dem, och i de städer där de hittills fått vistas hade det 

gett positiv effekt, samtidigt som judarna själva jobbat sig upp till hedervärda positioner. 

Frågan är dock hur medvetna de var om att de lydde ett socialt kontrakt? Även den bilden är 

en konstruktion av historiker från eftervärlden. Någonstans kanske denna kämparglöd, 

skicklighet och strävsamhet snarare är ett resultat av de månghundraåriga förföljelser, 

begränsningar och hat detta folk upplevt. Som Bredefeldt uttrycker det har dessa faktorer 

skapat ett behov av självhävdelse, då de ständigt fått kämpa för sin existens.  

Vägen till emancipation 

Uppsatsen har nu visat på en del av den väg som ledde fram till emancipation för judarna i 

Sverige. Med den historiska kontexten blir det tydligt att emancipationen var en av alla de 

spillror från det gamla samhället som fick ge vika för liberalismens intåg. I forskningen visade 

Sten Carlsson på en ståndsriksdag på gränsen till upplösning, där alla mer eller mindre var 

färgade av liberalismens intåg, och detta är något som bekräftas i min uppsats. Men något som 

varken liberalismen eller emancipationen rådde bot på var den djupt rotade antisemitismen, 

som 80 år senare, under 1930-talet skulle leva mer än någonsin. Krockade liberalismen med 

denna antisemitism redan på 1850-talet? Eller gick de bara förbi varandra? I vissa fall har jag 

funnit att liberalismens idéer stod i stark motsättning till de antisemitiska förställningar som 

flera av riksdagsledamöterna menade fanns hos folket. Gamla bilder av juden som en 

schackrare och ockrare, krockade med liberalernas idéer om juden som företagsam och 

skicklig. Men på flera sätt kan jag också konstatera att liberalismen och antisemitismen inte 

alls krockar. Kanske går de om varandra, obemärkt? Kanske håller de varandra om ryggen? 

Hos flera av liberalerna verkar det, mer än att man värnar om judarnas frihet, finnas en 

förväntan på den ekonomiska vinning emancipationen kan innebära. Människovärde är 

sällsynta ord, medans riksgagnelig återkommer hos i princip varje ledamot. Antisemitismen 

verkar vara en motståndskraftig tankestruktur, som så många konstaterat. Ibland är den 

förklädd, ibland ropar den på torget. Sannolikt fanns det även genuina åsikter om att judarna 

skulle få sin frihet, just på grund av mänskligt värde. Men hur urskiljer man dessa? Det enda 

jag egentligen kan visa, är det mitt titthål in i det förflutna har kunnat avslöja, men kanske 

skulle Herr Liljenstolpe ha berättat historien på ett helt annat sätt. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka en del av den väg som ledde fram till judarnas 

emancipation i Sverige. Emancipationslagen trädde i kraft år 1870, och min undersökning är 

placerad i en riksdagsdebatt år 1851 där de diskuterar just judarnas utvidgade rättigheter. 

Uppsatsen ger en bild av ett Sverige där liberalismens idéer stöts och blöts med det gamla 

samhällets fasta principer och där judefrågan inte bara handlar om religion, utan också om 

ekonomi, sociala förhållanden och de utbredda fördomarna hos folket.  

 Min hypotes var att den framväxande liberalismens idéer om frihet och jämlikhet i 

riksdagsprotokollen skulle krocka med den djupt rotade antisemitismen som flera forskare 

visat på fanns i Sverige vid den här tiden. Genom att gå igenom två motioner där det yrkas på 

judarnas utvidgade rättigheter, utskottsbetänkandet samt därpå följande debatt i riksdagen 

lyckades jag skapa mig en bild av det politiska klimatet i Sverige kopplat till frågan om 

judarnas plats i det svenska samhället.  

 Stämde då min hypotes? Till viss del, men jag insåg att ideologier, tankestrukturer och 

skiften däremellan var mer komplicerat än ett enkelt ja eller nej. I efterhand vill vi historiker, 

genom våra små titthål in i det förflutna, gärna se tydliga motsättningar och skiften, men så är 

oftast inte verkligheten. Visst krockade den framväxande liberalismen och det gamla 

samhället – ständigt. Men antisemitismen, som jag såg som en del av det gamla samhället, 

verkade inte alltid höra hemma på den ena eller den andra sidan. Ibland var liberalerna en 

tydlig kontrast till de traditionella föreställningarna om juden som fanns. När vissa dömde ut 

dem som schackrare och ockrare, då menade de istället att judarna var företagsamma och 

skickliga på det de gjorde. Men i andra fall blir det tydligt att de liberala tankegångarna inte 

alls är intresserade av judarnas människovärde eller rätt till frihet, de hänvisar endast till att 

judarna varit gagneliga för den svenska ekonomin och att det bör fortsätta att vara så.  

 Med hjälp av den tidigare forskningen kunde alltså konstateras att den långa historia av 

förföljelser som följt judarna och begränsat dem till vissa yrken också påverkat dess identitet 

och plats i det nya samhället. Statens krav på judarna, ett så kallat socialt kontrakt, blev en del 

av hur judarna i Sverige levde. Om de höll sig inom ramen för vad staten förväntade sig av 

den judiska befolkningen, så var de också värda utökat medborgarskap. Här blir gränsen svår 

att dra, var emancipationen till för att ge judarna större frihet, eller var tanken att den enbart 

skulle gynna den svenska ekonomin?  
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