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kapitel 2

”Judar öfversvämma landet”
Den judiska gårdfarihandeln i Kungl. Maj:ts 

befallningshavandes femårsberättelser 1865–1905
Per Hammarström

Anledningarna [till det ekonomiska betrycket] står visst icke att sökas i 
bristande företagsamhet, bristande planmässighet eller överproduktion 
utan uti en ofördelaktig och alltför fri närings- och tull-lagstiftning 
hvarigenom ej allenast dessa näringar utan ock vår handel och sjöfart 
på ett oroväckande sätt hotas af en allt öfversvämmande utländsk 
konkurrens undergräfvas.1

Under slutet av 1870-talet drabbades det svenska jordbruket av en 
djup kris. Priset på råg och vete sjönk dramatiskt till följd av en väx-
ande tillgång på billiga spannmål från främst USA och Ryssland, 
samtidigt som animalieproduktionen hotades av köttimport. Kri-
sen var ett skäl till att den rådande frihandeln och näringsfriheten 
började ifrågasättas. I frihandelsorganisationer och tullföreningar, 
i sockenstugor och på folkmöten började en intensiv politisk debatt 
föras om införande av tullar.2 

Härnösands handelsförening var bara en av de intresseföreningar 
som gav sig in i debatten på protektionisternas sida. I det ovan cite-
rade inlägget, avfattat 1886, hävdades att det inhemska näringslivet 
inte skulle klandras för de svårigheter som drabbat landets ekonomi 
utan snarare närings- och tullfriheten. Härnösandshandlarna ville 
se statliga regleringar och åtgärder för att skydda näringslivet från 
konkurrens och det ”allt öfversvämmande” utländska hot som lurade 
i bakgrunden.
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Det räcker med att gå till grannstaden Sundsvall för att hitta den 
motsatta uppfattningen. I ett upprop i lokalpressen våren 1887 kal-
lade knappt 200 Sundsvallsbor som var ”lifligt öfvertygade derom att 
lifsmedelstullar äro för landet skadliga och dertill orättvisa” stadens 
röstberättigade invånare till offentligt möte i Stadshuset. Tanken var 
att efter avslutad diskussion uppställa en frihandelsvänlig riksdagskan-
didat i det stundande riksdagsvalet.3 Undertecknarna representerade 
ett brett spektrum av Sundsvalls befolkning – industriledare, gross-
handlare, handelsmän, tjänstemän, journalister och arbetare – vilka 
alla uppenbarligen fruktade att ett införande av statliga regleringar 
skulle slå hårt mot det regionala näringslivet, präglat av skogsindu-
stri, handel och sjöfart.

Tullfrågan diskuterades vitt och brett, med ett engagemang utan 
motstycke i tidigare svensk politik. Visserligen dröjde det en tid 
innan riksdagsmännen tog tag i frågan i en strävan efter att värna 
sin självständighet gentemot väljare och opinioner, men en omkast-
ning skedde i och med att den nya riksdagen samlades efter 1884 års 
val. Nu inleddes den stora tullstriden, där protektionisterna gick till 
frontalangrepp mot näringsfriheten.4 

Frihandelsvännerna ville hålla fast vid den ordning som rått sedan 
näringsfrihetens införande 1864 och som de menade tjänat landet väl. 
Boten för de kriser som hade drabbat jordbruket och näringslivet låg 
inte i orättvisa och skadliga regleringar utan i ”tro och förtröstan på 
egen kraft”, som en ledamot i riksdagens andra kammare uttryckte 
det 1886. En annan hävdade att ”denna tid med dess svåra prövningar 
[borde] vara en maning för framtiden till varsamhet, sparsamhet 
och fortsatta energiska strävanden”, och den liberalt sinnade stats-
ministern Themptander tillfogade att ”direkt medverkan i form av 
statshjälp åt produktionen är för staten enligt min åsikt fullkomligt 
främmande”.5 Frihandelsvännerna var optimister. De företrädde en, 
som professor Svenbjörn Kilander uttrycker det, ”nästan ödmjuk 
syn” på en världsordning, präglad av lugn, harmoni och rättvis kon-
kurrens mellan företag och länder, som även framgent skulle driva 
utvecklingen åt rätt håll.6 

Men hur mycket frihandelsvännerna än stred för sin sak för-
mådde de inte stå emot protektionismen som samlade alltfler och 
mer högljudda företrädare. I riksdagsvalet i september 1887 förlorade 
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frihandelsvännerna majoriteten i bägge kamrarna, må vara efter ett 
debacle med en underkänd frihandelsvänlig lista. Den ekonomiska 
protektionismen segrade och därmed inträdde en, som historikern 
Torkel Jansson skriver, ”andligen protektionistisk tid”.7 

I sin studie Den nya staten och den gamla analyserar Svenbjörn 
Kilander den ideologiska förändring som skedde i Sverige under 
1800-talets senare och 1900-talets tidigare del. Den klassiska indu-
strikapitalismens och den organiserade kapitalismens epoker ana-
lyseras i boken genom individer och tankesystem, i förstone synen 
på ”staten som normativ ordning och yttersta regulator av gruppers 
och sociala organisationers förhållanden”.8 1880-talets tulldebatt är 
ett av de områden som blottar den djupa ideologiska konflikten om 
gränserna för statens ansvar. 1887 års beslut om att belägga både 
livsmedel och industriprodukter med tullar blev en vändpunkt. Det 
forna frihandelsperspektivet hade ersatts med ett slutet och nationellt.9 

Tullstriden bör ses mot bakgrund av det sena 1800-talets växande 
rivalitet mellan industrikapitalistiska nationella ekonomier och det 
faktum att alltfler europeiska länder började överge den tidigare 
tullfriheten. Det var inte ”möjligt att krampaktigt hålla fast vid den 
’gamla’ internationalistiska konceptionen, vilket skulle ha inneburit 
ett försämrat läge för Sverige”. 10 I stället vann den protektionistiska 
retoriken gehör med paroller om ”Sverige åt svenskarna!”, ett uttryck 
som inte bara var ”ett rop på strid för Sverige utan i hög grad också 
mot utlandet och det utländska”, som Kilander uttrycker det. I denna 
”imperiernas tidsålder” överfördes den biologiska evolutionismen på 
samhällets utveckling och fortbestånd. Världens länder var indragna 
i en global ekonomisk tävlan där staten måste gripa in till nationens 
försvar.11

Tullstriden innebar en konservativ förnyelse, kanske inte så mycket 
i form av tillbakablickande patriotism som av samtidsinriktad natio-
nalism där det egna folket och dess självkänsla gentemot andra folk 
betonades. I omsorg om landets bästa ville protektionisterna åter-
upprätta känslan av gemenskap och solidaritet mellan näringar och 
samhällsklasser. Nationen stod för något organiskt och mot den 
ställdes, som Svenska Dagbladet varnade några år efter tullstriden, 
frihandelns kosmopolitiska flackhet: ”I dess hägn frodas ymnigt 
frukterna af tidens säde: massvälde, arbetareförtryck, näringarnas 
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sköfling i de små länderna, smaken för det utländska i intellektuellt 
och materiellt afseende, ofosterländskhet osv.”12

Den protektionistiska brygden innehöll således stora skopor chau-
vinism och motvilja mot det främmande – och därtill, visar det sig, 
en hel del antisemitism. Gammal religiöst grundad antijudaism och 
folklig fördomskultur antog under 1800-talet nya skepnader med 
föreställningar om judiska konspirationer, ytlig kommersialism och 
kosmopolitism. Från konservativt håll – men inte bara därifrån – 
hördes varningar för judiskt inflytande över pressen, ekonomin och 
kulturen, vilket hotade kristna och nationella värden samtidigt som 
en tillbakaträngd småborgerlighet, hundratusentals hantverkare, 
handelsmän och småbönder såg sin ställning hotad av den kapitalis-
tiska och industriella utvecklingen som ofta gavs judiska förtecken.13 

Som historisk forskning visat var inte Sverige något undantag i fråga 
om antisemitism. Det var inte ovanligt att ”juden” fick spela rollen 
som kontrast och betydelsebärande negation till ”svenskheten”.14 Poli-
tiker, debattörer, skämttecknare, författare, kompositörer och andra 
kulturpersonligheter gav öppet uttryck för antisemitism,15 samtidigt 
som delar av den organiserade handeln drev formliga kampanjer mot 
”illojal konkurrens” med udden riktad mot inte minst judisk handel.16 
Antisemitism färgade även svensk myndighetsutövning. Forskning 
har visat att myndigheter diskriminerade judiska invandrare, särskilt 
dem som utvandrat från Östeuropa, i fråga om beviljade medborgar-
skap, tillstånd att vistas i riket och näringstillstånd.17 

Ett uttryck för det sena 1800-talets antisemitism var hur frågan 
om judisk gårdfarihandel diskuterades. Frågan togs upp i riksdagen 
vid åtskilliga tillfällen samtidigt som myndigheterna visade stort 
intresse, särskilt den myndighet som hade till uppgift att kontrollera 
gårdfarihandeln: rikets länsstyrelser.

Denna framställning kommer att ägnas åt länsstyrelserna och den 
syn på den judiska gårdfarihandeln som uttrycktes i rapporter som 
regelbundet tillsändes landets högsta ledning. Syftet är att i ljuset av 
övergången från frihandel till protektionism diskutera hur länsstyrel-
serna med sina landshövdingar i spetsen, Konungens befallningsha-
vande (KB), förhöll sig till den judiska gårdfarihandeln. Hur beskrev 
KB verksamheten och omfattningen? Sågs den som harmlös eller 
skadlig? Lyste antisemitiska föreställningar igenom? Vilka åtgärder 
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ansåg KB att staten behövde vidta? Materialet jag använder är Kungl. 
Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser från rikets samtliga län, 
de nio årgångarna som gavs ut vart femte år, perioden 1865–1905.

Femårsberättelserna var KB:s regelbundet återkommande redogö-
relser för tillståndet i sina respektive län. De innehåller uppgifter om 
allt från demografiska förhållanden, nykterhet, moraliskt tillstånd, 
religiösa förhållanden och undervisning till uppgifter om handel, 
industri, kommunikationer och jordbruk. Redogörelserna kryddas 
med kommentarer, synpunkter, farhågor och förslag på åtgärder. Ett 
syfte med landshövdingeberättelserna var att ge riksdagen material 
och uppslag för arbetet på landets materiella förkovran.18 

Som polismyndighet hade länsstyrelserna till uppgift att övervaka 
den svårkontrollerade gårdfarihandeln. Skrivningarna tyder på att 
KB tog sin uppgift på stort allvar. Den rörliga handelns påverkan på 
allmogen och det regionala näringslivet lyftes fram, ofta med den 
judiska gårdfarihandeln i blickfånget. Jag låter KB:s texter spegla 
ideologiska strukturer och deras förändringar, samtidigt som jag 
utgår från att myndighetens skrivningar bidrog till att reproducera, 
utveckla och omkoppla element inom ideologin. 

Landshövdingarna i de olika länen kom och gick under den 40-års-
period som undersöks här. De representerade län med olika förut-
sättningar och struktur på näringslivet och hade skilda intressen i 
förhållande till statsledningen. Regionala skillnader är väl värda ett 
studium men analysen ryms inte inom ramen för detta arbete. Jag 
bygger snarast en kollektiv berättelse ur mängden av material genom 
att urskilja huvudlinjer och generella mönster. När allt kommer 
omkring är det näst intill identiska uppfattningar om judarna och 
den judiska gårdfarihandeln som återkommer i rapporterna, oavsett 
var de skrivs. Skillnader och förskjutningar urskiljs snarare genom 
diakrona analyser än genom synkrona.

Men innan jag tar mig an landshövdingarnas femårsberättelser 
är det angeläget att presentera den historiska kontexten i fråga om 
judarna på svensk mark. I de närmast följande avsnitten kommer jag 
därför avhandla den judiska invandringen, integrationsprocesser och 
inte minst den judiska gårdfarihandeln.
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Judarna i Sverige fram till emancipationen 1870
Den judiska gårdfarihandeln i Sverige har gamla anor och det har 
också misstänksamheten mot densamma. Långt innan judar offi-
ciellt tilläts bosätta sig i riket förekom mer eller mindre tillfälliga 
vistelser med försäljning, något statsledningen gjorde upprepade 
försök att stävja.19 Under 1600- och 1700-talen riktades kungörelser 
och förordningar mot ”löst och onyttigt folk, som från utrikes orter 
inkomma, […] Judar, Tartare och Zigeuner, som med hwarjehanda 
Ogudaktighet, Spådomar, Lögn samt Tjufweri tillfoga menige man 
stort beswär och olägenhet”.20

När rikets högsta ledning med Gustav III i spetsen sent omsider 
ville öppna landet för judisk invandring framhölls fiskala skäl men 
också judarnas ”handelsvett” i kontrast till det fattiga och tröga svenska 
folket. Den konungen närstående ekonomen Josias Karl Cederhielm 
pekade på nyttan av judarnas ”spitsfundighet och uppmärksamhet 
på medel till förkovran samt oförtrutenhet i fullföljande därav”. Vis-
serligen innebar närvaron av judar en risk för att allmogen skulle 
föras bakom ljuset men, fortsatte Cederhielm, ”då judens fysionomi, 
kännbar ifrån allt annat människosläkte, tjänar till stundelig var-
ning, så tyckes i den delen vara mindre att frukta av honom än av en 
småstadsborgare, som ser ut som en kristen”.21

En judefientlig opposition, inte minst bland huvudstadens borgare 
– rimligen såg de ut som goda kristna – tog inte lika lätt på saken. Om 
judarna tilläts verka i landet skulle de sprida sina billiga utländska varor 
bland den godtrogna allmänheten, menade en Stockholmshandlare, 
”i synnerhet lurendrejande, i vilken konst judar äro skickligast”. En 
kollega varnade för att judarna är ”illistige […] och stadde uti en evig 
sammangaddning emot hela det övrige människosläktet”. Fientliga 
hotbilder målades upp i grälla färger av ockrande och konspirerande 
judar, ”svältande ebréer” som skulle översvämma landet för att lura 
gods och egendom av allmogen. Där statsledningen och delar av 
högadeln såg judisk invandring som en möjlighet, såg Stockholms-
borgarna och andra kritiker ett hot. Alla kunde dock vara överens 
om en sak: judarnas profithunger och unika förmåga att göra affärer, 
en av de mest seglivade antisemitiska klichéerna.22 
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Trots motstånd och protester biföll riksdagen 1778/1779 en motion 
om ökad religionsfrihet och öppnade därmed landet för judisk invand-
ring, om än i begränsad omfattning. De första judarna, som uteslutande 
kom inflyttande från tysktalande områden, fick sina liv kringskurna 
av 1782 års judereglemente där det bland annat stadgades att judarna 
enbart fick bo i ett begränsat antal städer (Stockholm, Göteborg, 
Norrköping och Karlskrona), att de var förbjudna att ingå äktenskap 
med kristna och att deras näringsverksamhet skulle underkastas 
begränsningar och kontroll.23 Judereglementets utgångspunkt var 
att judarna utgjorde en nation i nationen, en inte bara religiöst utan 
också rättsligt definierad kategori som i möjligaste mån skulle hållas 
socialt åtskild från landets övriga befolkning. 

Men i takt med samhällets modernisering och liberalisering togs 
inskränkningarna och de diskriminerande lagarna successivt bort. 
Ett viktigt steg var avskaffandet av judereglementet 1838, ett beslut 
som förvandlade judarna från medlemmar i ”den judiska nationen” 
till ”svenska undersåtar av mosaisk bekännelse”, som den officiella 
benämningen kom att lyda. Kvarvarande restriktioner luckrades 
upp. Betecknande för Oscar I:s och Karl XV:s tid var inte bara eman-
cipationens successiva genomförande utan också, som de svenska 
judarnas store historiograf Hugo Valentin framhåller, borgerskapets 
omsvängning: ”Borgarståndet, under de gångna epokerna judarnas 
argaste vedersakare, gick nu med stigande entusiasm i spetsen för 
judarnas sak, betecknande de ännu bestående inskränkningarna i 
deras rättigheter som en skändlig orättvisa mot oförvitliga medbor-
gare och dessutom en skam för fäderneslandet.”24 I detta skede, när 
1860-talets emancipationsdebatt rasade som mest, ansåg uppenbar-
ligen borgarståndet att de hade med judarna gemensamma intressen 
av att avlägsna de sista feodala inskränkningarna.

Slutligen gavs judarna fullständiga medborgerliga rättigheter i 
och med att en näst intill enig riksdag fattade det på sin tid upp-
märksammade beslutet om judarnas emancipation 1870.25 Därmed 
fullbordades en process som innebar inte bara judarnas utan hela 
statens emancipation. Den gamla korporatismen hade avskaffats till 
förmån för den kapitalistiska individualismen.26 

Det var inte bara medborgerligt som den svenska judenheten fogades 
in i nationen utan också socioekonomiskt och prestigemässigt, något 
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som manifesterades av framstående judiska företagare och kulturper-
sonligheter och den storslagna synagogan i Stockholm som invigdes 
med pompa och ståt 1870. Judarna sökte och fick socialt erkännande 
genom att ge prov på nytta, framgång och nationell lojalitet.27 

Men när nya judiska invandrare från Östeuropa började flytta in 
till Sverige på 1860-talet komplicerades läget. De svenska judarna var 
angelägna om att bygga upp och vidmakthålla bilden av en välanpas-
sad, framgångsrik och svensksinnad grupp, men bilden utmanades av 
de judiska invandrarna från Östeuropa, vars seder och bruk uppfat-
tades som särpräglade och främmande av både de etablerade judarna 
och samhället i övrigt.

Bakgrunden till invandringen var kort uttryckt den allmäneuro-
peiska migrationsvåg som rörde sig västerut, i kombination med en 
liberal invandringspolitik. Passtvånget avskaffades i Sverige 1860 och 
därmed inleddes en drygt halvsekellång period av oreglerad invand-
ring då det var fritt att resa in i landet, bosätta sig och ta anställning 
utan några egentliga restriktioner. Invandringen var visserligen inte 
särskilt stor – Sverige var först och främst ett utvandringsland under 
perioden – men bland de invandrare som sökte sig hit fanns den inte 
helt obetydliga gruppen polska och ryska judar, uppskattningsvis 
3 000–4 000 individer.28

Somliga reste vidare västerut efter en tid i landet medan andra 
etablerade sig både i judereglementets städer och i nya bosättnings-
orter runt om i landet. I Stockholm bosatte sig nykomlingarna på 
Södermalm, geografiskt och socialt åtskilda från de gamla judiska 
Stockholmsfamiljerna vilka företrädesvis huserade på Östermalm.29 På 
motsvarande sätt samlades de östeuropeiska judarna i arbetarstadsde-
len Haga i Göteborg, långt ifrån stadens fashionabla delar.30 I Malmö 
godkändes en ny officiell mosaisk församling befolkad av judar från 
öst och i Lund satte invandrarna sin prägel på stadsdelen Nöden.31 
I mellersta Norrlands skogsregion växte flera judiska bosättningar 
upp, den största i Sundsvall där en mosaisk församling organisera-
des.32 Församlingar etablerades också i Kronobergs och Kalmar län.33
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Den judiska gårdfarihandeln
Oavsett var de östeuropeiska judarna bosatte sig var deras viktigaste 
inkomstkälla, åtminstone initialt, gårdfarihandel, med etnologen 
Göran Rosanders definition en handelsform ”där säljaren sällan, 
oregelbundet och utan bindande överenskommelse uppsöker köparen 
för att genom köp eller byte avyttra varor av vilket slag som helst”.34 
En beräkning gör gällande att någonstans mellan 4 000 och 7 000 
personer ägnade sig åt verksamheten i Sverige i mitten av 1800-talet. 
Under 1870-talet, när den judiska invandringen från öst tagit fart, 
utgjorde judarna en oproportionerligt stor andel. Rosander uppskat-
tar att 550 judar var verksamma som gårdfarihandlare i de södra och 
västra delarna av landet.35 Genom egna undersökningar av judarna 
i mellersta Norrland har jag kunnat räkna ihop åtminstone 60-talet 
verksamma i Västernorrland och Jämtland vid samma tid.36 Från 
en lundensisk horisont uppger en källa att nio av tio judiska famil-
jeförsörjare var gårdfarihandlare vid slutet av 1800-talet,37 och även 
i Göteborg och Stockholm var andelen gårdfarihandlare hög bland 
de yrkesverksamma.38

Somliga rörde sig över stora ytor och kunde vara borta från hem-
met under långa perioder, upp till flera månader. Andra bedrev sin 
verksamhet i distrikt närmare det egna hemmet.39 Ett vanligt sätt 
att organisera verksamheten var att införskaffa varorna på kredit, 
inte sällan från en trosfrände med grosshandelsrörelse, eller köpa 
dem direkt från fabriker i Sverige och utomlands. Undersökningar 
ger vid handen att gårdfarihandlarna kunde utnyttja nationella och 
internationella judiska handelsnätverk.40

En mängd typer av varor erbjöds. Konkursakter jag gått igenom 
listar trikåvaror, knappar, sybehör, tyger, lakansväv, dukar, schalar, 
färdigsydda kläder, börsar, tvål, nipper, sybehör och mycket annat.41 
Handlarna tog sig fram till fots med knyte eller handelslåda på ryg-
gen men det förekom också att de, som en sagesman uppger, ”reste 
kring på marknaderna med häst och vagn eller färdsläde med en 
hög låda baktill, vari förvarades mat, kläder och handelsvaror”.42 I 
takt med att järnvägsnätet byggdes ut nyttjades tåget, exempelvis av 
lundensiska judar på handelsresor i Norrlandslänen.43 Förutom vid 
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besök på gårdar och i arbetarbaracker såldes varorna på torg och 
marknader, ibland från stånd och enkla bodar.44

Gårdfarihandeln innebar frånvaro från hemmet, var obekväm, 
slitsam, illa sedd av omgivningen och inte särskilt lönsam. Många 
försökte hitta andra försörjningssätt och det var inte ovanligt att 
gårdfarihandlare efter en tid i yrket öppnade butiksrörelser, företrä-
desvis klädesbutiker, i sina hemstäder.45

Judisk gårdfarihandel var ett känt fenomen på den svenska lands-
bygden under 1800-talets sista decennier. Oavsett politikers och myn-
dighetspersoners misstänksamhet fanns det uppenbart en efterfrågan 
på de varor som erbjöds. Källor jag gått igenom visar att judiska han-
delsmän från Sundsvall, Härnösand och Östersund nådde åtskilliga 
kunder på landsbygden, bönder, bondmoror, pigor, drängar, skoma-
kare, skollärare, sågverksarbetare och rallare.46 Den judiske gårdfari-
handlaren sågs visserligen som exotisk och annorlunda men togs ofta 
emot med glädje, i alla fall om man ska tro en skånsk sageskvinna 
som berättar om sin barndom under tidigt 1900-tal: 

Så snart [barnen på gården] såg den välkände mannen med sin säck 
på ryggen komma gående ropade de ”Juden kommer” och alla flocka-
des kring honom. För dem var han en älskad gestalt, en sagogestalt, 
svartklädd, med svart skägg och mörka ögon.47 

En svartmuskig ”judisk” gård-
farihandlare, framställd i skämt-
tidningen Kasper 1911, lurar den 
godtrogna svenska allmogen, här 
representerad av en ljuslockig 
flicka.
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En jämtländsk källa beskriver hur den judiska affärsmannen L.A. 
Kahn inledde sin bana som ”kringresande köpman, eller som det 
hette ’gårdfarihandlare’”. Det framhölls att ”han var mycket känd 
och även uppskattad här i storsjötrakten och länet f.ö.” 48

Men det är inte svårt att hitta exempel på andra tongångar. I en 
uppteckning från medelpadska Haverö ondgör sig sagesmannen över 
judarnas affärsmetoder, deras svada, lurendrejeri och utplundring av 
landsbygdens ”gamla och antika saker av museivärde”.49 En Kirunabo 
beskrev på 1930-talet sin ungdoms rallarliv och besök av judiska 
gårdfarihandlare. Vid varje avlöning översvämmades baracker och 
kojor av en mängd ”nazare”: 

Judarna voro talrika, mest välförsedda och, naturligtvis, smartast. 
De medförde i sina jätteknyten allt i klädväg, från näsdukar till moll-
skinnsbyxor och storvästar, samt dessutom klockor, både till avsalu och 
byte, samt först och sist kortlekar. En stor del av sina affärer gjorde de 
med kortlekens hjälp och härvid gick det icke alltid så rasande ärligt 
till från judarnas sida.

När ”judeinvasionen” var slut kände sig rallarna grundlurade och 
”svor friskt över […] judar”.50 

Icke-judiska handelsmän hade synpunkter på judarna och deras 
handel. På en marknad i hälsingska Knåda i Ovanåkers socken i slutet 
av 1800-talet hände det, berättar en källa, att svenska handelsmän 
”drev […] med judarna på grund av deras religion och snikenhet. 
Om man ville bli av med en jude kunde man erbjuda sig att byta till 
sig hans varor mot fläsk. Då var man säker på, att han försvann.”51

Judisk gårdfarihandel var ett ämne för skämtteckningar, kåse-
rier och skönlitterära skildringar. Genomgående är gestaltningarna 
nedlåtande med stereotypa påståenden om ”judisk” ohederlighet, 
snålhet, profithunger och illistighet.52 Men förekomsten av judisk 
gårdfarihandel ledde inte bara till att antisemitiska tankestrukturer 
artikulerades utan också till ingrepp från myndighetshåll. Rådande 
näringsfrihet till trots riktade länsstyrelserna i egenskap av polisiär 
myndighet sin uppmärksamhet mot verksamheten, ofta med stor 
misstänksamhet utifrån stereotypa föreställningar, något det blivit 
dags att titta närmare på. 

Bild 1  in här
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I den genomgång av landshövdingarnas femårsberättelser som nu 
följer speglas synen på den judiska gårdfarihandeln mot bakgrund 
av den historiska kontexten, där riksdagsdebatter och förändrad 
lagstiftning mot gårdfarihandel är centrala. Studien sträcker sig från 
näringsfrihetens införande 1864 till tidigt 1900-tal, den period då 
den ideologiska omsvängningen mot ökad protektionism skedde. 
Jag har valt en uppdelning i tre perioder. Den första sträcker sig från 
näringsfrihetens införande till och med 1870-talet, den andra utgörs 
av 1880-talet och speglar det ideologiska systemskiftet och den tredje 
täcker 1890-talet fram till början av 1900-talet, då regleringarna av 
gårdfarihandeln hade genomförts.

Från näringsfrihetens införande till 1879 års lagstiftning
1864 års näringsfrihet innebar att det gamla skråsystemet ersattes 
med en marknadsanpassad ordning där varje välfrejdad och myndig 
svensk medborgare i städer och på landsbygden kunde idka han-
delsrörelse. Någon åtskillnad mellan fast och rörlig handel gjordes 
inte i detta skede. För att utlänningar skulle få driva självständig 
näringsverksamhet krävdes tillstånd, vilket oftast medgavs, men det 
fanns inga restriktioner mot att utlänningar som ombud kringförde 
varor till salu.53

I 1865 års femårsberättelser, avseende perioden 1861–1865, nämns 
ingen form av vare sig judisk eller utländsk gårdfarihandel. Den 
traditionella gårdfarihandeln, som efter särskilda privilegier hade 
utövats av allmogen i sju härader i Älvsborgs län samt borgarna i 
Borås och Ulricehamn, lyfts däremot fram i neutrala ordalag men 
sägs ofta ”betydligen aftaga”. I Älvsborgs län förklaras minskningen 
med den nyligen införda näringsfriheten.54

I 1870 års berättelser hävdar KB i Örebro, Östergötlands, Älvs-
borgs och Kronobergs län att gårdfarihandeln fortsätter att avta55 
– Blekinges att den ”nästan helt och hållet upphört”56 – men från 
andra län sägs att utländska gårdfarihandlare i stället börjat synas i 
bygderna. Västerbotten hävdar att utlänningar har ”vida menligare 
inverkan på allmogens välstånd och seder, än den gamla gårdfarihan-
deln” och skyller framfarten på den ”utsträckta handelsfriheten”.57 
Även Gävleborgs län noterar utländska gårdfarihandlare, som sägs 
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komma från Tyskland.58 Rimligen är dessa ”tyskar” judiska invand-
rare från Östeuropa som påbörjat sitt värv som gårdfarihandlare på 
den norrländska landsbygden.

Även om femårsberättelserna 1870 bara undantagsvis varnar för 
utländsk gårdfarihandel, fanns det KB som på andra vägar larmade 
om problem och otydligheter i lagstiftningen. KB i Göteborgs och 
Bohus län gjorde kritiska påpekanden om utlänningarnas tillstånd 
att bedriva handel i en skrivelse som togs upp i riksdagen 1871. Som 
följd av inlagan föreslog regeringen en lagändring, vilken klubbades 
igenom i riksdagen 28 november samma år och innebar dels att ett 
utländskt gårdfarihandlarbiträde måste ha Kungl. Maj:ts tillstånd 
att vistas i riket, dels att arbetsgivaren behövde KB:s särskilda till-
stånd att hålla utländskt biträde. Regleringarna var marginella och 
judarna kunde i stort sett ostörda fortsätta driva sin gårdfarihandel. 
Skillnaden var att myndigheterna fick ökade befogenheter att kon-
trollera och ingripa.59

Nya krav på regleringar skulle följa ganska snart. Ett av de mer 
drastiska var en riksdagsmotion 1875 som föreslog ett totalförbud 
mot gårdfarihandeln. Förslagsställaren hänvisade inte uttryckligen 
till utländska handlare utan argumenterade med utgångspunkt från 
att de varor som erbjöds varken var nyttiga eller nödvändiga, att de 
skapade begär ”efter grannlåter hos husmödrar och barn, vilka för 
dem icke mycket gagna”. Beredande utskott uttryckte visserligen sym-
pati för uppfattningen, men avslog motionen med hänvisning till att 
det inte kunde vara statsmaktens roll att genom lagstiftning påverka 
människors konsumtionsmönster. Ännu rådde näringsfriheten. Likväl 
lades ständigt nya motioner fram med krav på förbud. I en framhölls 
inte bara handelns skadliga inverkan utan också utlänningarnas 
medverkan, men även denna ogillades av riksdagen.60

Under samma tid kan förändringar i rapporterna om gårdfari-
handel i femårsberättelserna skönjas. I 1875 års femårsberättelser 
gör den judiska gårdfarihandlaren sitt definitiva inträde. Visserligen 
fortsätter flera län att tala om gårdfarihandelns försvinnande,61 men 
andra beklagar sig över det elände gårdfarihandeln ställer till med, 
ofta med hänvisning till näringsfriheten. ”Den nästan oinskränkta 
handelsfrihet, som är medgifven i Kungl. förordningen den 8 Juni 
1864 angående utvidgad näringsfrihet, åstadkommer fortfarande 
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mycken skada inom länet”, hävdar KB i Västerbotten. En mängd 
personer rör sig på landsbygden, fortsätter man, och ”der utbjuda, 
ja nästan påtruga befolkningen och i synnerhet ungdomen sitt i all-
mänhet värdelösa kram”.62 

Göteborgs och Bohus län samt Västernorrlands län, som bägge 
hade mottagit betydande grupper av judiska invandrare, beklagar 
sig över de judiska gårdfarihandlarna. KB i det förra länet menar att 
lanthandeln säljer varor av dålig kvalitet och ”i afsättningen af dylikt 
kram konkurrera [med] kringvandrande polska och tyska judar”.63 
KB i Västernorrland skriver: ”I vissa orter klagas äfven deröfver, att 
en mängd kringresande judar på senare åren börjat utprångla mer 
eller mindre odugligt kramgods.”64 

I samma årgång rapporterar KB i Södermanland om ”en mängd 
kringvandrande äfventyrare, som med intyg om vunnen behörighet 
att idka handel uppträda såsom försäljare af småkram men icke sällan 
under sådan täckmantel bedrifva i marknadsvimlet andra olofliga 
näringsfång”,65 och dessa ”äfventyrare” är utländska medborgare. 
Sannolikt är det judar som åsyftas. Utlänningarna idkar, trots sina 
tillstånd, olovlig handel, heter det, och därmed sänds ett budskap 
om krav på ytterligare åtgärder. Staten måste gripa in för att stävja 
missbruket.

Rapporterna om gårdfarihandeln i 1880 års femårsberättelser 
fortsätter i samma stil. Det sägs åter att den ”forna gårdfarihandeln” 
håller på att upphöra, delvis på grund av en växande lanthandel men 
nu sägs också att judarna bidrar.66 KB i Malmöhus län är kritiska till 
den nya gårdfarihandeln och menar att de särskilda tillstånden inte 
är tillräckliga: ”[D]e som anmäla sig att kringföra varor till salu utom 
den ort, der de äro boende, äro gemenligen krämare”.67 Samma tema 
återkommer i Kristianstad läns femårsberättelse. Den gamla handeln, 
som idkades av ”allmoge från Vestergötland, [har] nästan upphört” 
men desto mer bedrivs sådan ”som idkas af dels utländingar af judisk 
härkomst och dels inländska kramhandlande, och att de vinna afsätt-
ning för sina till största delen underhaltiga varor, tyckes bevisas af 
det stora antal dylika handlande som uppträder”.68 

Även Värmlands läns KB ondgör sig över judisk handel i 1880 års 
berättelse. Som så ofta i rapporterna framställs kvinnorna som sårbara 
på grund av sin påstådda smak ”för fabrikstyger och lyxartiklar af 

Bild 2  in här
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allehanda slag”, varor som skrupelfria försäljare tillhandahåller. En 
”mängd schackrare, hufvudsakligast af mosaisk trosbekännelse, […] 
kringdrifva å landsbygden för att der under allehanda konstgrepp 
afsätta sitt eländiga kram”, heter det. Kvinnorna utnyttjas också i 
en formlig hårindustri, ”i otroligt stor skala, nemligen att [judarna] 
uppköpa hår, eller rättare att aflocka qvinnorna deras hårflätor”. Den 
judiska gårdfarihandeln är närmast en täckmantel för detta hårskojeri. 
Missbruket måste stävjas och KB framhåller myndigheternas åtgärder:

Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, till hvars kännedom kom-
mit den mängd ofog och äfven osedlighet, som dessa kringvandrande 
judar bedrefvo, har upprepade gånger genom länskungörelserna låtit 
till kronobetjeningen utgå förständigande att hafva noga tillsyn derav, 
att endast sådana judar, som voro svenske medborgare eller åtmin-

Skämtteckning i Söndags-
Nisse, 18 januari 1880.
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stone hade rätt att i riket vistas, finge kringföra varor, hvaremot andra 
skulle öfverlemnas till Konungens Befallningshafvandes förfogande.

KB i Värmland ger också en i dessa sammanhang unik redogörelse 
för hur de kringvandrande judarna hade uppväckt befolkningens 
förbittring. Insikten hade drabbat allmogen om att den ”af dessa 
kringvandrande judar blef grundligt lurad, hvilken insigt på åtskil-
liga orter uppväckte en stor förbittring”. Vreden var så stor att en 
församling hade beslutat om ”vite för den som öfver en natt hos sig 
hyste en kringvandrande jude”. Den folkliga upprördheten har i någon 
mån stävjat ofoget, heter det, men också ”kungl. förordningen den 
20 juni 1879 med dess begränsning i rätten att kringföra varor [hade] 
satt en ytterligare, särdeles nyttig hämsko derpå”.69

 Den kungliga förordning som KB i Värmland hänvisar till hade 
sin upprinnelse i ännu en riksdagsmotion som ledde fram till skärp-
ningar. Enligt 1879 års förordning krävdes ett särskilt tillstånd för 
gårdfarihandel med uppgifter om stad, köping eller ort där rörelsen 
var tänkt att bedrivas. Såvitt tillstånd beviljades skulle en årlig anmä-
lan göras på den ort där vederbörande var mantalsskriven och därtill 
skulle intyg medföras för egen del och för eventuella biträden. I för-
ordningen stadgades också ökade böter och strängare bestämmelser 
om borgen. Syftet med lagen var att öka kontrollen, stävja missbruk 
och begränsa omfattningen.70 

1885 års femårsberättelse och protektionismens seger
I de femårsberättelser jag hittills gått igenom, årgångarna 1865–1880, 
nämns gårdfarihandelsverksamhet sammantaget på ett i huvudsak 
neutralt sätt drygt 30 gånger, ofta med ett konstaterande om att handeln 
var på väg att försvinna. Vid åtta tillfällen omtalas gårdfarihandeln 
som skadlig, i enstaka fall med hänvisning till utlänningar. Därutöver 
har jag lyft fram sex skrivningar där handeln uttryckligen kopplas 
till judar och man kanske kan säga att de innehåller en återhållen 
antisemitism. Men i 1885 års femårsberättelser brister alla fördäm-
ningar. Antalet rapporter om judisk gårdfarihandel ökar och tonen 
blir närmast hätsk. Nu gör en tredjedel av de 25 femårsberättelserna 
tydliga markeringar mot judarna och den judiska gårdfarihandeln.
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Farhågorna som uttrycks är av flera slag. Återkommande anmär-
ker olika KB på de erbjudna varornas undermåliga kvalitet. De är 
”af högst underhaltig art”71 och ”värdelösa artiklar”72, kan det heta. 
Uttrycket ”utländskt kram”73 upprepas pejorativt. Åtskillnad görs 
mellan det inhemskt äkta och det utländskt undermåliga, de varor 
som judarna erbjuder. Till yttermera visso är varorna onödiga lyx-
artiklar, något som befaras inverka menligt på befolkningens moral. 
”Att på detta sätt de enkla sederna samt anspråkslösheten i klädedrägt 
småningom skola vika för prål och glitter, är naturligt”, beklagar sig 
KB i Västerbotten.74 Befallningshavaren i Kalmar oroar sig över att 
de kringresandes försäljning av lyxartiklar leder till stora samlingar 
av ortens ungdom av vilket följer ”svårighet att uppehålla ordning 
och förekomma fridstörande uppträden”. För att stävja ofoget har 
länsstyrelsen vidtagit åtgärder att genom ordningsföreskrifter och 
vitesbestämmelser hålla verksamheten ”inom behöriga gränser”.75

Vid sidan av denna moralpanik ägnas störst uppmärksamhet åt 
de ekonomiska och näringspolitiska aspekterna. Oron gäller såväl 
allmoge som näringsliv. Arbetarbefolkningen förleds till ”uppoffring 
af tid och penningar”, hävdas det.76 ”Polska judar [har] uppträdt som 
importörer af utlänskt kram, derför de beredt afsättning genom att 
lemna kredit åt såväl bofaste som kringresande landthandlande, 
hvilka sedermera i sin ordning spridit varorna bland befolkningen”, 
kan det också heta.77 Varningar hörs om att existensen för handlarna 
i städerna och på landsbygden hotas, liksom hantverket och fabriks-
industrin.78 KB i Kronoberg skriver: ”Den utländska produktions-
kostnadens  billighet, gör det snart sagt omöjligt för den inhemska 
industrien att härda ut i den ojemna striden.” Inte heller ”en bättre 
och redbarare införsel” förmår stå emot de ”utländska handels-
resande”.79 Sålunda drabbas även svenska importörer av skrupelfria 
judiska importörer.

Av den gamla uppslutningen bakom näringsfriheten syns inte 
mycket. KB i Kopparbergs län hävdar visserligen att den utländska 
importen av billiga jordbruksprodukter är en ”afgjord fördel för 
befolkningen” i länet, men övergår därefter till att beklaga sig över att 
”här verkar i stället spridning af billigt, men dåligt utländskt kram 
mer förderfbringande än annorstädes”.80 Genom hela kedjan lurar 
det utländska och judiska hotet mot det svenska näringslivet, från 
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den utländska industrins låga produktionskostnader till utlänningars 
import och, i slutledet, den enskilda gårdfarihandlaren.

Landshövdingarnas skrivningar om judarna speglar samtidens 
antisemitism. KB i Stockholms län konstaterar att ”en och annan 
s.k. linnejude [bedriver] ’geschäft’”.81 En jude driver inte handel på 
vanligt sätt utan ägnar sig åt ”geschäft”, ett ord som griper tillbaka på 
antisemitiska stereotyper liksom andra pejorativa begrepp av typen 
”schackrare” och ”krämare” som ofta återkommer.82 För judarna 
är inte en affär en uppgörelse mellan två parter utan går ut på att 
”truga på” och ”förleda till köp”,83 uttryck som sällan eller aldrig 
används om icke-judiska handelsmän. När KB i Kopparberg alar-
mistiskt hävdar att ”gårdfarihandlande och kringvandrande judar 
öfversvämma landet”, framkallas bilden av ett överhängande hot mot 
nationen. Resonemanget landar i konstaterandet att ”handlandenas 
och handtverkarnes i städerna ekonomiska ställning under de senare 
åren i allmänhet icke förbättrats, utan snarare försvagats”.84

Forskning har uppmärksammat att protektionismens banérförare 
ofta hemföll åt antisemitism. Den svenska politiker som kanske mer 
än någon annan fått representera den hårdföra judefientligheten är 
Pehr Em. Lithander, grosshandlare från Göteborg, riksdagsman 
och under en lång följd av år tongivande inom Sveriges Allmänna 
Handelsförening.85 Kampen mot gårdfarihandeln var ett ledmotiv 
när föreningen bildades 1883. Som ett eko från landshövdingarnas 
femårsberättelser kunde man i inbjudan till den nya föreningen läsa 
om den orättvisa som drabbat den svenske köpmannen: ”en oerhörd 
mängd invandrande schackrare få nästan obehindrat översvämma 
landet och till förfång för den legala handeln utprångla sitt kram”. 
Även om det inte sägs rakt ut är det judarna som åsyftas. Lithander 
utsågs till Handelsföreningens styrelseledamot 1885 och när han året 
därpå valdes in i riksdagen kunde rörelsen inleda sin protektionis-
tiska kamp på högsta nivå.86 

Betecknande nog krävde Lithanders första riksdagsmotion 
inskränkningar av gårdfarihandeln och udden var riktad mot ”s.k. 
polska judar och andra schackrare”.87 Lithander fick stöd – en menings-
frände i andra kammaren talade om ”den ohyra som förekommer 
under namn av polska och ryska judar”88 – men också mothugg. 
Ärendet splittrade lagutskottet och de bägge kamrarna, och en grund-
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lig utredning tillsattes som remitterade frågan till samtliga KB. När 
det gällde icke-svenska medborgares rätt att bedriva gårdfarihandel 
förordade hälften av länsstyrelserna en skärpning av bestämmelserna 
medan övriga förordade status quo med hänvisning till att gällande 
lag var tillräcklig. I september 1887 förelade Kungl. Maj:t den nyvalda 
riksdagen, där frihandelsvännerna just hade förlorat majoriteten, en 
proposition med förslag om inskränkningar i näringsfriheten som 
faktiskt gick utöver Lithanders ursprungliga motion. Efter smärre 
justeringar antogs den nya lagen. Den innebar ett totalförbud för utlän-
ningar att bedriva gårdfarihandel, nu också i egenskap av biträden. 
Reglerna skärptes även för svenska medborgare, varav det fanns åtskil-
liga judar som var beroende av gårdfarihandeln. Nu måste tillstånd 
sökas för ett år i taget i det län där verksamheten skulle bedrivas.89 

Femårsberättelserna 1890–1905
I de tre femårsberättelser som avlämnades till Kungl. Maj:t perioden 
1890–1900 är frågan om den judiska gårdfarihandeln i stort sett utra-
derad. I 1890 års rapporter hänvisar länsstyrelserna till den ”nådiga 
förordningen den 23 september 1887” och konstaterar med tillfreds-
ställelse att den haft avsedd verkan.90 Det tidigare kaoset har förbytts 
i ordning och den kvarvarande gårdfarihandeln sägs ha minskat 
betydligt, ”till stor fromma för landsbygden”.91 Det betonas åtskil-
liga gånger att färre tillstånd beviljas än tidigare. KB i Kronoberg 
skriver att de ”i allmänhet begränsat [tillstånden] till sådana fall, då 
ömmande omständigheter förelegat”.92 Länsstyrelsen i Malmöhus län 
påminner om att ”dylikt tillstånd ej får meddelas utländing”93 och 
Kristianstad konstaterar att lagen gjort slut på den judiska gårdfari-
handeln: ”Efter tillämpningen af ofvannämnda nya förordning har 
äfven den kramhandel, som förr idkades af kringvandrande judar 
och ofta var illa anskrifven, måst upphöra.”94

I årgångarna 1895 och 1900 rapporterar länen in statistik över 
antalet beviljade tillstånd men därutöver sägs inte mycket. KB Väs-
ternorrland vidarebefordrar klagomål från ”bofaste handelsmän” 
om att ”en mängd inom länet okända och främmande personer från 
vidt skilda delar af riket” infinner sig tidvis för att idka handel bland 
arbetare på ”större industriela verk” på löningsdagarna.95 Av allt att 
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döma är det judiska handelsmän som åsyftas. Skrivningen är den 
enda i sitt slag.

I 1905 års femårsberättelse återkommer frågan om judarna i två 
omnämnanden från Skåne. ”För olaga handel hafva en del personer 
af judisk börd blifvit tilltalade och bötfällda, särskildt under åren 
1904 och 1905”, heter det i femårsberättelsen från Kristianstads län.96 
Malmöhus län redogör för ”oloflig gårdfarihandel i icke ringa omfång” 
utförd av ”mosaiska trosbekännare”, en verksamhet som ”synes det 
med nu gällande lagstiftning icke vara möjligt att stäfja”.97 Här ges en 
antydan om krav på ytterligare åtgärder. Påpekandena kan kopplas till 
en ökande invandring av ryska judar till Sverige under några år under 
början av 1900-talet, varav åtskilliga inflyttade hamnade i Lund.98

1887 års lagstiftning hälsades med tillfredsställelse av länens KB. 
För judarna med gårdfarihandel som levebröd innebar den däremot 
svårigheter, vare sig de hade svenskt medborgarskap eller inte. Han-
delsmannen och utländske undersåten P. Peltin i Sundsvall hävdar 
att han drabbades hårt av lagstiftningen, något som späddes på av 
den stora stadsbranden sommaren 1888. I en ansökan om nödhjälp 
yttrade han bittert: ”[Jag har] tillfölje senast lagstadganden urstånd-
satts att genom gårdfarihandel skaffa hjelp mig till uppehälle.”99 I 
mina undersökningar av judiska yrkesmönster i Sundsvall finns en 
tydlig nedgång i antalet handlare i slutet av 1880-talet, ett trendbrott 
som jag kopplar till den förändrade lagstiftningen.100 Samtidigt ska 
det sägas att många östeuropeiska judar efter flera år i Sverige blev 
alltmer etablerade och ”förborgerligade” under 1800-talets senare 
del, och det bidrog naturligtvis också till den judiska gårdfarihan-
delns minskning. 

I slutet av min undersökningsperiod var inte bara den judiska 
gårdfarihandeln på nedgång utan också näringen som helhet. Officiell 
statistik anger att 700 individer var registrerade som gårdfarihandlare 
vid sekelskiftet 1900 och av dem torde antalet judar varit försvinnande 
litet. Detta till trots fortsatte delar av den organiserade handeln sin 
agitation, snarast med ökande antisemitism. Enligt Umeåhistorikern 
Tom Ericsson fördes den mest uppseendeväckande propagandan 
åren efter 1910, då med inslag av ras- och konspirationstänkande. 
Tidningen Köpmannen 1912 får illustrera: 
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På deras plundringsfärd jorden runt hava allt för många judar kom-
mit att stanna i Sverige. Faran därav är så mycket större, som det 
svenska folket är allt för godtroget och alltför blint för att rätt förstå 
och beräkna följderna av, att judarna genom sin sammanhållning, sin 
slughet och sina förrädiske tänke- och handlingssätt mot det folk de 
gästa, tillskansa sig rikedom och makt för att så medelst bliva detta 
folks herrar.101 

Konklusion 
Landshövdingarnas femårsberättelser 1865–1905 speglar övergången 
från klassisk industrikapitalism till organiserad kapitalism. Omsväng-
ningen brukar förknippas med 1887 års riksdagsbeslut om införandet 
av tullar men kan likaväl förknippas med 1887 års lag om gårdfari-
handel. Båda syftade till att värja landet mot det utländska och båda 
var tydliga avsteg från den tidigare näringsfriheten.

De klassiska liberalerna ville undanröja den feodala ordningen, 
byggd på skråtänkande och privilegier, till förmån för konkurrens och 
utbyte mellan fria individer och företag. Egenintresset sammanföll 
i slutändan alltid med allmänintresset. Statliga ingrepp, regleringar, 
tullar, skydd och förbud av olika slag ansågs skadliga eftersom de 
kunde snedvrida konkurrensen. Om bara marknadskrafterna fick 
verka fritt skulle livskraftiga verksamheter gynnas och olönsamma 
gå under. Föreställningarna om den fria marknaden begränsades 
inte till enskilda stater utan innefattade hela världen, låt vara att de 
koloniserade länderna ställdes utanför. Global arbetsfördelning och 
fredligt utbyte mellan folken var vägen till en ljus framtid.

Ungefär så såg visionerna ut som i hög grad förverkligades under 
1800-talets första hälft. Judarna gynnades av processen. När indivi-
dens initiativ och kompetens skulle räknas framför börd kunde inte 
judarna ställas utanför. Judarna borde precis som alla andra göra nytta 
och bidra till helheten. Judereglementet och andra feodala kvarlevor 
var passé. Den liberala invandringslagen och näringsfriheten visade 
sig även gynna de judar som lämnade Östeuropa för att bosätta sig i 
landet. Familjer som saknade resurser gavs genom gårdfarihandeln 
en möjlighet till försörjning, om än torftig.

Det svenska näringslivet blomstrade decennierna efter näringsfri-
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hetens införande och den klassiska liberalismen stod stark så länge 
tillväxten bestod. Men när jordbruket och andra näringar drabbades 
av kriser höjdes röster för ökade regleringar. Om liberaliseringen 
gynnat judarna skulle den nya protektionismen få motsatt effekt. 
Tanken var inte att återupprätta gamla privilegier genom att exem-
pelvis gynna särskilda delar av näringslivet framför andra utan det 
var snarare nationen som helhet som skulle gynnas och skyddas från 
skadlig utländsk konkurrens och utländskt inflytande över huvud 
taget. Udden riktades ofta mot judarna, dels för att de i århundra-
den redan fått spela rollen som ”de andra”, dels för att de starkt kom 
att förknippas med liberalism och klassisk kapitalism, inte minst 
genom att åtskilliga judar engagerade sig i moderna näringar och 
verksamheter.

Min genomgång visar att judarna under hela perioden betrak-
tades med misstänksamhet, något inte ens deviser om frihet och 
emancipation kunde rå på. Redan i början av 1870-talet, långt före 
jordbrukskrisen, varnade flera KB för de judiska gårdfarihandlarna 
och deras ohederliga metoder. Samtidigt började riksdagsmän lägga 
förslag om regleringar med judarna i åtanke. Visserligen avvisades 
det mesta med hänvisning till statens begränsade roll, men kampen 
mot det utländska fortsatte. I slutet av 1870-talet, samtidigt med jord-
brukskrisen och den uppblossande tulldebatten, kom nya propåer och 
nu var riksdagsmajoriteten positiv. Landshövdingarna underblåste 
stämningarna med livfulla skildringar av judiskt schackrande och 
hårskojeri, parat med krav på statliga ingripanden.

Men det var i 1885 års femårsberättelser antisemitismen briserade. 
Från i stort sett alla delar av landet varnade landshövdingarna för 
den judiska aktivitet som sades vara ett hot mot allt från moral och 
ordning till handel, hantverk och industri. Utifrån deras kraftigt 
överdrivna skildringar var det som om hela nationens framtid stod 
på spel. Att göra judarna till syndabockar var uppenbart gångbart 
under detta decennium, som har beskrivits som en antisemitisk 
högkonjunktur i hela Europa.102 

När riksdagsmännen tog upp debatten om tullarna gjorde de det 
delvis på grundval av Landshövdingarnas alarmistiska rapporter. 
Riksdagsdebatterna om judisk gårdfarihandel, initierade av män 
som Lithander, var naturligtvis en del av den breda debatten men 
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frågan om judarna fungerade som en murbräcka; att angripa det 
utländska och särskilt judarna – utlänningarna mitt ibland oss – var 
ett effektivt vapen. 

Man ska inte överskatta betydelsen av en enskild demagog som 
Lithander. Min genomgång visar att liknande uppfattningar luftades 
från myndighetshåll långt innan de genom Lithanders försorg nådde 
riksdagen. Snarare förmådde han fånga upp stämningar och opinio-
ner och utifrån sin plats i riksdagen omsätta dem i praktisk politik.

När gårdfarihandeln genom 1887 års beslut till slut hade reg-
lerats för svenska medborgare och förbjudits för utländska, tycks 
landshövdingarna ha låtit sig nöja därmed, åtminstone fram till 
början av 1900-talet och nya antisemitiska högkonjunkturer. Under 
hela perioden var den judiska gårdfarihandeln ett marginellt feno-
men, något av ett pseudoproblem. Men utifrån ”en bestående latent 
struktur av föreställningar fientliga mot judar som kollektiv”, som 
sociologen Helen Fein uttrycker det,103 ledde de ekonomiska kriserna 
och den sociala oron till att antisemitismen kom upp till ytan och 
aktiverades, ett mönster som har upprepats åtskilliga gånger genom 
historien. Den judiska gårdfarihandlaren blev ett objekt för miss-
nöje och en murbräcka i en politisk kamp, oavsett vad verklighetens 
gårdfarihandlare sysslade med. Som sociologen Zygmunt Bauman 
påminner om ”kräver” inte antisemitismen judar av kött och blod. 
”Juden” som begrepp kan mycket väl fungera som negativ motbild 
och syndabock.104
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