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Abstract

The purpose of this essay is to analyze, through a social-historical / quantitative approach, Jewish marriage patterns and 

its changes in the Stockholm Mosaic Assembly during the years 1895-1912. The hypothesis of this essay was that the 

mixed marriages and the number of marriages entered have increased throughout the whole investigation period, while 

it is also expected that the Eastern Jewish group has married endogenously to a much greater extent, which has meant 

that the Jewish group has not been threatened by a total assimilation. The results of this essay has shown that there has 

been a clear increase in the number of mixed marriages, especially during the years 1907 to 1912 and especially when it

comes to the Jews of western roots and mainly the Swedish inhabitants. This indicates a clear assimilation among the 

Western jews. While the Eastern Jews (Russian born among others) in the higher part married within their ethnic and 

religious group. New knowledge that this paper has come up with is that it was not at all unusual during the entire 

investigation period that Jewish women married Christian men, especially during the second period from 1902 to 1908, 

of thirty entered marriages it was the man who was the Christian part in all of the cases. This reflects the Jewish 

woman's group's integration and assimilation into society. Except for this new foundings, the study is well in keeping 

with the previous research on Jewish marriage patterns in the city of Sundsvall, and the jewish historical research as a 

whole.



1. Inledning

1.1 Bakgrund

Historiskt sett har etniskt blandade äktenskap varit bekymmersamma och laddade, och då inte 

enbart för minoritetsgrupper utan också för majoritetssamhällen. Blandade äktenskap har uppfattats 

som oroande då familjen och barnens framtid är sådana vitala delar av inte bara individens självbild 

men också för hela folkgruppernas kollektiva självbilder. Traditionellt sett så har familjen stått för 

själva basen i diverse folkgruppers identiteter och ursprung. En minoritetsgrupp kan då alltså 

uppleva att blandade äktenskap hotar deras kulturella överlevnad, vilket har kunnat skapa konflikter

inom gruppen. I den judiska traditionen har istället endogami, vilket innebär giftermål inom den 

egna gruppen, utgjort normen och det judiska hemmet har tillskrivits en vital roll som både 

traditions och religionsbärare. 1

Samtidigt som en minoritetsgrupp som den judiska i många fall har försökt att slå vakt om 

sin kultur genom det endogama äktenskapsmönstret, kan också ett majoritetssamhälle å sin sida   

visa motstånd mot blandade äktenskap genom att resa upp formella eller informella hinder. 

Förklaringen till dessa hinder kan delvis sökas i hotbilder av främlingen som kan härja i ett 

majoritetssamhälle.

Under svenskt 1800-tal, låg stereotypa bilder av judarna och antisemitiskt hat bakom de 

argument som framfördes mot att judarna inte skulle tillåtas gifta sig med de kristna undersåtarna. 2 

Sådana äktenskap ansågs från vissa håll kunna leda till såväl oense föräldrar som desorienterade och

vilsna barn. Utifrån en i grunden likadan uppfattning om judendom och kristendom/svenskhet som 

två inkompatibla storheter drogs den precis motsatta följden av en riksdagsledamot från 

borgarståndet. Han hävdade istället att staten borde gynna dessa blandade äktenskap, med villkor att

1 Hammarström 2007, s. 208
2 Undersåte: ”den som, i egenskap af statens medlem, är varaktigt förpliktad till underdånighet under statsmakten i alla 
hänseenden. Begreppet undersåte sammanfaller således med begreppet "statsborgare", hvadan i afseende på uppkomst 
och upphörande af undersåtsförhållande gälla samma regler som för statsborgarskap. Undersåtsförhållandet, hvilket 
innebär ett ovillkorligt underordnande under statens vilja, innebär förpliktelse till lydnad och trohet emot staten, äfven 
då undersåten vistas utomlands, och undersåten är skyldig att rätta sig efter sin statsmakts befallningar”. (Nordisk 
familjebok, andra upplagan, 1920) : http://runeberg.org/nfcj/0534.html 
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barnen från dessa äktenskap skulle uppfostras och leva som kristna. Målet som riksdagsledamoten 

hade var att judarnas släkte skulle blandas ut och att därigenom skulle de slutligen slockna. 3

Den välkände svenska historikern Hugo Valentin har menat i, vad som har kommit att bli ett 

standardverk Judarnas historia i Sverige, att de blandade äktenskapen utgjorde ett, och kanske det 

främsta avgörande steget till att judarna blev så snabbt assimilerade in i det svenska samhället. 4 

Bortsett från Valentin har historikern Per Hammarström också forskat kring den svenska 

judenhetens integration men med fokus på den socialhistoriska biten, i jämvikt mot Valentin som 

mest koncentrerat sig på det politiska och statscentrerade delen.5 Hammarström har bland annat 

bedrivit studier likt denna kandidatuppsats på äktenskapsmönster i Sundsvalls mosaiska församling,

kopplad till den judiska assimilationsprocessen genom att undersöka hur vanligare det blev med 

blandade äktenskap, då som tidigare nämnts att de blandade äktenskapen anses vara en vital del i 

hur väl en minoritetsgrupp assimileras. 6

Denna studie kommer därmed att ge nya kunskaper om hur de judiska äktenskapsmönstren 

kan kopplas till assimilationsprocessen, genom en socialhistorisk och kvantitativ ansats med hjälp 

av Judiska församlingens vigselböcker i Stockholm. Fokus kommer att ligga på perioden 1895 till 

1912 då det var under en period då judarna snabbt accepterades in i det svenska 

majoritetssamhället.7  Syftet är också att kartlägga undersökningsgruppens äktenskapsmönster med 

avseende på kön och ursprungsland, och genom detta kunna förklara potentiella skillnader mellan 

assimileringsprocessen för västfödda respektive östfödda judar. 8 Vidare kommer studien att 

undersöka i vilken religiösa lära som paren från de blandade äktenskapen valde att uppfostra sina 

framtida barn inom. 

3 Hammarström 2007, s. 209
4 Valentin 1924, s. 151
5 Hammarström 2007, s. 40
6 Trots att Sundsvalls församling var stor i relation till stadens storlek, anses det vara fruktbart att genomföra en 
liknande studie för den judiska Stockholmsgruppen.
7 Hammarström 2007, s. 24
8 Denna dikotomi mellan öst/västjudar har enligt en del forskare överdrivits och ansetts utgjort förenklingar och 
stereotyper. (Hammarström 2007, s. 33) Det är dock nödvändigt för denna studie att göra denna kategorisering.  
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1.2 Syfte och problemställning

Från slutet av 1700-talet skedde en judisk invandring till Sverige men judarnas tillvaro reglerades 

genom en särskild lagstiftning som bland annat förbjöd äktenskap med kristen. Samtidigt föreskrev 

den traditionella judendomen å sin sida endogami. Äktenskap inom den egna gruppen har historiskt 

utgjort idealet och det judiska hemmet har tillskrivits en central roll som både traditions- och 

religionsbärare.9 När regleringarna för den judiska gruppen avvecklades under 1800-talet 

möjliggjordes blandade äktenskap efter ett beslut som togs år 1863.

Det övergripande syftet med studien är att undersöka judiska integrations- och 

assimilationsprocesser. Detta kommer att utföras genom att studera äktenskapsmönster i 

Stockholms judiska församling 1895-1912 då äktenskap speglar både integration och assimilation. 

Frågeställningen som denna studie skall besvara är således:

– Förblev de judiska äktenskapsmönstren endogama eller ökade de blandande äktenskapen?

– Var det vanligare att judiska män eller att judiska kvinnor gifte sig utanför den egna 

religionen?

– Vilken troslära valde paren i de blandade äktenskapen att uppfostra sina barn inom?

– Sker det en ökning av antalet utlandsfödda undersåtar som ingår äktenskap i församlingen, 

och vad kan detta ha för betydelse för assimileringsprocessen?

1.3 Avgränsningar

Källmaterialet kommer från Stockholms judiska (Mosaiska) Församling under årtalen 1895-1912 

och undersökningen anses kunna visa hur mönstren förändrades över tid. Studien kommer inte att 

sammanfatta samtliga judiska församlingar. Stockholm är en fallstudie och den anses kunna besvara

generella äktenskapsmönster, därför är det sannolikt att mönstren är likartade i andra judiska 

9 Hammarström 2007, s. 208
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församlingar. 10 Källmaterialet är också begränsat på grund av att det inte fanns tillgång till 

ytterligare perioder och i tillräckligt stora församlingar.

2. Metodologiska utgångspunkter

2.1 Tillvägagångssätt och metod

Detta arbete kommer att påbörjas genom att studera den tidigare litteraturen kring den svenska 

judenhetens historia i Sverige, och inte minst den grundläggande forskningen om judarnas 

integrationsprocesser under perioden 1870 och 1930. Som tidigare nämnts kommer studien att vara 

avgränsad till årtalen 1895 och 1912, men jag kommer att sätta in studien i en längre perspektiv 

genom att diskutera integrations- och assimileringsprocess perioden 1870-1930. Därutöver anser jag

att materialet från Stockholms mosaiska församling är mer än tillräckligt för en uppsats på 

kandidatnivå.

Källmaterialet är tillgängligt genom Riksarkivets databas genom en sökning på ”Stockholms

Mosaiska Församling” och ”Vigselböcker”. 11 I vigselboken noterades när personen som ingick i 

äktenskap var av annan religiös tillhörighet än den mosaiska, utlandsfödd undersåte står också 

nedtecknat när detta var fallet, vidare skrivs födelseår och under det år som paret vigdes, slutligen 

står äktenskapsförordningar nedskrivet. Dessa uppgifter kommer sedan att kvantitativt analyseras 

och skrivas ned i tabeller. Jag kommer att kategorisera denna period i tre delperioder 1895-1901, 

1902-1908 och slutligen 1909-1912, för att tydligt kunna skilja förändringsprocesser. Det 

grundläggande och mest effektiva sättet att se om äktenskapet var av judisk eller blandad karaktär 

är genom att se om det var en magistrat (kristen) eller rabbin (judisk) präst som utfärdat vigseln. 

Tveksamma fall kommer också att belysas i studien och diskuteras. 

10 Stockholms mosaiska församling var den församling med flest medlemmar under denna period i landet, och var 
rikets folktätaste stad. Församlingen är också den största i Skandinavien under modern tid. http://minoritet.se/4743 
(2019-06-07)
11 I riksarkivets databas finns källor till Sveriges historia, arkiven kommer bland annat från statlig förvaltning, privata 
företag och organisationer. Detta arkiv rymmer totalt 75 mil handlingar. Vigselböckerna har inhämtats från den judiska 
församlingen. https://riksarkivet.se/om (2019-06-07)
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2.2 Disposition

I följande kapitel redogör jag för grundläggande teorier kring äktenskapsmönster och centrala 

begrepp för att motivera äktenskapets betydelse för assimilationsprocesser. Vidare kommer jag att 

presentera en forskningsöversikt om det vi i nuläget vet om de judiska äktenskapsmönstren i 

Sverige under undersökningsperioden. Det är mot denna bakgrund min studie skall ses i ljuset av. 

Därefter följer en historisk genomgång över den svenska judenhetens historia och emancipationen i 

Sverige, som en bakgrundsteckning för att förstå den fortsatta framställningen. Grundläggande 

teorier, tidigare forskning och övriga observationer kommer sedan att sättas in i ett 

integrationsperspektiv i uppsatsens resultat och analysdel, för att slutligen avsluta med en 

sammanfattning och diskussion kring eventuella möjligheter att nå vidare med ny forskning.

2.3 Teori

För att förstå den fortsatta framställningen i analyskapitlet skall ett antal centrala begrepp förklaras, 

detta för att på sikt förklara vilken betydelse äktenskap har för integrations- och 

assimilationsprocesser, på kort sikt (vad är äktenskap tecken på?) och på lång sikt (vilken roll 

speglar barnen i de blandade äktenskapen?).

Den judiska grupp som undersöks här ser jag som en etnisk minoritet, ett begrepp som kan 

definieras som en grupp där människorna är till antalet underlägsna majoritetssamhällets 

befolkning, där man oftast delar samma språk och traditioner.12 En minoritet kan bara existera i 

förhållandet till en majoritet och vice versa, om hela världens befolkning hade varit svenskar, så kan

det inte heller finnas svenskar, en så kallad paradox. Förhållandet mellan dessa beror allt som oftast 

på statsgränserna i den moderna världen, men kan förändras om statens gränser flyttas. 

Invandrargruppers medlemmar kan därför både tillhöra majoriteter respektive minoriteter, de tillhör 

majoriteten i sina ursprungsländer samtidigt som de tillhör en minoritet (eller en ”etnisk grupp”)  i 

värdlandet.13

12 Hylland Eriksen 1993, s. 151
13 Hylland Eriksen 1993, s. 152
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I den moderna tiden använder stater vanligen en av följande strategier i deras hantering av 

minoriteter. Första strategin som kan tillämpas är att staten insisterar på att minoriteten assimileras. 

Staten kan insistera på att minoriteter exempelvis blir svenskar till slut, genom att de överger sin 

kultur och sina minoritetsspråk och gradvis börjar identifiera sig som svenskar. Även om dessa 

assimileringsstrategier ofta syftar till att hjälpa minoriteterna att uppnå lika rättigheter som 

majoriteten och förbättra minoritetens sociala status, kan de åsamka lidande och förlorad värdighet 

då det kan tyckas att deras traditioner saknar värde.

En annan strategi staten kan välja är att eftersträva dominans. Denna strategi leder ofta till 

segregation på etniska grunder och att minoriteten blir avlägsnad från majoriteten på olika sätt. 14

Minoriteterna å sin sida kan reagera mot statens dominans på i huvudsak tre sätt. Det första 

sättet är genom att till exempel ”försvenskas”, det vill säga genom att anpassa sig till aktuell kultur 

och norm. Denna process har varit avsevärt vanlig oavsett om det skett frivilligt eller inte. De 

minoriteter som inte intar denna ställning kan betraktas som segregationens offer. Grupper som 

motsätter sig detta kan  reagera genom etnisk sammansmältning, bejakar sin underordning och 

försöker hitta sätt att söka samexistera med nationalstaten. De kan även göra försök att förhandla sig

till en begränsad autonomi i exempelvis religiösa, språkliga eller lokalpolitiska frågor.  15

Ett tredje alternativ är att staten eftersträvar minoritetens integration i majoritetssamhället. 

Alltså, minoriteten får utrymme att odla sin egen kultur samtidigt som de förväntas delta i 

samhällets sociala, ekonomiska och politiska liv. Det innebär att minoritetens ursprungstillhörighet 

bevaras samtidigt som engagemang i den nya kulturen anses viktig. Vidare är det inte ovanligt för 

en minoritet som har blivit en integrerad del av samhället, att detta så småningom leder till 

assimilering.  16

För att undersöka assimilationsprocessen för den judiska gruppen skall jag genomföra en 

analys som undersöker i vilken troslära som de blandade paren valde att uppfostra sina barn inom, 

mosaiska eller den lutherska. När ett barn uppfostrats i majoritetssamhällets religiösa troslära 

kommer barnet sannolikt att anpassa sig till majoritetssamhällets kultur, religion och seder. 

Generationen därefter kommer därför att hotas av eventuell försvagning och/eller fullkomlig 

assimilation. Minoritetsgruppen kan därför anse att detta kan komma att hota deras kulturella och 

religiösa överlevnad. 17

14 Hylland Eriksen 1993, s. 153
15 Hylland Eriksen 1993, s. 154
16 Hylland Eriksen 1993, s. 155
17 Hammarström 2007, s. 208
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Assimilationsprocessen är ett mönster som kännetecknar hela den judiska gruppens historia i

landet, de har med sin begränsade numerär vid upprepande tillfällen hotats av försvagning och 

nästan fullkomlig assimilation, som har diskuterats ovan. Denna utveckling har dock vänts genom 

invandringsvågorna från Ryssland och Östeuropa kring 1900-talet, genom det stora 

flyktingmottagandet i samband med andra världskriget och genom att nya judiska folkgrupper har 

invandrat från länder som Ungern och Polen under efterkrigstiden. 18

Denna studie kommer då sannolikt att visa i uppsatsens resultat och analysdel att den 

västjudiska gruppens assimilationsprocess gått kraftigt framåt, att det har blivit vanligare och 

vanligare med blandade äktenskap och slutligen bör jag kunna se att det var ovanligt att barn av 

blandade äktenskap uppfostrades i den mosaiska trosläran. Samtidigt förväntar jag mig att se att 

judarna av östjudisk härkomst i vigselboken var mer benägna att gifta sig inom den egna etniska 

och religiösa tillhörigheten, och genom detta gjorde de att den judiska gruppen inte hotades av en 

fullständig assimilation och den judiska kulturen kunde överleva i kommande generationer, även 

om judendomen främst kom att bli en fråga om privat konfession bland de assimilerade. 19

I analysen kan vi också förvänta oss en kraftig ökning av antalet ingångna äktenskap av 

anledning att mellan årtalen 1860-1930 ökade den judiska befolkningen med cirka 5500 personer, 

vilket även ger en ökning i undersökningsperioden 1895-1912, denna ökning bestod till viss del av 

reproduktion av befintlig svensk-judisk befolkning men sannolikt stod denna ökning till den största 

delen av den östjudiska invandringen. 20

3. Forskningsläget

3.1 Per Hammarström. Nationens styvbarn: Judisk samhällsintegration i

några Norrlandsstäder 1870-1940

Historikern Per Hammarström har i sin avhandling Nationens styvbarn: Judisk samhällsintegration 

i några Norrlandsstäder 1870-1940 forskat om den judiska gruppens integration och assimilation in

i det svenska majoritetssamhället. Judarnas sociala och ekonomiska integration har varit synnerligen

framgångsrik inom en del av den judiska gruppen i författarens undersökningsperiod. Författaren 

18 Svanberg & Tydèn 1992, s. 241
19 Svanberg & Tydèn 1992, s. 230
20 Bredefeldt 2008, sid 51
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har lagt särskild prioritet vid Sundsvall där ett liberalt klimat, öppna sociala strukturer, ekonomisk 

tillväxt och det faktum att det skedde en ökning av befolkningsmängd gjort att en judisk bosättning 

kunnat etablera sig permanent. 21

De judiska köpmännen i Sundsvall kunde dra nytta av den växande efterfrågan på 

marknaden till följd av deras handelsnätverk och det faktum att den judiska gruppen var synnerligen

framgångsrika. Författaren betonar dock att det fanns grupper inom det svenska samhället som 

betraktade judarna med skepsis, men att judarna ändå i allmänhet accepterades som en integrerad 

del av samhället. Undersökningen har visat på att många judiska invandrare tog till vara på de 

möjligheter som gavs till dem och att majoritetssamhället tillät detta. 22

Hans undersökning har också visat på hur den judiska borgerligheten försökte att hålla sina 

inte lika bemedlade trosfränder på avstånd av oro för att inte förlora sitt sociala anseende. 

Författaren går igenom den tidigare forskningen som stundtals har målat upp konflikter mellan de 

”bemedlade” västjudarna och de ”mindre bemedlade” östjudarna. Där förklaringen till de 

motsättningar som uppkommit mellan de judiska grupperna skulle ha sin grund i bland annat 

härkomst och i skilda kulturella preferenser. Som alternativ till denna förklaring har författaren 

hittat ett fall inom en ”östjudisk” grupp där medlemmar av gruppen tagit liknande sociala avstånd 

som mellan västjudarna och östjudarna.23  Förklaringen till dessa motsättningar skall istället sökas i 

att integrationsprocesserna gick i otakt och i olika sociala skikt, och att det varken beror på 

härkomst eller skilda preferenser.  24

Författaren genomför också en studie om de judiska äktenskapsmönstren och vilken 

funktion de spelade i att judarna assimilerades in i majoritetssamhället i Sundsvall. Syftet med 

Hammarströms delstudie är följaktligen att undersöka om blandade äktenskap blev mer frekventa 

efter att judarna fick tillstånd enligt lag att inte längre behöva gifta sig endogamt. I undersökningen 

kommer författaren fram till att det dröjde ända fram till 1890-talet tills att mönstret hade brutits och

att efter denna period blev det allt vanligare för judarna att gifta sig utanför den egna 

religionstillhörigheten. Detta tolkar författaren som ett betydande steg till judarnas ökande 

samhällsintegration under denna tidsperiod.

Författaren har i likhet med denna uppsats också undersökt hur relationen såg ut mellan 

judiska män/kristna kvinnor, och kristna män/judiska kvinnor i de ingångna äktenskapen. 

Författarens studie kommer fram till att under perioden 1870 till 1909 var det uteslutande judiska 

21 Hammarström 2007, s. 267
22 Hammarström 2007, s. 268
23 Hammarström 2007, s. 272
24 Hammarström 2007, s. 273
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män som gifte sig med kvinnor av luthersk trosbekännelse, men att därefter har även de judiska 

kvinnorna börjat ingå i blandade äktenskap. Kvinnorna stod sedan för en betydande hög andel av de

blandade äktenskapen under årtalen 1910 till 1935. Därutöver visar undersökningen att under 

samma period började det bli mycket vanligt förekommande med blandade äktenskap i Sundsvalls 

mosaiska församling, mer än hälften av de ingångna äktenskapen var av blandad religiös 

tillhörighet. Detta tolkar forskaren som ett kraftfullt steg i den ökande samhällsintegrationen för den

judiska gruppen. 25

Ett annat intressant resultat i hans studie är att trots ökningen av blandade äktenskap under 

hela hans undersökningsperiod (1870-1935), gifte sig fortfarande hälften av de Sundsvallsfödda 

judarna inom den egna religiösa tillhörigheten. Även om judarnas ekonomiska och sociala 

delaktighet i Sundsvall ökade kraftigt under denna period stod alltså det endogama beteendet 

fortfarande starkt. 26

Hammarström har vidare undersökt hur vanligt förekommande det var för de par av blandad 

religiös tillhörighet att välja att uppfostra sina potentiella, framtida barn i den mosaiska 

trosbekännelsen, istället för den lutherska. Om paren inte skrev någonting om detta i 

äktenskapsförorden skulle barnen automatiskt tillhöra den lutherska trosbekännelsen, och detta 

berättar författaren skulle vara ett tydligt tecken på assimilation till majoritetssamhället. Den 

förälder som var av judisk tro har inte nått en fullständig assimilation, men att barnen till honom 

eller henne skulle sannolikt bli det, genom att uppfostras i den kristna läran, och generationerna 

därefter. I undersökningen har han endast hittat ett fall där föräldrarna av ett blandat äktenskap valt 

att uppfostra sitt barn i judisk tro. 27 Hammarströms resultat i äktenskapsstudierna kommer att 

jämföras med mina resultat för att påvisa eventuella skillnader/likheter mellan städerna.

3.2 Rita Bredefeldt. Judiskt liv i Stockholm och Norden – Ekonomi, 

identitet och assimilering 1850-1930

Ekonomihistorikern Rita Bredefeldt har i sin bok Judiskt liv i Stockholm och Norden – Ekonomi, 

identitet och assimilering 1850-1930 skrivit en skildring av den judiska gruppens öden och 

25 Hammarström 2007, s. 215
26 Hammarström 2007, s. 216
27 Hammarström 2007, s. 212
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framgångar i Sverige och specifikt i huvudstaden, dit de allra flesta judar sökte sig. Syftet med 

författarens bok är att klarlägga och problematisera den judiska identiteten och dess olika steg av 

assimilering under perioden 1850 till 1930. Författaren använder sig av olika identitetsskapande 

dimensioner som handlar om hur judarna uppfattade sig själva och hur majoritetssamhället såg på 

dem. Ett antagande i hennes undersökning är att judarnas ekonomiska verksamheter var 

identitetsskapande och att samhällets syn på den judiska minoriteten som ekonomiska aktörer stod i 

ett nära växelspel och påverkade judarnas uppfattning om sig själva. 28

I resultatdelen av hennes undersökning kommer hon fram till att mycket tyder på att de 

ekonomiska verksamheterna var identitetsskapande och ett viktigt element i judarnas uppfattningar 

om sig själva. Detta på grund av att identiteten som ekonomiska aktörer var en del av deras strategi 

för att bli accepterade, det blev således ett sätt för dem att visa för samhällsekonomin och 

majoritetsbefolkningen att de inte var samhället till last, för att på så sätt kunna undvika 

judefientlighet och antisemitism, som de tidigare blivit utsatta för. 29

Undersökningen visar att det var företagarna och de akademiskt bildade som ökade allra 

mest i den judiska gruppen, och oavsett vilken ekonomisk näring de valde, kämpade de för att bli 

framgångsrika. När de lagliga hindren försvann och det fanns fler ekonomiska möjligheter för 

judarna började de söka sig till nya yrkesområden som var än mer välbetalda och hade högre 

status.30 Vidare visar undersökningen att det var den judiska mannen som i huvudsak stod för den 

uppåtgående mobiliteten medan kvinnorna å andra sidan lämnade arbetslivet i en ökande grad och 

istället blev hemmafruar. 31

Författaren undersöker också judarnas val av namn, hon kommer fram till att judarnas val av

förnamn är ett exempel på både ett religiöst betingat  och ett sekulärt definierat  förnamnsskick. En 

jude kunde således ha ett namn  i sitt eget samfund och ett annat i kontakterna med 

majoritetssamhället. Trots att det fanns skillnader i namnskick mellan de två undersökta 

församlingarna Stockholm och Malmö, visade sig huvudtendensen vara tydlig, att allt fler av de 

namn som användes vid kontakterna med majoritetssamhället var av svensk karaktär. Förklaringen 

till detta fenomen enligt författaren är genom traditionen av försiktighet, som judarna använde som 

strategi, men också att allmän sekularisering och integration hade slagit igenom. Det ökande antalet 

namn av svensk karaktär som studien påvisar förklarar Rita berättar om hur judarna såg på 

omvärlden och hur de ville bli betraktade av den, att de såg den som en tillgång och ville tillhöra 

28 Bredefeldt 2008, s. 34
29 Bredefeldt 2008, s. 216
30 Bredefeldt 2008, s. 217
31 Bredefeldt 2008, s. 219
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den, samtidigt som de såg den som ett hot och var rädda för omvärldens fientliga inställning mot 

dem. 32

Rita Bredefeldt har inte undersökt äktenskapsmönster, därför kommer min studie att 

komplettera hennes, och hennes resultat kommer att jämföras med resultaten i min kandidatuppsats.

För att komma fram till eventuella nya kunskaper om judarnas integrations- och 

assimilationsprocesser.

4. Judarnas historia i Sverige

Den judiska minoriteten är en av landets allra äldsta invandrargrupper och de har varit bosatta i 

Sverige i över trehundra år. År 1681 anlände sammanlagt två judiska familjer till huvudstaden och 

lät döpa sig i den Tyska kyrkan. Bland annat var kungen och drottningen närvarande och dessa 

judedop var mycket påkostade ceremonier vid denna perioden. En jude som döpte sig under denna 

period betraktades inte längre som en jude utan som en fullvärdig svensk undersåte samtidigt som 

judar inte ens fick vistas i Sverige under denna tidsperiod om de inte konverterade till den lutherska 

kyrkan. 33 

Efter 200 år av diskussioner togs sedan frågan om judisk invandring upp på riktigt under 

slutet av 1700-talet. Judar som var bosatta i övriga delar av Europa hade visat att den tillströmning 

av friskt kapital som judarna tillförde till dessa länder, borde göra att Sverige borde tänka om, och 

väga detta ekonomiska skäl högre än de religiösa hänsynen.

Under en brevförbindelse mellan den tidigare drottningen Lovisa Ulrika av Preussen och 

hennes son Gustav III på 1770-talet, avslöjades det att drottningen  hade haft nära kommunikationer

med judiska köpman och att dessa hade erbjudit sig att bosätta sig i Sverige mot en större summa 

pengar. Då hade Gustav III besvarat ett av dessa brev med att det vore till mycket stor fördel för 

landet om ett så fint folk som judarna skulle vilja bosätta sig här. 34  Kommerskollegiet hade länge 

påtalat hur nyttan av kapitalstarka judar skulle kunna öka inflödet av kontanter till landet, utöka 

tillgången till marknader ute i Europa och bidra med krediter till kronan. 35 Efter att 

32 Bredefeldt 2008, s. 220
33 Bredefeldt 2008, s. 12
34 Valentin 1924, s. 144
35 Kommerskollegiet var en svensk myndighet för utrikeshandel och handelspolitik och inrättades år 1651. 
https://www.kommers.se/om-oss/Historia/ (2019-06-07)
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Kommerskollegiet ville bryta upp denna bromskloss, kunde judisk invandring flerfaldigt öka antalet

företagare, sänka priserna och öka omsättningen i landet.

Efter ungefärligen ett års behandling gav Gustav III tillstånd för Mecklenburgaren vid namn 

Aaron Isaac, hans bror Marcus och hans vän Abraham Pach att bosätta sig i landet. I utbyte mot en 

större summa pengar, men Isaac behövde inte konvertera till lutheranismen, kungen hade dock krävt

att han skulle döpa sig i en tidigare kommunikation sinsemellan, men detta vägrade han. Isaac fick 

dock tillstånd till slut och han och hans vänner blev då landets allra första så kallade ”skyddsjudar”. 

Det har funnits bosatta judar i Sverige innan detta, men de hade som nämnts ovan varit tvungna att 

konvertera. Aaron Isaac hade också innan avresan till Sverige blivit avrådd från sina judiska vänner 

att genomföra denna flytt, men han stod fast vid sitt beslut. 

Under samma år som Isaac anlänt till landet förklarades också stapelstaden Marstrand som en 

frihamn där människor av främmande trosbekännelser kunde bo och utöva både näringsfrihet och 

religionsfrihet. 36 Men det var endast välbärgade judar som tilläts invandra och de var tvungna att 

uppvisa en summa så hög att det motsvarade tio årslöner.  37 

År 1782 utfärdades en kunglig förordning som reglerade de judiska bosättningarna och en 

riksdagsmotion om religionsfrihet bifölls trots ett motstånd främst från prästeståndet, och 

judereglementet antogs. 38 Detta judereglemente innebar för skyddsjudarnas del en inskränkning av 

rörelsefrihet, bosättning och yrkesmässiga valmöjligheter. Riksdagen införde därmed ett antal 

strukturella restriktioner mot både ekonomisk och politisk integration. Judar fick nu bara bosätta sig

i Stockholm, Göteborg och Norrköping (de hade dock rätten att bygga synagogor i dessa städer), 

och de skulle arbeta inom ett begränsat, lagstadgat antal yrkesområden, de fick inte heller blir 

riksdagsmän eller ämbetsmän, blandäktenskap var också förbjudna och framför allt betraktades de 

inte längre som svenska undersåtar, de skulle nu istället tillhöra den judiska nationen. Men sedan 

under år 1782 och 1785 fick ytterligare ett antal judiska näringsidkare tillstånd av kungen att bosätta

sig i Karlskrona (där även en församling grundades). 39 Den första dispensen för blandade äktenskap

gavs år 1796 när en judisk man i hovets tjänst fick tillstånd att gifta sig med en kristen kvinna.

Trots motstånd mot judisk närvaro och integration i samhället så kom 1800-talet att bli 

emancipationens århundrade och det beslutades om ett antal reformer som gav större frihet för 

36 En stapelstad är en stad med hamntull, benämningen kom att avskaffas i och med handelsfriheten 1868. 
http://fho.sls.fi/uppslagsord/7553/stapelstad/ (2019-06-07)
37 Valentin 1924, s. 208
38 Prästeståndet, adelsståndet, borgarståndet och bondeståndet hade representationsrätt i Sverige fram till 
Representationsreformen år 1866. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/representationsreformen  
(2019-06-07) 
39 https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/43-4-rb.pdf (2019-05-25) 
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judarna. Prästeståndet och borgarståndet var de som främst var emot denna invandring och 

uppfattade judarna som ett hot mot samhället.  

Under år 1838 avskaffades sedan detta judereglemente som infördes 1782 och judarna 

integrerades rättsligt men inte politiskt med övriga svenska undersåtar, detta ledde till kravaller mot 

judarnas ökade rättigheter i bland annat huvudstaden. De begränsningarna som fanns i 

näringsverksamhet och yrkesutövning avskaffades nu, men judarna var fortfarande bara tillåtna att 

bosätta sig i städerna Stockholm, Göteborg och Norrköping. Detta på grund av eftergift från 

riksdagen och av rädsla för fortsatta upplopp mot judarnas friheter. Inom arbetarkretsar och 

hantverkarkretsar ökade judefientligheten då de ansåg att judarna konkurrerade ut dem. Sedan 

upphävdes beteckningen ”skyddsjude” i den nya lagen och nu framöver definierades judarna istället

som ”svenskar av mosaisk trosbekännelse”. 40

Detta till trots att de allra flesta judarna vid denna tiden var väl integrerade och till och 

assimilerade genom blandäktenskap och dop, även konverteringar till lutheranismen blev allt 

vanligare. Judarna betecknades som ”svenskar av mosaisk trosbekännelse” ända fram till år 1930 i 

folkbokföringen. Successivt från och med år 1854 släpptes bosättningstvånget och judarna fick nu 

rätt att bosätta sig i samtliga av landets städer. År 1859 fick nu också judiska barn rätt att gå i den 

svenska skolan.

Under år 1863 blev det också tillåtet i lagen med blandade äktenskap och nu var i princip 

judarnas emancipationsprocess genomförd. Åter igen blossade protester upp mot judarnas 

likställdhet och ekonomiska rättigheter. Genom en grundlagsändring som inföll år 1870 fick judarna

fullständiga medborgerliga rättigheter och kunde nu för första första gången i historien möjlighet att

bli invalda till riksdagen.

Det hade alltså tagit flera generationer för de så kallade västjudarna för att uppnå sin 

integration som svenska undersåtar I slutet av denna emancipationsprocess hade det etablerats en 

tyst konsensus mellan judarna och statsmakten att judarna var en stark ekonomisk resurs som 

gagnade statsfinanserna. Men samtidigt hade samhällets restriktioner och judefientlighet skapat 

strategier för judarna (läs: främst så kallade ”västjudar”), där de ville visa sig skötsamma och 

framgångsrika, som ett skydd mot diskriminering och antisemitism. Dessa så kallade ”västjudar” 

hade invandrat till Sverige fram till 1870-talet och de var förmögna redan vid ankomst. Huvuddelen

av dessa judar var välintegrerade och även assimilerade. Senare under 1800-talets andra hälft 

emigrerade en stor mängd så kallade ”östjudar” från främst Ryssland, Polen, Rumänien och 

Baltikum och hotade västjudarnas identitet som ekonomiskt nyttiga och framgångsrika. Detta då 

40 https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/43-4-rb.pdf (2019-05-25) 
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östjudarna var fattiga, deras språk, religion och kultur var också främmande för den tidigare 

invandrade judiska gruppen och de var egentligen inte välkomna av någon part i Sverige. 

Den östjudiska emigrationen påbörjades år 1860 och tog inte slut förrän 1914. Denna 

utvandring berodde inte enbart på de judiska förföljelserna utan dessutom på grund av det polska 

upproret som skedde år 1863, mordet på Alexander II (1881) och på grund av revolutionsåren som 

var mellan år 1903 och 1905.  K. Pobedonostsev  (jurist, statsman och Alexander II:s rådgivare)  

skall ha uttalat lösningen på judefrågan till en judisk politisk skribent på detta sätt: ”en tredjedel 

skall döpas, en tredjedel dö och en tredjedel skall tvingas emigrera”. 41

Det var alltså på grund av demografiska, ekonomiska, politiskt och militära förhållanden, 

sammantagna med den religiösa intoleransen mot judarna i det ryska samhället  som gjorde att en 

kolossal mängd av judarna inte hade något annat val än att emigrera. 

Vid sekelskiftet 1900 var de svenska judarna som härstammade mestadels från främst 

Nederländerna och Tyskland väletablerade i det svenska samhället och som i övriga Europa utövade

de välbetalda och statusyrken som läkare, advokater och historiker, och många av de bidrog starkt 

till kulturlivet 42

5. Resultat och Analys

5.1 Blandade äktenskap i Stockholms mosaiska församling

Jag skall nu analysera den judiska gruppens assimilation, genom att undersöka hur vanligare det 

blev med blandade äktenskap under perioden 1895-1912 i Stockholms mosaiska församling. Detta 

är som tidigare nämnts en fallstudie som anses kunna spegla generella äktenskapsmönster bland 

judarna i Sverige. 43 Som Valentin verifierade utgjorde de blandade äktenskapen ett av de mest 

avgörande stegen till judarnas snabba assimilation.44 Det vi kan förvänta oss i denna studie är att det

sker det en ökning av äktenskap av blandad religiös tillhörighet under hela undersökningsperioden, 

och om detta är fallet skall sedan detta fenomen förklaras. Vidare genomförs en delstudie på hur 

41 Bredefeldt 2008, s. 49
42 Bredefeldt 2008, s. 50
43 Hylland Eriksen 1993, s. 155
44 Valentin 1924, s. 151
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vanligare det blev att kristna kvinnor gifte sig med judiska män, detta kommer därefter att jämföras 

med Hammarströms studier i Sundsvalls stad. Vidare kommer tabellerna att visa i procentuella tal 

hur många av de personer som ingick i äktenskap var födda i Sverige, för att längre fram i studien 

kunna förklara potentiella skillnader mellan judar födda i Västeuropa/judar födda i Östeuropa. 

Undersökningen kommer att delas in i tre delperioder 1895-1901, 1902-1908 och slutligen 1909-

1912, för att tydligt kunna skilja förändringsprocesser.

  

Tabell 1.1 äktenskap i Stockholms Mosaiska församling mellan år 1895 till 1901    

År         äktenskap totalt          I blandade äktenskap därav    kristna män  kristna kvinnor       andel födda pers. i Sverige

1895                7                             3 st    (procent: 42%)             2              1                                           100%  

1896                3                             1 st    (procent: 33,3%)          1              0                                           100%

1897                9                             4 st     (procent: 44,4%)         3              1                                             84%

1898               18                            12 st     (procent: 66%)          7              5                                             98%

1899               21                            11 st   (procent: 52%)            7              4                                             93%

1900               20                             9 st     (procent: 45%)           7              2                                             78%

1901               11                             4 st     (procent: 36%)           4              0                                             78%

Källa: Stockholms mosaiska församling, vigselbok 1895-1912

Tabell 1.1 visar en översikt av den judiska gruppens äktenskapsmönster i Stockholms mosaiska 

församling i undersökningens första period 1895-1901. Tabellen indikerar att äktenskap av blandad 

religiös tillhörighet stod sig procentuellt på en oföränderlig nivå genom hela 

undersökningsperioden, på ett medeltal låg de blandade äktenskapen på 45,5%. Största andelen 

blandade äktenskap hade år 1898 där tolv av de arton ingångna äktenskapen var av blandad religiös 

tillhörighet, vilket befinner sig på 66% avrundat i heltal. Antalet ingångna äktenskap ökar också 

från 6,3 äktenskap i genomsnitt mellan årtalen 1895 till 1897, till 17,5 i genomsnitt mellan 1898-

1901, ökningen av antalet bosatta judar som skedde i Stockholm under perioden 1890-1910, kan 

förklara orsaken till detta fenomen. 45 Vidare visar tabellen att det inte var ovanligt förekommande 

45 Bredefeldt 2008, s. 51
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att judiska kvinnor gifte sig med kristna män, detta står i kontrast till Hammarströms studier i 

Sundsvalls mosaiska församling. Under hans undersökningsperiod var det uteslutande judiska män 

som gifte sig med kristna kvinnor mellan årtalen 1870 till 1909, och att de judiska kvinnorna istället

stod för en relativt hög andel av de blandade äktenskapen 1910 till 1935. (se: tabell 1.2)

Denna undersökningsperiod visar endast på en minimal skillnad mellan könen, trots att 

tabellen indikerar på att det var vanligare att kristna män gifte sig med judiska kvinnor. Som i ett 

äktenskap 1899 där Forkel Leonard Blixt tillhörande svenska statskyrkan vigdes tillsammans med 

Elice Helena Josephson vid Stockholms magistrat. I vigselboken hittar vi också fall där judiska män

gift sig med kristna kvinnor, exempelvis den välkända judiska kommunistsympatisören och 

bankiren Olof Aschberg (farfar till journalisten Robert Aschberg) som gifte sig med den kristna 

skådespelerskan Anna-Lisa Ahlberg vid Stockholms magistrat år 1898. Olof Aschbergs föräldrar var

fattiga invandrare från Ryssland men trots deras underprivilegierade ställning byggde de upp en 

förmögenhet på möbelhandel och Olof själv fick fly undan judeförföljelser i Frankrike och tog sig 

därmed till New York tills andra världskriget hade tagit slut, där han sedan kunde återvända till sin 

hemstad Stockholm.

Det var som ovan nämnts inte ovanligt att kristna kvinnor gifte sig med judiska män under 

denna undersökningsperiod. Där finner vi exempelvis den kristna kvinnan Clara Christina Pauline 

Westerlind som gifte sig med handlaren Oscar Meyer Jacobsson under år 1895, eller den kristna 

Anna Signe Lovisa Laquist som vigdes den 29:e november år 1897 tillsammans med den judiska 

grosshandlaren Lionel Davidson inför Stockholm magistrat. 

Vidare visar tabellen också i procent hur många personer som gifte sig i Stockholms 

mosaiska församling som var födda i Sverige. Tabellen visar att andelen utlandsfödda stadigt ökar 

och står sig som högst högst under åren 1900 och 1901 där 22% var födda i utlandet. Detta kan 

förklaras i och med den andra judiska invandringsvågen som kom till Sverige efter 1700-talets 

västjudiska immigration, denna immigration påbörjades vid mitten av 1800-talet till ungefär början 

av första världskriget. Det har tidigare nämnts i teoriavsnittet i denna kandidatuppsats, att denna 

invandring bestod av så kallade ”östjudar” som främst utvandrade från länderna Ryssland, Polen, 

Österrike-Ungern, Baltikum och Rumänien. 46 Dessa östjudar hade siktat in sig på att ta sig till 

Amerika men en hel del invandrade också till Sverige, och mellan år 1860 till 1930 ökade den 

judiska befolkningen i Sverige med cirka 5500 personer, en del av denna ökning kan förklaras med 

reproduktion av befintlig svensk-judisk befolkning, men till största sannolikhet bestod denna 

46 Bredefeldt 2008, s. 50
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ökning av östjudisk invandring. 47 Detta gör att andelen utlandsfödda kan sannolikt tänkas öka under

hela studiens undersökningsperiod.

Sammanfattningsvis visar tabellen 1.1 att det de blandade äktenskapen står på en relativt hög

nivå redan från år 1895, på 42%. Resterande år under denna period står sig de blandade äktenskapen

på en oföränderlig nivå, och på ett genomsnitt var 45,5% av blandad karaktär. Om vi jämför med 

Hammarströms studier i Sundsvalls stad ser vi att stockholmsgruppen var mer benägna att gifta sig 

utanför den egna religiösa tillhörigheten, i hans undersökning låg de blandade äktenskapen på 

endast 15% under perioden 1890-1889 (se: tabell 1.2). Vidare har tabellen visat att det inte alls var 

ovanligt att även judiska kvinnor gifte sig med kristna män, vilket står i motsats till den tidigare 

forskningen i Sundsvall, där judiska kvinnor inte överhuvudtaget gifte sig med kristna män under 

denna period. (se: tabell 1.2). Andelen utlandsfödda som ingår i äktenskap ökar också under hela 

perioden, tack vare den östjudiska invandringen.

Tabell 1.2 Äktenskap ingångna i Sundsvall 1870-1935, i vilka den ene eller båda parterna är skriven/skrivna som 

mosaiska trosbekännare.

År                          N                      Heljudiska          Blandade varav

                                                                                                             mannen jude           hustrun jude

1870-1879             4                       4 (100%)                                  -                       -                              -

1880-1889             5                       5 (100%)                                  -                       -                              -

1890-1899             13                     11 (85%)                                  2                       2                             -

1900-1909             4                       3 (75%)                                    1                       1                             -

1910-1919             15                     7 (47%)                                    8                       4                             4

1920-1935              6                      2 (33%)                                    4                       3                             1

Källa: Hammarström 2007, s. 215. 

I tabell 1.3 nedan ser vi en översikt av undersökningens andra period (1902-1908). Där indikerar 

tabellen istället mot den tidigare undersökningsperioden en procentuell nedgång av antalet blandade

äktenskap i Stockholms Mosaiska församling, totalt var 25% av de ingångna äktenskapen av 

blandad religiös karaktär. Som högst låg år 1905 där hela 55% av de ingående äktenskapen var av 

47 Bredefeldt 2008, s. 51
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blandad religiös tillhörighet. Vidare visar tabellen att inte en enda kristen kvinna ingick i giftermål 

med en judisk man under hela undersökningsperioden, vilket står i motsats mot Hammarströms 

studier, där det var enbart de judiska männen som gifte sig blandat fram till år 1909 i Sundsvalls 

judiska församling.48 Där jag finner exempel som Gustav Waldeman av den lutherska 

trosbekännelsen vigdes tillsammans med Lily Friedländer vid Stockholms magistrat. Eller under år 

1906 där Karl Sjögren av den lutherska trosbekännelsen gifte sig med Aima Rosenbauer inför 

Stockholms magistrat. 

Tabellen visar vidare att andelen utlandsfödda bland de som ingick äktenskap stadigt har 

ökat under denna undersökningsperiod. Under perioden 1895 till 1901 var andelen utlandsfödda 

som flest 22% under åren 1900 och 1901. Medans andelen utlandsfödda ökar till 40% under denna 

undersökningsperiods sista år 1908. Här kan vi alltså se en stadig progression av andelen 

utlandsfödda under analysens första perioder 1895-1908.

Sammanfattningsvis visar tabell 1.3 en tydlig nedgång av blandade äktenskap i jämförelse 

mot perioden 1895-1908. I den tidigare perioden låg de blandade äktenskapen på 45,5%, och i 

denna period 1902-1908 låg de blandade äktenskapen på 25%, vilket istället förhåller sig väl mot 

Hammarströms studier som också visade på 25% under hans period 1900-1909 (se: tabell 1.2). 

Vidare visar tabellen att inte en enda kristen kvinna gifte sig med en judisk man under denna period,

vilket istället står i motsats till den tidigare perioden där det inte alls var ovanligt förekommande, 

också står detta i motsats mot Hammarströms studier i Sundsvalls stad. 49 Vidare visar tabell 1.3 att 

det sker en kraftig ökning av utländska personer i ingångna äktenskap och står som högst under år 

1908 där hela 40% var födda i utlandet.

Tabell 1.3 äktenskap i Stockholms Mosaiska församling mellan år 1902 till 1908      

År         äktenskap totalt      I blandade äktenskap därav   kristna män  kristna kvinnor         andel födda i Sverige

1902                10                    2 st    (procent: 20%)                    2                     0                                   80%  

1903                8                     2  st    (procent: 25%)                    2                     0                                   81%

1904               11                   1  st     (procent: 9%)                      1                     0                                   73%

1905               18                 10  st     (procent: 55%)                  10                     0                                   78%

1906               22                      7 st   (procent: 32%)                    7                     0                                   80%  

1907               23                   4 st     (procent: 17%)                     4                     0                                   74%

48 Hammarström 2007, s. 215
49 Hammarström 2007, s. 215
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1908               21                   4 st     (procent: 19%)                     4                     0                                   60%

Källa: Stockholms mosaiska församling, vigselbok 1895-1912

I tabell 1.4 nedan visas undersökningens sista period 1909-1912. Tabellen visar att de blandade 

äktenskapen låg på en stabilt hög nivå på 43%  och stod sig som högst under år 1912 då hälften av 

de 32 ingångna äktenskapen var av blandad religiös tillhörighet. Tabellen visar också en tydlig 

ökning av antalet ingångna äktenskap, under perioden 1905-1908 låg antalet ingångna äktenskap på 

ca tjugo i snitt per år, till en ökning på 24, 33, och 32 stycken under perioden 1910-1912, vilket som

tidigare nämnts i studien har sin förklaring i den stora ökningen av människor med judisk tro som 

levde i Stockholm under denna period. Under 1890 levde cirka 3400 stycken judar inom Sveriges 

gränser, vilket var 0,071 % av den totala befolkningen, detta i princip dubblades till 6100 stycken 

judar år 1910, vilket då var 0,11% av landets befolkning. 50 Här blev det åter igen inte alls ovanligt 

att judiska män gifte sig med kristna kvinnor (i motsats till föregående period). Där jag finner 

exempel som den judiska Samuel Klein som vigdes tillsammans med den lutherska Birgitta 

Dalström inför Kronofogden. Eller den judiska mannen Aron Lenny Fritz som vigdes ihop med 

Karin Maria Eklund.

Sammanfattningsvis visar undersökningens sista period på en nivå av blandade äktenskap på

43%, där periodens sista år 1912 låg högst på 50%. Första perioden 1895-1902 hade 45,5%, andra 

perioden 1903-1908 hade en procentuell andel blandade äktenskap på 25%. I jämförelse med 

Hammarströms studier låg stockholmsgruppen på en högre nivå av blandade äktenskap under 1895-

1902 och under den sista perioden 1909-1912, och där studierna hade ungefärligen samma resultat i 

i undersökningens andra period. År 1895 låg de blandade äktenskapen på 42%, vilket är en mycket 

hög nivå för att vara det första undersökta året, men med tanke på ökningen av de totalt ingående 

äktenskapen i undersökningens sista perioder, kan vi se en tydlig tendens.

Siffrorna för ingångna äktenskap i Stockholm visar därmed ett successivt och tydligt 

förändrat beteende, något som kan tolkas som en ökad assimilation. Studien står i motsats mot 

Hammarströms studier där det var de judiska männen som var först med att bryta det endogama 

mönstret, istället var det i övervägande majoritet att det var kristna män ingick äktenskap med 

judiska kvinnor i de blandade äktenskapen, även om judiska män också gifte sig med kristna 

kvinnor under periodens första och andra undersökningsperiod. I de blandade äktenskapen under 

hela undersökningsperioden hade judiska män gift sig med en kristen i 34 fall och judiska kvinnor 

50 Bredefeldt 2008, s. 52
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hade gift sig med en kristen man i totalt 85 fall. Detta är studiens mest intressanta resultat hitintills, 

de judiska kvinnorna tog snabbt sin plats i samhället och detta speglar den kvinnliga judiska 

gruppens assimilation.

Tabell 1.4 äktenskap i Stockholms Mosaiska församling mellan år 1909 till 1912       

År         äktenskap totalt     I blandade äktenskap      därav: kristna män    kristna kvinnor              andel födda. i Sverige

1909                13                        6 st    (procent: 46%)             6                            0                                      69%  

1910                24                       8  st    (procent: 33%)             5                            3                                      65%    

1911               33                     15  st     (procent: 45%)             8                            7                                      82%     

1912               32                     16  st     (procent: 50%)             5                          11                                      78%   

Källa: Stockholms mosaiska församling, vigselbok 1895-1912

De östjudar som utvandrade kring 1900-talet var i högre grad än de tidigare invandrarna arbetare 

från ett Ryssland med en begynnande industrialisering och en ökad urbanisering. År 1897 bildades 

de litauiska, polska och ryska judarnas arbetarförbund som tillhörde den ryska socialdemokratin. 

Det finns statistik som bekräftar att de flesta östjudar som emigrerade till Köpenhamn mellan 

årtalen 1905-1920 därav var unga socialister och inte djupt religiösa.51 Med den upplysningen skulle

det vara en möjlighet att även de till Stockholm senare emigrerade östjudarna också i högre grad var

socialister än djupt religiösa. Detta skulle kunna speglas i att de senare immigranterna inte hade det 

traditionella religiösa endogama giftermålstänket, och genom detta skulle en ökning av blandade 

äktenskap specifikt i denna undersökningens sista period 1907-1912 kunna förklaras genom att de 

som invandrade till Stockholm precis som i fallet i Köpenhamn var mindre religiösa och därmed 

kunna förklara studiens ökning av blandade äktenskap.

Å andra sidan var det den östjudiska invandringen som räddade den judiska gruppen från 

fullkomlig assimilation enligt den svenska historieskrivningen, genom att de i högre grad valde att 

gifta sig endogamt och de kommande generationerna blev uppfostrade i den mosaiska läran. Vilket 

därefter höll minoritetens kultur vid liv.52

På grund av dessa olika hypoteser kommer jag att kategorisera äktenskapen i judar födda i 

Östeuropa/övriga judar för att se hur det endogama beteendemönstret stod sig mellan grupperna. 

Med all största sannolikhet gifte sig judarna dock endogamt, hypotesen är starkare då det är 

51 Bredefeldt 2008, s. 53
52 Svanberg & Tydèn 1992, s. 241
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uppgifter från den svenska historieskrivningen, Hammarström har också genom sina studier kommit

fram till att de utlandsfödda också i många fall redan var inomjudiskt gifta vid deras ankomst till 

Sverige och att utifrån kulturella förskjutningar var de istället mer benägna att gifta sig endogamt. 53

I tabell 1.5 nedan ser vi framställning av hur de personer med härkomst från Ryssland, 

Rumänien, Baltikum och Polen gifte sig i Stockholms mosaiska församling. Som framgår av 

tabellen nedan var det endast en person med härkomst från dessa angivna länder som valt att gifta 

sig med en kristen, de gifte sig därmed endogamt i en enormt betydande utsträckning. Där jag finner

exempel som när den ryske undersåten Abraham Leiba vigdes tillsammans med Asikova Reimann 

under år 1911 inför Rabbi Fried. Eller den ryske undersåten och handlaren Moses Genchel (föddes 

1877) som vigdes tillsammans med Terese Liebermann inför rabbi Klein. Detta är helt i enighet 

med den svenska historieskrivningen där den östjudiska invandringen gjorde att judarna inte blev 

hotade inför en fullständig assimilation.54 Detta behöver dock inte säga att de som invandrade till 

Stockholm under 1900-talet var mindre religiösa än de tidigare, eller att de höll religionen åt sidan 

som de östjudar som invandrade till Köpenhamn, under denna period.55  

Sammanfattningsvis visar tabellen att det var utomordentligt ovanligt att judar med 

härkomst från Östeuropa gifte sig med de kristna medborgarna, detta har endast hittats i ett fall. 

Studien bekräftar därmed den tidigare forskningen av Hammarströms studier vid Sundsvalls stad. 56 

Och därtill som tidigare nämnts i teoridelen, att det var östjudarna som har hållit den judiska 

kulturen vid liv genom att resultatet visat att östjudarna i de allra flesta fall valde att gifta sig inom 

den egna etniska och religiösa tillhörigheten För att kunna påvisa skillnader i 

assimilationsprocessen mellan de av östjudisk härkomst och övriga judar kommer nästa analys att 

genomföras genom att undersöka hur många blandade äktenskap som ingicks i procent av de judar 

födda i Sverige och västteuropa, under perioden 1895-1912.

Tabell 1.5 Östjudiska undersåtar som gift sig endogamt / Östjudiska undersåtar som gift sig med kristna 1895-1912

                                  Judar födda i Östeuropa gifta endogamt                   Judar födda i Östeuropa gifta med kristna

1895                                                   -                                                                                 -

1896                                                   -                                                                                 -

1897                                                   -                                                                                 -

53 Hammarström 2007, s. 213
54 Svanberg & Tydèn 1992, s. 241
55 Bredefeldt 2008, s. 53
56 Hammarström 2007, s. 213
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1898                                                   -                                                                                 -

1899                                                   2                                                                                -

1900                                                   7                                                                                -

1901                                                   2                                                                                -

1902                                                   2                                                                                -

1903                                                   3                                                                                -

1904                                                   5                                                                                -

1905                                                   6                                                                                -

1906                                                   9                                                                                -

1907                                                  12                                                                               -

1908                                                  14                                                                               -

1909                                                  7                                                                                 -

1910                                                  15                                                                               -

1911                                                  10                                                                               -

1912                                                   7                                                                                1

Källa: Stockholms mosaiska församling, vigselbok 1895-1912

När jag tar bort ingångna äktenskap där minst en av parterna är av östjudisk härkomst ser tabellen ut

som sådan (se tabell 1.6 nedan). Det skall förtydligas att i tabellen kategoriseras inte endast svenska 

undersåtar utan alla ingångna äktenskap där ingen av parterna är invandrare från Ryssland, Polen, 

Baltikum eller Rumänien. Tabellen visar följaktligen en tydlig assimilering för den Svenska och 

västjudiska gruppen. Högst andel blandade äktenskap var i undersökningens sista fyra år, 100%, 

88%, 65% respektive 62%. Förutom under denna period, stack år 1898 ut med 66% och under år 

1905 var 76% av de ingångna äktenskapen av blandad religiös karaktär. Trots den höga andelen 

blandade äktenskap, visar tabellen ändå att det endogama beteendemönstret finns kvar, även hos 

den socialt och ekonomiskt integrerade västjudiska befolkningen. 

Sammanfattningsvis hade den övriga judiska befolkningen som inte hade östlig härkomst en 

stadig ökning av blandade äktenskap under hela undersökningsperioden, där jag tolkar studiens sista

fyra år på en tydlig assimilation för denna grupp. Tabellen har vidare visat att det endogama 

beteendemönstret finns kvar, men som den svenska historieskrivningen har kommit fram till, så 
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hade det inte varit för bland annat den östjudiska invandringen hade minoritetens kultur varit hotad 

till en fullständig assimilation. 57

Tabell 1.6 Blandade äktenskap för judar födda i Sverige/övriga Europa borträknat Östeuropa i procent 1907-1912

                       antal äktenskap (borträknad där en partner är av östjudisk härkomst)     blandade äktenskap

1895                                                           7                                                                                      3 (42%)

1896                                                           3                                                                                      1 (33%)

1897                                                           9                                                                                      4 (44%)

1898                                                          18                                                                                   12 (66%) 

1899                                                          19                                                                                   11 (58%) 

1900                                                          16                                                                                     9 (56%)

1901                                                           9                                                                                      4 (44%)

1902                                                           8                                                                                      2 (25%)

1903                                                           5                                                                                      2 (40%)

1904                                                           7                                                                                      1 (14%)

1905                                                          13                                                                                   10 (76%)

1906                                                          13                                                                                     7 (54%)

1907                                                          11                                                                                     4 (36%)

1908                                                           7                                                                                      4 (57%)

1909                                                           6                                                                                    6 (100%)

1910                                                           9                                                                                      8 (88%)

1911                                                           23                                                                                  15 (65%)

1912                                                           24                                                                                  15 (62%)

Källa: Stockholms mosaiska församling, vigselbok 1895-1912

57 Svanberg & Tydèn 1992, s. 241

23



5.2 Uppfostran i lutherska eller mosaiska trosläran i Stockholms 

mosaiska församling

Vad som anses vara en sannolik del i assimilationsprocessen kommer nu att behandlas genom att 

undersöka i vilken troslära som föräldrarna i de blandade äktenskapen valde att uppfostra sina 

framtida barn inom. Familjelagstiftningen gynnade som tidigare nämnts assimilationen då riksdagen

bestämde i en förordning år 1873 att barn födda i ett blandat äktenskap automatiskt skulle tillhöra 

kyrkan, så vida åtminstone en av makarna gjorde det, om de inte genom skriftliga avtal före 

äktenskapets ingående bestämt annat. Att inte välja alls eller att vänta med beslutet och låta barnen 

växa upp och inta en religionsneutral hållning, var inte tänkbart eftersom religionslagstiftningen 

tvingade alla bosatta människor i landet att tillhöra ett religiöst samfund.58 Står det ingenting i 

äktenskapsförorden i vigselboken var det därmed inom den lutherska trosbekännelsen som de 

potentiella barnen skulle uppfostras inom, och när detta sker är det högst möjligt att det blir det nya 

samhällets kultur, beteenden och språk som får högst prioritet och den judiska kulturen hamnar i 

skymundan. Och de kommande generationerna blir sannolikt fullständigt assimilerade.

I Hammarströms material i Sundsvalls mosaiska församling har han endast funnit ett fall där

makarna valt att uppfostra de kommande barnen i den mosaiska trosläran.59 Vilket gör att jag 

förväntar mig ett snarlikt resultat i detta material.

I tabell 1.5 ser vi sammanställningen av antalet par som valt att uppfostra barnen enligt den 

mosaiska trosbekännelsen. Totalt är det femton par som valt att uppfostra de potentiella framtida 

barnen i den mosaiska trosbekännelsen under hela undersökningsperioden, som flest var det fyra par

under både år 1905 och 1912. Procentuellt är det en marginell företeelse att uppfostra barnen inom 

den mosaiska trosläran, vilket står helt i enighet med den tidigare forskningen.

Det har också förekommit äktenskapsförord där de kommit överens om att uppfostra barnen 

i en annan trosbekännelse om en av makarna skulle avlida. Exempelvis under ett fall år 1898, vilket 

dessutom är det första äktenskapen i undersökningsperioden när ett par av blandad religiös 

tillhörighet valt att uppfostra barnen i den mosaiska läran. Detta äktenskap var när den kristna Olof 

Wilhelm Kinberg gifte sig med en judisk kvinna vid namn Julia Rosenbaum den 29:e september. 

Där står det skrivet att barnen skall uppfostras enligt den mosaiska trosläran om inte modern dör för

då ”skola uppfostras i det religionssamfund til hvilket min man hör”. Jag hittar ett liknande fall 

58 Hammarström 2007, s. 211
59 Hammarström 2007, s. 212
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under år 1900 där den lutherska trosbekännaren och tandläkaren Hugo Hjalmar Junger vigdes 

tillsammans med Emelie Mareus, där står det i äktenskapsförordet att om ”junger skulle aflida före 

sin hustru och barnen icke skulle uppnått skolpliktig ålder, detta eller dessa barn då skola uppfostras

i den mos. Läran”. Om Hugo Hjalmar skulle dö innan barnen uppnått skolpliktig ålder skulle barnen

då istället bli uppfostrade enligt den mosaiska läran. Ett exempel när ett par valt att uppfostra de 

potentiella framtida barnen i den mosaiska läran är under år 1903 då den kristna Anders Skog 

vigdes tillsammans med Anna Emelia Krety den 5:e augusti i Stockholms magistrat. Annars  

uppfostrades majoriteten av barnen i den kristna lutherska läran, vilket främjade assimilationen till 

majoritetssamhället. 

Sammanfattningsvis visar tabellen att precis som i Hammarströms studier var det ovanligt 

att paren i de blandade äktenskapen valde att uppfostra sina barn i den mosaiska läran. Totalt var det

femton par som valde att uppfostra barnen i denna läran. Studien har också visat exempel på fall när

paren skriver i äktenskapsförorden att skulle någon av parterna avlida, skulle barnen istället 

uppfostras i den lära som den återstående föräldern tillhör. Men att det var så sällan att de 

uppfostrades i den mosaiska gör att jag tolkar resultatet som ett tecken på assimilation för den 

judiska gruppen.60

I Tabell 1.5 Trosbekännelse som de blandade äktenskapen valt att uppfostra sina blivande barn i. Står det ingenting om 

uppfostran i äktenskapsförorden är det den lutherska trosläran som de uppfostras inom. (1895-1912)

                 Uppfostras i Lutherska      Uppfostras i Mosaiska 

1895 -                           3                                      -                                                                      

1896 -                           1                                      -                                                                      

1897 -                           4                                      -                                                                      

1898 -                          11                                     1

60 Hylland Eriksen 1993, s. 155
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1899 -                          11                                     -

1900 -                           9                                      -

1901 -                           4                                      -

1902 -                           2                                      -

1903 -                           1                                      1

1904 -                           1                                      -

1905 -                           6                                      4

1906 -                           6                                      1

1907 -                           2                                      2

1908 -                           3                                      1

1909 -                           6                                      -

1910 -                           8                                      -

1911 -                          14                                     1

1912 -                          12                                     4

Källa: Stockholms mosaiska församling, vigselbok 1895-1912

5.3 Medelålder på ingångna äktenskap i Stockholms mosaiska 

församling

I tabell 1.8 nedan har vi en sammanställning där vi ser vid vilken medelålder som de heljudiska och 

de blandade äktenskapen ingick i giftermål. Tabellen visar att de blandade äktenskapen hade en 

högre medelålder vid undersökningens samtliga år för både män och kvinnor. I de heljudiska 

äktenskapen gifte sig männen när de i snitt var 27,6 år, kvinnorna hade ett snitt på 24,4 år. I de 

blandade äktenskapen låg männen vid ett genomsnitt på 31,6 år och kvinnorna på 26,6 år.

Förklaringen till detta fenomen kan ligga i bland annat den judiska traditionen. I den judiska 

traditionen var det modern som hade ansvaret för att lära sina döttrar allt om en kvinnas plikter och 

rättigheter. I traditionen har det å andra sidan varit faderns plikt att försörja sin fru och barn, och att 

lära sönerna både Tora och ett yrke. Det var också fadern som bar huvudansvaret för att barnen blev

gifta i en lämplig tid och med en lämplig partner, enligt traditionen måste dock kvinnan alltid godta 

valet av en äkta man, ”En man får inte lov att gifta bort sin dotter medan hon är minderårig (han 
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skall vänta) tills hon har vuxit upp och säger: jag vill ha den eller den” (Talmud, Kiddushin 41a). 61

Trots detta inslag från Tora, har det varit vanligt att gifta bort sina barn i tidig ålder, specifikt i 

östeuropa gifte man länge bort både pojkar och flickor strax efter de nått puberteten. I den moderna 

tiden förekommer dock mest arrangerade äktenskap i strikt ortodoxa kretsar, och parterna var 

vanligen omkring arton till tjugo år gamla. En av orsakerna till arrangerade äktenskap är att 

ungdomarna i dessa miljöer sällan träffade personer av motsatt kön, såvida de inte var släkt. Båda 

två bör dock samtycka till valet av partner, men naturligtvis kan det utövas påtryckningar från 

familjen. Alla andra judar fick söka sin partner på egen hand och de ingår i giftermål när känner sig 

mogna för det. 62 Jag har hittat ett fall i vigselboken där släktingar har ingått giftermål med 

varandra. Detta var när den kända förskolepionjären Anna Warburg gifte sig med sin släkting Fritz 

Warburg under år 1908, detta kan vara ett exempel på ett arrangerat äktenskap, eller åtminstone att 

det utövades påtryckningar vilket som ovan nämnts ändå inte var ovanligt förekommande.

Att de blandade äktenskapet hade en högre medelålder kan också spegla att detta inte var 

individernas första äktenskap, att de möjligen tidigare varit gifta med en partner av judisk härkomst 

och att de istället valt att gifte sig med en kristen lite senare i livet. Precis som i Hammarströms 

studier tog de judiska kvinnorna plats i samhället, åtminstone efter 1900-talet och kunde komma i 

kontakt med människor av annan religiös tillhörighet än den judiska. 63

Tabell 1.8 Medelålder för giftermål i heljudiska och blandade äktenskap 1895-1912.

                             heljudiska äktenskap                                      blandade äktenskap

                                 män               kvinnor                                       män             kvinnor

1895-1897                28,7                   23,8                                        36,1                27,9

1899-1900                28,1                   25,6                                        33,5                25,9

1901-1903                26,5                   23,6                                        30,4                28,0

1904-1906                27,3                   23,9                                        28,7                25,4

1907-1909                26,5                   24,5                                        29,7                25,2

1910-1912                28,5                   25,3                                        31,3                27,2   

Källa: Stockholms mosaiska församling, vigselbok 1895-1912

61 Groth 2002, s. 247
62 Groth 2002, s. 248
63 Hammarström 2007, s. 215
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6. Avslutande sammanfattning

I historieskrivningen har assimilationsprocessen varit ett mönster som kännetecknat hela den 

judiska gruppens historia i landet, de har med sin begränsade numerär vid upprepande tillfällen 

hotats av försvagning och nästan fullständig assimilation, men denna utvecklingen har vänts genom 

invandringsvågorna från Ryssland och Östeuropa kring 1900-talet, genom flyktingmottagandet i 

samband med andra världskriget och genom att nya judiska folkgrupper från länder som Ungern 

och Polen under efterkrigstiden. 64 Studiens hypotes är att de ökande äktenskapen har ökat och att 

den östjudiska gruppen har i större utsträckning gift sig endogamt, och genom detta har de sett till 

att judenheten inte blivit utsatta för en en fullständig assimilation där minoritetsgruppen behövt vara

rädda att deras kulturella och religiösa överlevnad stått på spel. 65 Detta är även ett fenomen som 

fortfarande existerar inom den judiska gruppen, exempelvis som den israeliska utbildningsministern

säger att äktenskap mellan judar och icke-judar är ett ”second holocaust”. 66

Det har inte forskats i någon större utsträckning om den judiska gruppens assimilation in i 

majoritetssamhället i Sverige, närmare berättat har ingen större studie gjorts där källmaterialet varit 

vigselböcker från de större judiska församlingarna, det som istället har funnits att förhålla sig till är 

Hammarströms äktenskapsstudier i Sundsvall, och Valentin som studerat äktenskapsmönstren under

år 1920 i hela riket.

Det denna studie visat är att mellan år 1895 och 1901 låg i genomsnitt de blandade 

äktenskapen på 45,5% och att antalet ingångna äktenskap har ökat under hela perioden. Andra 

64 Svanberg & Tydèn 1992, s. 241
65 Hammarström 2007, s. 208
66 https://www.foxnews.com/world/israel-marriage-us-jews-non-jews-second-holocaust?

fbclid=IwAR2nNnVKtLbwbjmSKVSc-f2gv-1tInL5tgDUSr3sZlr93mbto1wEc74w7Gg (2019-08-20)
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perioden blev det istället ett nedgång av antalet blandade äktenskap. I undersökningens sista period 

1909-1912 har tabellen  visat att de blandade äktenskapen låg på en stabil nivå på 40%. 

Sammanslaget ökade de blandade äktenskapen och låg som högst under periodens sista år, det 

skedde vidare en kraftig ökning av antalet ingångna äktenskap och av antalet utlandsfödda. 

Denna studie har jämfört resultaten med Hammarströms studier i Sundsvalls mosaiska 

församling, där det var ovanligt att judiska kvinnor gifte sig med kristna män, det var inte förrän 

mellan 1910 till 1935 som detta mönstret hade brutits i Sundsvalls stad. I mitt källmaterial från 

denna period i Stockholms judiska församling var det å andra sidan i majoritet att de judiska 

kvinnorna ingick i äktenskap med kristna män under hela undersökningsperioden. Specifikt under 

den andra perioden (1902-1908) där av trettio blandade äktenskap, var i samtliga fallen den judiska 

partnern en kvinna. I de blandade äktenskapen under hela undersökningsperioden hade judiska män 

gift sig med en kristen kvinna i 34 fall och judiska kvinnor hade gift sig med en kristen man i totalt 

85 fall. Detta är studiens mest intressanta resultat, att de judiska kvinnorna snabbt intog sin plats i 

det nya samhället, vilket tyder på den kvinnliga judiska gruppens assimilation. Förklaringen till 

detta kan endast ses som ett till början storstadsfenomen som sedan spridit sig till landets mindre 

orter.

I analysen när de personer av östjudisk härkomst borträknades i tabellen visar den att den 

västjudiska gruppen ingick i blandade äktenskap på hela 68% procent i undersökningens fyra sista 

år. Detta betyder att studien står i linje med den historiska forskningen, där västjudarna hotades av 

en nästan total assimilation, och hade det inte varit för den östjudiska gruppen hade den judiska 

kulturen sannolikt tynat bort. Denna studies resultat står dessutom i linje med Valentins 

äktenskapsstudier, han har endast forskat i hur blandade äktenskap stod sig under år 1920 vilket är 

åtta år efter min undersökning, denna studie visar sedermera att bland de judar som var födda i 

Sverige så ingick 39.5% i blandade äktenskap, vidare gifte sig 8,4% av de utlandsfödda med en 

kristen undersåte. 67

Denna studie har också visat att det var mycket ovanligt att barn av blandade äktenskap 

valde att uppfostra sina barn i den mosaiska trosläran, i endast tretton fall har ett blandat par valt att 

uppfostra barnen i den mosaiska läran.

I undersökningens sista delstudie ser vi att medelåldern på båda män och kvinnor i de 

blandade äktenskapen var högre än i de heljudiska giftermålet under hela undersökningsperioden 

1895-1912. Anledningarna till detta kan vara de arrangerade äktenskap som förekom i östeuropa i 

strikta ortodoxa kretsar, detta kan vi också ha sett ett exempel på när Anna Warburg som var en 

67 Valentin 1924, s. 552
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känd förskolepionjär gifte sig med sin släkting Fritz Warburg år 1908. Detta kan som ovan nämnts 

vara ett exempel på ett arrangerat äktenskap, eller åtminstone att det utövades påtryckningar vilket 

inte var ovanligt förekommande. 68

Denna studie tillsammans med den tidigare forskningen, kommer därmed fram till att 

judarna integrerades väl in i det svenska majoritetssamhället under denna tidsperiod. Både att de 

gjorde allt för att framstå som en gynnsam ekonomisk grupp för det ekonomiska samhället - att 

detta var en strategi för att bli acceptera och integrerade i samhället.69 Samtidigt som judarna tog 

plats i det nya samhället och assimilerades väl in i samhället genom specifikt blandäktenskap vilket 

denna studie har behandlat, speciellt de judiska kvinnorna i min undersökning har visat sin 

samhällsintegrering, under hela undersökningsperioden har de i många fall gift sig med en kristen 

man. Samtidigt som integrationen hade slagit igenom inom bland annat judarnas försvenskade 

namnskick70 Vidare förslag på ny forskning skulle möjligen kunna vara en komparativ studie mellan

olika folkgrupper och deras strategier för integrering/assimilation. För att kunna peka på potentiella 

skillnader mellan exempelvis den judiska gruppen med en andra part när det kommer till blandade 

äktenskap.
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