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Hösten 1875 fick pastor August Lindström, grundare av och under flera decennier 
ledande kraft i Svenska Israelsmissionen (SIM), en förfrågan från en prästman i 
Dalarna om han kunde ta sig an och undervisa en ung jude som önskade motta 
dopet. Svaret blev jakande och palmsöndagen året därpå döptes den unge prosely-
ten i Blasieholmens kyrka i Stockholm av Lindström. Ynglingen var ”förstlings-
frukten”, den förste juden som konverterade till kristendomen som resultat av 
Israelsmissionens arbete. Ytterligare judar anmälde sig till dopundervisning och 
därmed började ”behovet av ett proselythem mer och mer göra sig gällande, och 
ett sådant, om också av anspråkslösare art, kom även till stånd år 1879”, berättar en 
av föreningens jubileumstidskrifter. En kort period bedrevs verksamheten i Sund-
byberg men snart flyttade hemmet till Stockholm och ställdes under ledning av 
pastor och fru Lindström.2 
   För att illustrera ”den ringa begynnelsens tid” finns i nyss nämnda jubileums-
skrift en gruppbild, ett fotografi taget i början av 1880-talet föreställande förestån-
darfamiljen och de boende på Proselythemmet.3 Fotografiets centralgestalt är 
hemmets patriarkalt imposanta föreståndare, Lindström själv, sittande tillsammans 
med makan Elna, bägge med var sitt judiskt fosterbarn i knäet. På Elnas vänstra 
sida sitter en ung kvinna som ingick i Lindströms hushåll, Mirjam Liewen, född i 
Göteborg och döpt i Blasieholmens kyrka 1877, en av de fåtaliga kvinnor som kon-
verterade inom den lågkyrkliga missionsorganisationen. Bakom föreståndarparet 
är halvdussinet unga män uppradade, strikt klädda och med allvarlig uppsyn. 
Merparten av de judar som berördes av SIM:s verksamhet under slutet av 1800-
talet var ynglingar av östeuropeisk härkomst som invandrat till Sverige, en grupp 

1 Denna undersökning har genomförts inom ramen för projektet “Integration genom dop? Judiska 
konvertiter i Sverige 1782-1870”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. 
2 Ekman & Pernow, 1935, s. 9f. 
3 Ekman & Pernow, 1935, s. 7. 
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som får sägas ha varit tämligen marginaliserad i förhållande till såväl det etablera-
de judiska samfundet som till det svenska majoritetssamhället överhuvudtaget.4  
   Åtminstone två av de judiska proselyterna på fotografiet städslades av SIM som 
resepredikanter och judemissionärer och bägge skulle därtill komma att skriva och 
ge ut var sin andlig självbiografi. De två texterna bildar tillsammans med ytterliga-
re några omvändelseberättelser av samma typ utgångspunkt för den diskussion 
jag för här om judisk konversion inom SIM och den lågkyrkliga miljön i det förra 
sekelskiftets Sverige. 
 

Utgångspunkter 
När det gäller forskning om Svenska Israelsmissionen har störst intresse ägnas 
Israelsmissionens roll i flyktingmottagandet under 1930-talet och andra världskri-
gets dagar.5 Judemissionens äldre historia, dess organisation och verksamhet, av-
handlas av kyrkohistorikern Lars Edvardsson6 medan historikern Anna Besserman 
undersökt föreningens syn på judar genom att botanisera bland dess skrifter från 
tidigt 1900-tal i vilka hon bland annat har kunna identifiera en ”kopiöst förekom-
mande antisemitism”.7  
   Studier specifikt ägnade åt judisk konversion till kristendomen eller judiska kon-
vertiter i Sverige saknas, men för att nämna något om den internationella fronten 
kan historikern Debora Hertz’ forskning lyftas fram. I en studie om konversions- 
och assimilationsproblematik i 1800-talets tyska samhälle undersöker hon judar i 
högre ståndsmiljö som av sociala, ekonomiska eller kulturella skäl valde att låta 
döpa sig.8 Historikern Elisheva Carlebach har i ett arbete, rubricerat Devided Souls, 
specifikt ägnat sig åt religiös konversion i det tidigmoderna tyska samhället. I po-
lemik mot en del av sina kollegor menar hon att konvertiten som individ, inte bara 
i sin egen samtid utan också i forskningen, har blivit stereotypt tecknad och styv-
moderligt behandlad. Konvertiterna har efter sitt avfall från judendomen och dop 
till kristendomen förpassats ut ur den judiska historien, in i en anonym tillvaro i 
majoritetssamhället och därmed reducerats till en marginell och ointressant kate-
gori.9  
   Liksom för Carlebach är min utgångspunkt naturligtvis den motsatta. Det ringa 
antalet till trots har de judiska konvertiterna som ett slags gränsöverskridare inta-

4 Om judisk invandring vid denna tid från Östeuropa, se Carlsson, 2004, s. 29–31; Hammarström, 2007, 
s. 72–77; Bredefeldt, 2008, s. 49–67. 
5 Koblik, 1987; Fråhnert, 2008. Se även Calmesund, 2010 om förändringsprocesser inom SIM efter andra 
världskriget och Bachner, 2009 om kristen debatt om ”judefrågan” under 1930-talet.  
6 Edvardsson, 1976 och 1999. 
7 Besserman, 1991, citaten från s. 77. Ytterligare en studie som anknyter till äldre judemission är Gus-
tafsson, 1984, om Svenska Missionsförbundets judemission och särskilt vilken syn på de yttersta tiderna 
som omfattades i missionskretsarna. 
8 Hertz, 2007. 
9 Carlebach, 2001, s. 88. För ytterligare forskning om judiska konvertiter, se exv. Jewish Apostasy in the 
Modern World, 1987; Clarke, 1995; Ragussis, 1995; Staudacher, 2004.  
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git en betydelsefull plats i den kristna kyrkans tankevärld samtidigt som den ju-
diska minoriteten tvingats förhålla sig till fenomenet. Konversion har utlöst reak-
tioner på ömse sidor och därmed blottläggs synsätt och handlingsmönster, varav 
en del kommer att diskuteras här. 
   Vad är en konversion? Religionssociologiska modeller beskriver konversion som 
en process, ibland med angivande av stadier som passeras. Konversionens kontex-
tuella karaktär betonas vanligtvis; flera drivkrafter, inre såväl som yttre omstän-
digheter, får förklara människors konversion.10 Sociologen Meredith B. McGuire 
har i linje med detta lyft fram konversionens tre dimensioner, en social, relationer 
till den närmaste omgivningen såväl som till övergripande samhällsstrukturer, en 
idémässig, teologiska och filosofiska föreställningar och dogmer som förkastas 
och/eller antas, och slutligen en psykologisk dimension, konvertitens förändrade 
värderingar och attityder. En formell övergång från en institutionell tillhörighet till 
en annan är alltså inte tillräcklig för att man ska kunna tala om en ”äkta” konver-
sion. Enligt McGuire innebär en konversion en fundamental förändring av indivi-
dens föreställningar, meningsskapande system och identifikation, och det är i den 
betydelsen begreppet används här.11 
   Syftet med min text är att med utgångspunkt från den bild som målas i några 
religiösa självbiografer, utgivna perioden 1888–1927, författade av judar som kon-
verterat till kristendomen, diskutera konversionsprocessen, bevekelsegrunder och 
förklaringar till religionsbytet i den kulturella och sociala kontext som utgjordes av 
svensk lågkyrklig väckelsefromhet. På ett övergripande plan kan en konversions-
studie spegla aspekter av judekristna relationer, antijudaism eller antisemitism, 
minoritetsproblematik och integrationsprocesser. I de närmast följande avsnitten 
ska jag skissa upp den kulturella och historiska miljö i vilken omvändelserna 
skedde och texterna skrevs. 
 

De motsägelsefulla judarna 
Som ett led i den tidiga kyrkans självkonstruktion och självreproduktion drogs 
gränser mot hedendom och kristna grupperingar som ansågs heretiska.12 En gräns 
ritades också upp mot judendomen men judarna var unika genom att de var 
kristenhetens fäder. Jesus var jude och judarna hade en gång anförtrotts Guds ord 
och därför förtjänade de särskild respekt. Samtidigt var de Kristusmördare och 
kristenhetens belackare och av den anledningen värda förakt. Med sociologen 
Zygmunt Baumans ord var judarna ”inte några otrogna som en gång blivit om-
vända eller någon gång skulle bli det, utan människor som fullt medvetet vägrade 
godta sanningen när de väl fick tillfälle att erkänna den”. 13  

10 Beckford, 1975 och Rambo, 1993. 
11 McGuire, 1992, s. 74. 
12 Stark, 2001, s. 64. 
13 Bauman, 1991, s. 62. För en utförligare diskussion, se Bachner, 2009, s. 155–164. 
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   Augustinus utvecklade tankarna och formulerade en syn som skulle komma att 
sätta sin prägel på judekristna relationer långt in i vår egen tid. En bärande före-
ställning var att judarna, till skillnad från andra icke-kristna grupper, skulle bere-
das utrymme i det kristet dominerade samhället, något som hade med deras dubb-
la frälsningshistoriska roll att göra; dels skulle synagogan genom sin förnedring 
vittna om kyrkans triumf och sanning, dels skulle judenheten bevaras utifrån en 
föreställning att hela folkets omvändelse skulle föregå Jesu återkomst.14 Den eska-
tologiska rollen gav judarna, som Bauman träffande skriver, ”en stark och olycks-
bådande lockelse”.15 
   Paradoxalt nog skulle judarna därmed komma att kontrolleras, marginaliseras 
och hållas kvar i förnedring och samtidigt tolereras, beskyddas, bevaras och bli 
föremål för kristen mission. Varje jude som omvände och lät döpa sig illustrerade 
inte bara judedomens avfall och kristendomens sanning utan bar också bud om 
tidens fullbordan. 
   Martin Luthers syn på judarna illustrerar något av det motsägelsefulla. Reforma-
torn lyfte initialt fram kristendomens judiska rötter, uttryckte stor välvilja och 
hoppades på masskonversion då reformationen hade avslöjat de falska katolska 
lärorna och uppenbarat de sanna evangeliska. Besviken över det klena utfallet 
skrev Luther emellertid mot slutet av sin levnad traktaten Om judarna och deras 
lögner, ett av historiens mest ökända angrepp på judarna, där till och med den au-
gustinska principen om judisk närvaro ifrågasätts. Synagogor skall brännas, judar-
na sättas i tvångsarbete men bäst vore om de fördrevs, kan det heta.16 Arvet från 
reformatorn skulle delvis prägla synen på judarna i den protestantiska världen. 
Under 1600-talet började emellertid ett förnyat intresse för judemission att spira 
inom delar av protestantismen, Luthers besvikelse och pessimism till trots. Enga-
gemanget skulle särskilt kanaliseras i den pietistiska väckelsen.  
 

Judemissionen 
Pietistiska förgrundsgestalter som Spener och Callenberg var ivriga påskyndare av 
judemission, den senare som grundare av Institutum Judaica i Halle 1730.17 Den 
pietistiska betoningen på individen och omvändelsen skulle främja ett växande 
engagemang för mission i den protestantiska världen och blomma ut i 1800-talets 
breda bibel- och missionssällskap. I brittiska och preussiska väckelsekretsar grun-
dades flera inflytelserika organisationer för judemission. 
   Delar av rörelsen intog en närmast filosemitisk hållning och utvecklade ett djupt 
intresse för judendomen, också som samtida religion. Särskilt i de brittiska sällska-
pen började man betrakta sig som judarnas beskyddare och bevarare i väntan på 
Omvändelsen och var därför inte sena att identifiera samhällets antisemitism och 

14 Reuther, 1997, s. 173f; Carroll, 2001, s. 216–219.  
15 Bauman, 1991, s. 63. 
16 Svartvik, 2006, s. 75ff. 
17 Clarke, 1995, s. 22–32. 
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judarnas utanförskap som en styggelse och nationell skuld. Tolerans och kamp för 
judarnas emancipation skulle gå hand i hand med försök att omvända.18 Tyska 
missionskretsar präglades i högre grad av traditionell antijudaism. Här sågs kon-
version, snarare än emancipation, som lösningen på den ”judiska frågan”. Det var 

bara som döpta judarna kunde fogas in i det tyska folket.19  
   Också i 1800-talets Sverige frodades ett intresse för mission parallellt med frivil-
ligföreningsväsendets framryckning på enhetskyrkans och enhetsstatens bekost-
nad. Som ett tecken i tiden grundades 1808 Evangeliska sällskapet i Stockholm 
med kopplingar till stadens brödraförsamling och brittisk mission. I konventikel-
plakatets tidevarv kom spridandet av traktater och tidskrifter att bli en central del 
av verksamheten och 1818 började veckobladet Underrättelser om Evangelii Fram-
gång i Alla Werldsdelar ges ut.20 Redan i det första numret fanns en berättelse från 
judemissionen, ett tema som skulle återkomma kontinuerligt.  
   Den nyevangeliska väckelsen i mitten av 1800-talet förmedlade det luthersk-
pietistiska arvet till nya generationer med dess betoning av synd, nåd, återlösning 
och rättfärdiggörelse genom tro, allt i en individualistisk tappning.21 Evangeliska 
fosterlandsstiftelsen bildades 1856 som en inomkyrklig väckelserörelse och tidigt 
fanns ett intresse för judemission inom organisationen. Men engagemanget var 
inte begränsat till EFS. Vid det allmänna missionsmötet i Jönköping 1866 tog talare 
från olika kyrkliga grupperingar upp behovet av judemission, en av dem kyrko-
herden, sedermera Lundaprofessorn i teologi, Sven Libert Bring. I sitt inlägg skis-
sade han upp en strategi för judemission: tidnings- och traktatutgivning, utbild-
ning av missionärer och grundande av särskilda sällskap för judemission.22 Man 
kan säga att Brings förslag förverkligades i mitten av 1870-talet i och med Svenska 
Israelsmissionens grundade. 
   SIM:s verksamhet gick ut på att öka intresset för judemission ute i landet samti-
digt som evangeliskt och socialt arbete bedrevs bland judar i Sverige och utom-
lands. Proselythemmet var länge den enskilt största verksamhetsgrenen. Fram-
gångarna när det gäller den svenska delen av proselytverksamheten var emellertid 
begränsade. Enligt en sammanställning baserad på SIM:s tidskrifter döptes 44 ju-
dar i Sverige under perioden 1875−1920 som ett resultat av missionens verksam-
het.23 Icke desto mindre gladdes föreningen över de konverterade, vilka ansågs 
särskilt skickade för arbete bland sina forna trosfränder men också som organisa-
tionens inomkyrkliga representanter.  
 

 

18 Ragussis, 1995, s. 4–7. 
19 Clarke, 1995, s. 97f och 147. 
20 Jarlert, 2001, s. 107, 113. 
21 Jarlert, 2001, s. 154. 
22 Stenberg, 1925, s. 28ff. 
23 Edvardsson, 1976, Bilaga II, s. 167. 
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Materialet 
I den pietistiska och herrnhutiska väckelsetraditionen, liksom senare i lågkyrkliga 
kretsar, var det personliga vittnesbördet av central betydelse. En levande tro väck-
er levande tro, hette det, och därför skulle den personliga berättelsen och erfaren-
heten visa andra människor vägen till Gud. Inom de herrnhutiska församlingarna 
var det vanligt att medlemmarnas nedskrivna livsberättelser sparades, vårdades, 
lästes upp och skickades runt till andra församlingar.24 Den herrnhutiska omvän-
delseberättelsen bildade ett mönster som med variationer återkom som ett tema i 
1800-talets väckelserörelser.25  
   De judiska självbiografierna i denna undersökning är en del av denna tradition. 
Liksom sina föregångare speglar de en innerlig lekmannafromhet, syndanöd, upp-
brott, omvändelse, ett personligt möte med Gud, rättfärdiggörelse och helgelse. De 
judiska omvändelsehistorierna var viktiga att lyfta fram inom SIM. Berättelserna 
gav inte bara organisationen legitimitet genom att visa att verksamheten bar frukt, 
de uppmuntrade också kristna till engagemang för judemissionen och villighet att 
bidra ekonomiskt till verksamheten. Självbiografierna återkommer ständigt till 
behovet av judemission: ”Jag får […] mana de troende att ej förgäta det folk, Israel, 

genom vilket bibel och Frälsare blivit givna”, kan det heta, eller ”måtte de kristna 

icke tröttna att vitna [sic.] för judar”.26 Självbiografiernas målgrupp var uppenbart 
kyrkfolket, i synnerhet missionsengagerade kretsar med intresse för Israels folk. 
   Sex olika tryckta självbiografier bildar underlag för min diskussion, den äldsta 
utgiven 1888 och den yngsta nära 40 år därefter.27 Författarna har antingen konver-
terat som ett resultat av SIM:s verksamhet och/eller vistats en tid på Proselythem-
met som nykristna. Samtliga har under kortare eller längre perioder varit anställda 
av SIM som judemissionärer, resesekreterare eller predikanter med undantag av 
danskfödde Simon Bauer, som dock under en period erhöll missionsunderhåll av 
organisationen.28 Rimligen har författarna socialiserats in i den lågkyrkliga väckel-
sefromheten.  
   Fyra av författarna är födda i Ryska Polen, en i Göteborg och en i Köpenhamn. 
Åldern vid tiden för omvändelse och dop varierar från 20 till 29 år. De stammade 
från olika platser och i någon mån från olika sociala skikt men huvuddragen i de-
ras respektive andliga livshistoria är desamma. Naturligtvis skiljer sig texterna åt i 
omfång, stil och innehåll. Somliga kan sägas vara illa skrivna, korthuggna och rakt 
berättade, medan andra är utförliga, levande och reflekterande. Skillnaderna till 

24 Aurelius, 1993, s. 155f. Påfallande många berättelser är skrivna av kvinnor vars religiösa upplevelser 
på så sätt lyftes fram och erkändes. 
25 Jarlert, 2001, s. 73. 
26 Philipsson, 1923, s. 8 respektive Wolff, 1891, s. 18. 
27 Philip Gordons självbiografi är utgiven postumt 1927 av sonen Ernst Gordon men bygger på faderns 
äldre anteckningar. 
28 Om Bauer, se Edvardsson, 1976, s. 63. Sammanställning av SIM:s  medarbetare finns i För Sions skull, 
1950, s. 41–44. 
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trots har jag valt att lyfta fram berättelsernas gemensamma drag och på så sätt 
forma en kollektiv berättelse.29  
   Självbiografiernas upplägg är kronologiskt med omvändelsen som höjdpunkt. 
Omvändelsen föregås av en skildring av barndomen, uppväxten och de första ste-
gen i vuxenlivet och den åtföljs av erfarenheterna som kristen. Det kronologiska 
berättandet får strukturera min analys men jag väljer att sluta min diskussion vid 
omvändelsestunden trots att flera av självbiografierna fortsätter sina skildringar 
med tilldragelser efter konversionen, konflikter med familjen, missionsarbetet etc. 
   Självbiografierna innehåller uppgifter om sociala, ekonomiska, kulturella och 
religiösa förhållanden, värdefulla och intressanta, om än tendentiösa och opålitli-
ga. Här är det emellertid inte faktiska omständigheter som efterfrågas utan den 
bild som målas, det meningssystem som framträder i texterna. Jag är alltså intres-
serad av kulturen, de ”socialt etablerade meningsstrukturerna” inom judemissio-
nen och lågkyrkligheten. För att tolka texterna torde en hermeneutisk ansats vara 
mest fruktbar, i linje med den analysmetod som brukar kallas ”tjock beskriv-
ning”.30 
 

Självbiografiernas berättelser 
 
Barndom 
Självbiografierna inleds som sig bör med en skildring av barndomen, men det är 
inte uppväxttiden som helhet som målas utan de delar som gör berättelsen till en 
judisk barndom: religiösa högtider, fromma – och ibland mindre fromma – föräld-
rar, ritualer, judisk utbildning, religiösa grubblerier och förhållandet till och synen 
på de kristna. Barndomen skrivs in i omvändelseberättelsen, den pekar fram mot 
det som skulle komma. 
   Kvinnlig flit och religiositet är teman som återkommer, särskilt i skildringar av 
modern. Förhållandet till fäderna är mer komplicerat. Med stolthet framhåller en 
levnadstecknare sin moders aronitiska härkomst – ”genom henne har jag präster-
ligt blod i mina ådror” – men hon var därtill ”på ett judiskt sätt” en from kvinna, 

flitig, praktisk och vacker.31 I en berättelse dör modern tragiskt i barnsäng och en 
äldre syster får ta hennes plats: ”Min syster Lea var en av de frommaste unga 

kvinnor jag någonsin påträffat bland judarna”. Hade hon levt på Jesu eller Paulus 

tid hade hon tillhört en av de fromma, heliga kvinnorna, fortsätter han, men ”nu 

var hon dock andligen närsynt, emedan hon saknade evangelii ljus”.32 Den kvinn-
liga fromheten hade när allt kommer omkring sina begränsningar. 

29 I den löpande texten undviker jag att skriva ut namnen vid citaten; de kan dock återfinnas i noterna. 
30 Geertz, 1991, citatet s. 18. 
31 Gordon, 1927, s. 22f. 
32 Gordon, 1927, s. 67. 



144

   Berättelsernas moder förknippas med sabbatsdagarna vilka ”stå ännu som glän-
sande ljuspunkter för mina ögon”, som det kan heta.33 Flera återkommer nostal-
giskt till tändandet av sabbatsljusen och de judiska högtiderna i hemmet och syna-
gogan. Berättaren minns känslan av förväntan, glädje och gemenskap men också 
religiösa upplevelser och barnets längtan efter folkets förlossning.34 De årliga för-
soningsfesterna satte djupa spår hos en författare. Han minns faderns tårar, den 
ödmjuka och gripande syndabekännelsen men också de fåfänga försöken att förso-
nas genom att utgjuta blodet från en vit tupp.35 
   En av berättarna uttrycker en djup saknad efter en fader som lämnade familjen 
efter misslyckade affärer och ekonomisk ruin. ”Jag skall aldrig glömma de ljufwa 

stunder, då wi woro tillsammans de långa winterqwällarne och läste och samsprå-
kade”, skriver författaren. Betecknande nog heter det att fadern ”ofta talade […] 

med mig om Messias, Davids son, som enligt Jehowas löfte skulle komma och be-
fria Israel”.36  
   En annan av fäderna, en regional ämbetsman med ansvar för skatteuppbörd, 
karaktäriseras som from och ärlig men var genom sina ständiga resor en frånva-
rande far. Med tiden hade fadern genom vida kontakter och litterärt intresse blivit 
tämligen bildad och vidsynt: ”Han var en ortodox jude endast därför, att det ej 

fanns andra judar i Neustadt.” Men när samme fader som änkeman ljuger för sin 
nya, blivande hustru om antalet barn i familjen, återfaller han till gamla ”judiska” 

ovanor: ”Hans försvar för denna osanning var betecknande för talmudjudarna”, 

lyder kommentaren.37  
   I andra fall målas fadern som en tyrann och representant för ”Talmudjudendo-
men”. Ett tema är att fäderna tvingade sina söner att studera, som hos den självbi-
ograf som hävdar att fadern därmed hoppades ”att Gud skulle förläna honom 

både jordiska och himmelska förmåner”.38 En av konvertiterna skickades inte som 
de andra barnen till den judiska skolan utan fick sin första undervisning i hemmet 
av fadern som var rabbin. Den intensiva hemundervisningen hindrade sonen ”att 

springa omkring i skog och mark med andra barn”, men värre var att gossen fick 

studera Talmud och därmed växte hatet mot de kristna.39  
 
Skolgång och Talmud 
Generellt sett målar självbiografierna den judiska skolgången i dystra färger, delvis 
i kontrast till hemmets värme och enkla fromhet. Det är i lärohuset som barnet på 

33 Wolf, 1891, s. 6. Se även Gordon, 1927, s. 19 och Sapira, 1898, s. 6, där sabbatens vila och hemtrevnad 
framhålls i en i övrigt synnerligen mörk skildring av barndomen. 
34 Gordon, 1927, s. 36–38; Philipsson, 1923, s. 5. 
35 Wullf, 1891, s. 9. Även Sapira, 1898, s. 18, ger en livfull skildring av motsvarande offerritual i barn-
domens ryska Polen.  
36 Rosenthal, 1888, s. 20. 
37 Gordon, 1927, s. 22, 56. 
38 Sapira, 1898, s. 4. 
39 Wulff, 1891, s. 6f. 
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allvar möter den judendom som enligt författarna präglas av Talmud. ”I Talmud-
synagogan fick jag lida mycket ondt”, heter det i en av berättelserna. Visserligen 

var läraren samvetsgrann och kunnig men studierna gjorde pojken mer och mer 
egenrättfärdig ”och mitt hjärta war otillfredsställdt.”40 Undervisningen främjade 
ett mekaniskt inlärande och meningslöst rabblande, skriver en annan. ”Det gäller 

verkligen ej så mycket att förstå, vad man läser, som att det över huvud taget lä-
ses.”41 De skrifttolkningar som gjordes var ”alls inga förklaringar […] utan tal-
mudska och midrachiska hårklyverier”, heter det i en annan typisk ordvändning.42 
   Återkommande hävdas det att Talmud successivt ersatte de bibliska studierna ju 
längre pojkarna kom i sin utbildning.43 ”Studerar du enbart skriften”, ska en lärare 

ha sagt till sin elev, ”blir du en kättare och en otrogen, men läser du flitigt i Tal-
mud, förvärfvar du dig derigenom stor förtjenst”.44 Den underförstådda meningen 
är att studier i Gamla testamentet snarare skulle främja en kristen övertygelse, 
medan Talmudstudierna befäste det judiska och närde egenrättfärdigheten. En av 
konvertiterna berättar: ”Talmud tog snart alla mina tankar och känslor i anspråk” 

och detta uppväckte dels hat mot Kristus, dels tilltagande samvetskval och själslig 
olycka.45 Barndomens naiva tro och gudslängtan förbyttes i lagisk religion som inte 
hade kraften att lindra samvetsnöden och ge frälsning. Studierna hade inte ”kraft 

att rycka mig ur mörkrets välde och helga mitt sinne”.46  
   Vid sidan av självbiografiernas ”Talmudjudendomen” figurerar fariseismen, två i 
sammanhanget närmast synonyma begrepp. Farisén beskrivs som Nya testamen-
tets ”Talmudlärde” och kännetecknas inte bara av egenrättfärdighet och hyckleri 

utan fast mer av ohörsamhet och förkastandet av Jesus som Messias. Det finns en 
instinktiv motvilja mot evangeliet inbyggd i den fariseiske juden – som en konver-
tit uttrycker det, ”mitt fariseiska sinne uppreste sig mot evangelium”47 – och an-
ledningen är att farisén söker åstadkomma sin egen rättfärdighet, ett slags general-
synd i den lågkyrkliga förkunnelsen. Som en av författarna sammanfattar: ”Jag 

menade [som jude], att vissa yttre gerningar vore nog för att hålla lagen, men in-
värtes var jag på en gång en högmodig farise och en lagens öfverträdare.”48 
 
 
 
 

40 Rosenthal, 1888, s. 20. 
41 Gordon, 1927, s. 31f. 
42 Gordon, 1927, s. 25. 
43 Rosenthal, 1888, s. 19; Wulff, 1891, s. 7; Philipsson, 1923, s. 3; Gordon, 1927, s. 25. 
44 Wulff, 1891, s. 7. 
45 Wullf, 1891, s. 10. 
46 Sapira, 1898, s. 12. 
47 Wulff, 1891, s. 13. 
48 Wulff, 1891, s. 17. Föreställningen om att juden söker nå rättfärdighet genom att uppfylla buden är i 
allt väsentligt en fördomsfull antijudaistisk konstruktion, se exv. Zetterholm, 2006. 
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Hatet mot de kristna 
Självbiografierna hävdar genomgående att judar på djupet föraktar de kristna. ”I 

Skolen og Hjemmet blev det indpodet mig Foragt for Kristendommen”,49 kan det 
heta, eller ”allt ifrån barndomen i föräldrahemmet [har jag] endast lärt [mig] att 
bespotta och förbanna Jesus Kristus och dem, som tro på honom”.50 En av förfat-
tarna passerade som pojke en katolsk kyrka tillsammans med fadern som förma-
nade: ”’Min son, när du går förbi ett sådant afgudahus som detta, måste du tre 
gånger upprepa 5 Moseb. 7:26 och spotta för hvarje ord du säger’ […] Jag blef snart 

intagen af det bittraste hat mot Jesus och kristendomen”.51 Skräcken för själva kyr-
kobyggnaden framhålls. I den litauiska by där en av författarna växte upp sägs 
judarna ha stuckit fingrarna i öronen om orgeltoner trängde ut när de passerade 
kyrkan.52  
   Detta närmast irrationella hat mot de kristna tolkas i ljuset av omvändelsen. Sam-
tidigt som konvertiten senare i livet på ett märkligt sätt dras till kristendomen 
gjorde sig barndomens inlärda hat mot Kristus påmint som en motkraft och utlösa-
re av själslig kris. Vid en predikan i en norsk kyrka senare i livet uppväckte själva 
namnet Jesus ett oerhört raseri hos den judiske gudstjänstbesökaren. Var gång 
namnet nämndes ”gik det mig som et Dolkestød igennem Sjælen”, berättar han.53 I 
ett annat fall ska en konvertit, strax innan sin omvändelse, rasande av mordlust ha 
yttrat att ”om jag hade makt som lust, skulle jag utrota allt, som bar detta namn, ja, 

t.o.m. barnen skulle dödas”.54 
   Barndomen skildrades delvis i ljusa färger, och drag av äkta religiositet i juden-
domen erkänns, men det är ändå bilden av ”Talmudjudendomen” och ”fariseis-
men” som dominerar. Hatet mot de kristna återkommer liksom förkastandet av 

Kristus, vilket inte bara var judarnas skuld utan också djupast sett deras olycka. 
När konvertiten träder in i vuxenlivet får han erfara mer av denna olycka.  
 
En känsla av tomhet 
Det ligger i sakens natur att en religiös omvändelseberättelse lyfter fram en känsla 
av brist, att något fattas i livet som bara den nyfunna tron kan tillfredställa. Själv-
biografierna är fulla av vittnesbörd om inre tomhet, meningslöshet och utanför-
skap. Möjligen skulle man kunna koppla denna känsla hos författarna till livskriser 
som i sin tur är en följd av familjekonflikter, övergivenhet eller förändringar i livet, 
i synnerhet uppbrott och invandring. Försöken att slå sig ner i ett nytt hemland 
beskrivs som omvälvande. Huvudpersonen har uppenbarligen haft svårt att finna 
sig tillrätta i umgänges- och yrkesliv.  

49 Bauer, 1893, s. 3. 
50 Sapira, 1898 s. 39. 
51 Wulff, 1891, s. 7f. 
52 Gordon, 1927, s. 18f. 
53 Bauer, 1893, s. 6. 
54 Wulff, 1891, s. 13. 
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   Det ges livfulla skildringar av misslyckade försök att bedriva gårdfarihandel. 
Med en låda på ryggen begav sig en av självbiograferna ut på den skånska lands-
bygden utan att kunna ett ord svenska: 
 

Hvad jag aldrig förut gjort, måste jag nu göra: gå bland de ”orena hedningarne”, så-
som de polska judarna kalla de kristne. Under stor oro och fruktan måste jag nu ore-
na mig genom den mat, som de lagade åt mig […] Ett helt år vandrade jag omkring 

på de skånska slätterna med handelslådan på ryggen och fick därvid utstå lidanden 
och nöd av många slag.55 
 

En annan konstaterar frankt att handelsyrket inte var något för honom. Efter bara 
en veckas misslyckad verksamhet som gårdfarihandlare ”var jag færdig som Han-
delsrejsende og overhovedet opgivet som Købmand”.56 I ytterligare ett fall jämförs 
gårdfarihandelns vedermödor med det öde som drabbade Bibelns Josef, vars ord 
från 1 Moseboken 40:15 citeras och appliceras på författaren själv: ”Ty jag är med 

orätt bortförd från hebéernas land, och icke heller här har jag gjort något, varför jag 
bör sättas i fängelse.”57  Men liksom för Bibelns Josef skulle upphöjelsen komma i 
sinom tid.  
   Naturligtvis var knappast undersökningens konvertiter de enda judiska invand-
rare som vantrivdes med gårdfarihandeln, men självbiograferna tolkar sina mot-
gångar i ljuset av omvändelsen. Känslan av förnedring och marginalisering blir 
ytterligare ett steg mot konversionen och driver därmed berättelsen framåt.  
   Flera av självbiograferna berättar om fåfänga försök att lindra smärtan på egen 
hand. I två av självbiografierna förleds huvudpersonen av den ickejudiska omgiv-
ningen till ett lastbart leverne, fylleri, ”syndiga nöjen och köttsliga njutningar”,58 
men detta ökar bara tomheten. En annan lockas bort från den rätta vägen av sina 
egna trosfränder: 
 

”Här i Sverige”, sade de, ”får man icke lefva såsom i Ryssland, här måste man tänka 

på huru man skall kunna förtjena penningar och icke på ceremonier och ett strängt 
lefwerne o.s.w. Will du icke handla på sabbaten (Lördag), som är marknadsdag här, 
så blir du snart nog fattig” […] Detta smärtade mig, men jag blef snart lik dem och 

war till och med ofta ute i  hvarjehanda förströelser.59 
  
Berättaren berövas alltså den sista tryggheten i och med att det blir omöjligt att 
hålla de judiska buden i det nya hemlandet. Var finns det då tröst att få? Det är här 
de väckta kristna kommer in. 
 

55 Sapira, 1898, s. 8f. 
56 Bauer, 1893, s. 4. 
57 Gordon, 1927, s. 99f. 
58 Sapira, s. 11, 25; Bauer s. 5. 
59 Rosenthal, 1888, s. 21. 
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Möten med kristna  
I materialets texter spelar möten med kristna en framträdande roll; de kristnas 
ödmjukhet, tjänande sinnelag och enkla fromhet, budskapet om Jesus, en sång, en 
predikan, en artikel i en missionstidning som delas ut av en vänlig kolportör – allt 
sådant gör intryck. Trots ett djupt motstånd är det som om en inre kraft drar kon-
vertiten till de kristna. Berättelserna gör på lågkyrkligt manér åtskillnad mellan 
”namnkristna” och äkta kristna och det är förstås de senare som får hjälpa den 
sökande fram till en tro. De namnkristna sägs vara andligt döda och flera nämner 
särskilt deras förakt gentemot judarna medan de äkta kristna visade stor kärlek 
och omsorg, särskilt i förhållande till judarna.60 
   En av berättarna fick under en längre sjukdomstid behandling av en kristen läka-
re, ”en ovanligt djupt gudfruktig, troende man”, och därigenom lärde han känna 

läkarens lika fromma hushåll. ”Jag kunde ej undgå”, skriver han, ”att taga intryck 
av den frid, den glädje och kärlek, som röjdes hos dessa kristna.”61 En enkel 
kvällsmåltid och husandakt hos en frikyrklig familj i medelpadska Vivstavarv 
under en handelsresa kunde också göra intryck: ”Jag förstod så gott som ingenting 

av den förrättade aftonbönen, men […] att människorna, som jag var hos också 

voro ovanliga människor, det förstodo jag.”62  
   I flera av självbiografierna ägnas stort utrymme åt tilldragelser och upplevelser 
på Proselythemmet. Det framhålls att hemmets föreståndare var fruktad och förta-
lad bland judiska invandrare i Stockholm, vilket gjorde att konvertiten närmade 
sig hemmet med bävan. ”Och inom några ögonblick stod jag inför den af judarne 

så omtalade och fruktade pastor Lindström. Sedan  […] pastor L. kärleksfullt tagit 
min hand och helsat mig hjärtilgt välkommen, blef jag dock lugnare.”63  
   Vistelsen på hemmet gjorde att motståndet sakta men säkert bröts ned: ”Då jag 

på morgonen, efter gemensam morgonbön och frukost, begaf mig därifrån […] 

hade mången judisk fördom upplöst sig och flytt.”64 En annan beskriver känslan av 
att ha hittat hem: ”Det var mig som om jag alltid varit där, som om det hade varit 

mitt hem och pastor och fru Lindström mina föräldrar, och jag kände mig som 
barn därinne.”65 Någon minns Lindströms tålamod och sympati under ändlösa och 
heta diskussioner: ”Ju mer jag talade med honom, desto mer kunde jag öppna mitt 

hjärta för honom. Han syntes mig vara just den, som förstod bäst […] vad jag be-
höfde.”66  

60 Bauer, 1893, s. 3; Wulff, 1891, s. 30; Philipsson, 1923, s. 3, 8; Gordon, 1927, s. 36. 
61 Philipsson, 1923, s. 5. 
62 Gordon, 1927, s. 101. 
63 Sapira, 1898, s. 29. 
64 Sapira, 1898, s. 24. 
65 Gordon ,1927, s. 107f. 
66 Sapira, 1898, s. 29f. Se även Wollf, 1891, s. 13f. Tillvaron på Proselythemmet var naturligtvis inte alltid 
var så idyllisk som självbiografierna ger sken av. Periodvis kunde det storma ordentligt, som när Lind-
ströms hustru rymde från hemmet och sin make tillsammans med en av proselyterna, se Edvardsson, 
1985, s. 26f. Hon återvände efter en tid, djupt ångerfull. 



149

   Möten med de kristna ger, dels en växande insikt om synd, egenrättfärdighet och 
behov av frälsning, dels ett tilltagande tvivel på judendom. I hög grad uttrycks 
också en längtan efter gemenskap och tillhörighet, behovet av en fadersgestalt, en 
familj eller ett hem, i stället för den rotlöshet och ensamhet man tidigare upplevt.  
   I något fall följer omvändelsen tämligen odramatiskt efter en tid i den kyrkliga 
miljön,67 men för flertalet innebar mötet med kristna och den kristna förkunnelsen 
snarast att saker och ting blir ännu värre – men bara för en kortare tid. 
 
Själslig kris 
Berättelsens klimax närmar sig, men omvändelsebeslutet föregås och utlöses i flera 
fall av en akut själslig kris. I en förtätad skildring ropar en av författarna förtvivlat 
mot himlen: ”Du Abrahams, Isaaks og Jakobs Gud! Sig mig, om denne Jesus var 
Messias, og om det er sandt, at hans Blod renser fra al Synd – svar mig, eller jag 
støder Kniven i mit Bryst.”68 Självmordstankar återkommer i ytterligare en text,69 
men flertalet av berättelserna beskriver krisen snarare i termer av tårar, inre brott-
ningskamp, syndanöd och vånda.  
   Efter mötet med kristen förkunnelse upplever en konvertit ”en brännande synda-
nöd […] Jag fick en mäktig förnimmelse av att Gud var helig och jag oren, oduglig 
för hans himmel och gemenskap […] Den inre nöden stegrades och blev till slut 
outhärdlig. Blott mörker och kamp med förtvivlan”.70  En av självbiograferna för-
klarar, ”[e]mellertid verkade evangelium på judarna så, att det måste bliva en kris 
och en avgörelse: För eller emot Kristus”.71 Och det var just detta som var den 
springande punkten, problemets kärna, att som jude antingen som fäderna förkas-
ta Kristus eller som ”sann israelit” avsäga sig den ”vilsefarna judendomen” och 

acceptera kristendomen. 
 
Omvändelse och dop 
Jag ska inte gå närmare in på alla de dramatiska skildringarna av bön och överlå-
telse i samband med omvändelsen, men euforin efter beslutet vet inga gränser. Det 
var ”som om en dammlucka öppnats i mitt innersta, och in flödade en överväldi-
gande ström av himmelskt ljus, frid och salighet, så mäktig att jag knappt förmåd-
de bära den”.72 ”Min syndabörda var försvunnen, och jag var glad och lycklig. 

Striden var slut; jag kunde tillämpa de orden i Es. 126:5 [sic]: De, som med tårar så, 
skola uppskära med jubel. Mose lag förskräckte mig icke nu mer.”73 ”Jag började 

67 Gordon, 1927, s. 108f. 
68 Bauer, 1893, s. 8.  
69 Sapira, 1898, s. 41f. 
70 Philipsson, 1923, s. 6. 
71 Gordon, 1927, s. 114. 
72 Philipsson, 1923, s. 7. 
73 Wulff, 1891, s. 15.  



150

förstå skrifterna, mina ögon öppnades, mitt hjerta fröjdades, jag blef frälst från 
fördomarne och från otro och willfarelse samt blef en ny menniska.”74 
   Den inre upplevelsen följdes av offentlig bekännelse och dop, och självbiografi-
erna beskriver den högtid och glädje de upplevde därmed. Dopet markerade den 
formella övergången från judendomen till kristendomen men konvertiterna är 
angelägna om att framhålla att den yttre gärningen motsvarades av en inre överty-
gelse, att den forne juden i själ och hjärta lämnat sin gamla tro och inträtt i de 
väckelsekristnas skara. 
   Men ändå inte helt. För när allt kommer omkring har den judiska bakgrunden 
stor betydelse i formandet av en ny identitet. Konvertiterna känner en särskild 
kallelse till sina forna trosfränder som de kan kalla ”mitt folk” och ”mina bröder”.75 
Konvertiten ser sig som en överbryggare mellan judar och kristna, men därmed 
erkänner han naturligtvis inte judendomen. Det är snarare konvertiten själv som är 
den sanne juden. ”Min moder grät först, då hon fick höra om min tro på Jesus”, 

berättar en av konvertiterna och förklarar: ”Israels arma barn förstå ju ej ännu, att 
de ej bliva avfälliga, utan rätta judar då de komma till honom, som är deras egen 
Messias.”76 
 

Några slutord 
De texter som SIM:s judiska konvertiter författade och gav ut runt det förra sekel-
skiftet ligger väl i linje med den traditionella kristna omvändelseberättelsen både 
till stil och innehåll: brottningskampen, det mänskliga tillkortakommandet, sökan-
det och Guds aktiva frälsande nåd. Berättelsen kan i sina grundstrukturer återfin-
nas redan i Augustinus Bekännelser77 och reproducerades i de herrnhutiska och 
pietistiska traditionerna. Berättelsens mönster påminner om ”nådens ordning”, 

den andliga vägledning som var vanlig inom svensk gammal- och lågkyrklighet 
under 1800-talet. Det är i denna tradition och i ljuset av dess meningssystem som 
konvertiterna tolkar in sin livsvandring och existens, sina kriser och tillkortakom-
manden. 
   Då självbiografiernas huvudpersoner själva upplevt judendomen får vittnesbör-
det en särskild tyngd. Det är insidesinformation som förmedlas och berättelsens 
”jag” får därmed en särskild ställning, både som sanningsvittne och som exempel. 

Berättaren får illustrera olydnadens och egenrättfärdighetens konsekvenser och 
evangeliets frälsande kraft. Det pedagogiska ärendet är inte i första hand att avslö-
ja judendomens falskhet, detta är snarare en utgångspunkt, utan lagiskheten och 
egenrättfärdigheten, som visserligen är ”judisk” till sin natur, men som också är 

närvarande i andra sammanhang, inklusive den kyrkliga miljön. 

74 Rosenthal, 1888, s. 23. 
75 Gordon, 1927, s. 137. 
76 Philipsson, 1923, s. 8. 
77 Bryant, 1999, s. 182f. 
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   Texterna visar att konvertiterna utgår från den traditionellt ambivalenta synen på 
judendomen. Jag har gett exempel på hur judisk fromhet kan konstrueras som 
något positivt. Sanningen finns i judarnas heliga skrifter och Jesus själv stammar ur 
det judiska folket och därmed finns det en tacksamhetsskuld gentemot judarna. 
Samtidigt finns det spår av den ”kopiöst förekommande antisemitism”, som Bes-
serman har identifierat i SIM:s skrifter från samma tid, men judehatet är knappast 
politiskt utan teologiskt motiverat. Judarna har i sin blindhet förkastat Kristus. De 
ser inte eller vill inte se sanningen och söker sin egen rättfärdighet i stället för den 
som erbjuds genom tron. Kyrkan har ersatt judarna som gudsfolk och som judar 
har folket ingen framtid. Däremot uttrycks en förhoppning om att hela Israel ska 
följa författarens exempel och bli frälst, en apokalyptisk tanke som delvis är ut-
gångspunkten för konvertitens eget missionsengagemang bland ”sina bröder”, 

men som också används för att väcka intresset för judemission bland de kristna 
läsarna.78 
   Kan man ur berättelserna utläsa förklaringar till konversionen? Inte helt förvå-
nande har mötet med kristna och kristen förkunnelse haft avgörande betydelse. 
Det sägs att de kristna gjorde intryck, fördomar bröts ner och konvertiten erbjöds 
en tillhörighet. Förmodligen har även livskriser spelat in. Den kristna förkunnelsen 
och själavården har tillhandahållit ett meningsfullt sätt att hantera och förstå de 
existentiella kriser som konvertiterna beskriver, kriser med bakgrund i familjekon-
flikter, förlorad trygghet, uppbrott, svårigheter att finna sig tillrätta, marginalise-
ring etc. 
   Möjligen har själva skrivandet varit ett sätt att bearbeta svåra omställningspro-
cesser, ett sätt att inför sig själv och omvärlden försvara det oåterkalleliga beslutet: 
att döpas, avfalla, bryta med familj och månghundraåriga traditioner.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 När det gäller graden av antijudaism är mitt intryck att de äldre texterna uttrycker en tydligare och 
mer oreflekterad judefientlighet än de texter som är skrivna och sammanställda på 1920-talet. De senare 
framstår som mer vidsynta, kanske genom en växande insikt om omvärldens rasistiska och sekulärt 
politiska antisemitism, något man var angelägen om att ta avstånd från, men djupare analyser fordras.
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