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I sällskap med judar 
Association, assimilation och konversion i 
Stockholm 1809–1838

1
 

Per Hammarström 

I ett sprängfullt tomrum 

I sin studie Adertonhundratalets associationer skildrar professor Torkel Jansson 

en övergångstid i svensk historia, den period då den feodala korporatismen 

monterades ned till förmån för den kapitalistiska individualismen. Upptakten 

till denna ”hela statens emancipation” kan bestämmas till 1809 års statsvälvning. 

Visserligen överlevde fyrståndsriksdagen och andra feodala kvarlevor ytterligare 

några decennier, men obevekligt upplöstes successivt gamla privilegiereglerade 

stånd och skrån till förmån för konkurrensbaserade intresseorganisationer. För 

svensk del fullbordades processen någon gång runt 1870.2 

I det sprängfyllda tomrummet mellan två samhällsformationer, för att tala 

med Torkel Jansson, frodades ett frivilligt associationsväsende. Det gamla 

tvångssamhällets institutioner hade tappat förmågan att upprätthålla sin 

sammanhållande och problemlösande roll, och i detta tomrum trädde nya 

samhällsbärande grupper in för att stötta statsmakten, bl.a. genom associat-

ionerna, som på frivillig grund engagerade sig på en mängd områden: skola, 

religiös och sedlig fostran, fattigvård, nykterhet, sparkassor m.m.  

Folkrörelserna skulle blomma ut först under senare delen av 1800-talet 

och verka i ett större oberoende från staten, ofta i opposition mot densamma. 

Associationerna utgjorde inte några moderna massorganisationer av denna 

typ, utan intog en halvofficiell ställning som ”statens anryckande hjälptrup-

per” – med Erik Gustaf Geijers ord – inom ramen för redan etablerade in-

stitutioner som statskyrka, allmän fattigvård och folkskola. 

Även om de frivilliga associationerna formellt stod öppna för var och en, 

rekryterades, som Jansson visar, merparten av ledamöterna från väletablerade 

                                                
1
 Denna undersökning har genomförts inom ramen för projektet “Integration genom dop? 

Judiska konvertiter i Sverige 1782–1870”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. 
2
 Torkel Jansson, Adertonhundratalets associationer: Forskning och problem kring ett sprängfullt 

tomrum eller sammanslutningsprinciper och föreningsformer mellan två samhällsformationer c:a 
1800–1870 (Uppsala 1985). 
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borgerligt ståndsmässiga kretsar, inklusive en hel del kvinnor som därmed 

gavs visst utrymme i den medborgerliga offentligheten, dock givetvis på 

männens villkor. Ledamöterna såg sig inte som företrädare för särintressen, 

utan strävade efter att ur korporativismens sönderfall samla och ena national-

krafterna. Ideologiskt uppfattades individen som nationens minsta bestånds-

del, samtidigt som individerna tillsammans skulle förenas i något som var 

större än summan av individerna. Som historikern Henrik Edgren skriver, 

”paradoxalt nog blev den kollektiva nationen en passande gemensam före-

ningspunkt för den individualiserade medborgaren”.3 

Den judiska emancipationsprocessen 

Denna statens emancipation motsvaras av den svenska judenhetens emanci-

pation, d.v.s. de rättsliga och socioekonomiska förändringar judarna fick upp-

leva fram till den fullständiga emancipationen 1870. I den gamla svenska en-

hetsstaten hade den evangelisk-lutherska läran utgjort statens legitimerande 

enhetsideologi. Judar och andra ”främmande trosbekännare” saknade därmed 

möjlighet att bosätta sig i landet och utöva sin religion, såvida de inte var 

beredda att konvertera. Men när toleransens och upplysningens vindar bör-

jade blåsa under sent 1700-tal, öppnades Sverige för judisk bosättning, dock 

med åtskilliga förbehåll och begränsningar. Ett särskilt judereglemente antogs 

till exempel 1782, där judarnas status som ”nation i nationen” fastställdes. 

Judekorporationen kom att bli en rättslig kategori som till stora delar hölls 

socialt och ekonomiskt åtskild från landets övriga befolkning. Den äldsta ju-

diska församlingen var en kahal, skriver de svenska judarnas store historio-

graf, Hugo Valentin. En kahal är en av staten erkänd judisk koloni med vid-

sträckt självstyrelse och jurisdiktion.4 

Judereglementet var således en lagstiftning i den gamla tidens anda som 

sakta fasades ut under 1800-talet. Steg för steg togs inskränkningar och dis-

kriminerande lagstiftning bort. En milstolpe var 1838 års avskaffande av jude-

reglementet, ett beslut som förvandlade de judiska kahalerna till mosaiska 

trossamfundets församlingar, och judarna från medlemmar av den judiska 

nationen till svenska undersåtar av mosaisk bekännelse. Det dröjde emellertid 

ytterligare en tid innan judarna fick fullständiga politiska rättigheter. En i 

stort sett enig riksdag tog 1870 beslutet om judarnas emancipation.5 

Det var inte bara i medborgerligt avseende den svenska judekorporationen 

fogades in i nationen. 1800-talet innebar också en social och ekonomisk integ-

                                                
3
 Jansson (1985), s. 242–244; Henrik Edgren, Publicitet för medborgsmannavett: det nationellt 

svenska i Stockholmstidningar 1810–1831 (Uppsala 2005), s. 31; Lars Petterson, Frihet, jämlikhet, 
egendom och Bentham. Utvecklingslinjer i svensk folkundervisning mellan feodalism och kapital-
ism 1809–1860 (Uppsala 1992), s. 141. 
4
 Hugo Valentin, Judarnas historia i Sverige (Stockholm 1924), s. 174–194. 

5
 Valentin (1924), s. 361 f, 441–443, 475. 
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ration. Generellt stärktes judarnas sociala, prestigemässiga och ekonomiska 

position, även om de vid åtskilliga tillfällen under resans gång blev ifrågasatta 

och utsatta för smutsiga angrepp. För somliga innebar framryckning och in-

tegration att den judiska identiteten försvagades och tappades bort, medan 

andra sökte inrätta ett judiskt liv inom ramen för det nya Sverige som höll på 

att växa fram, en stat där nationalitet, inte konfession, skulle vara den gemen-

samma nämnaren.  

Delar av den mångfasetterade judiska integrationsprocessen kan med fördel 

följas med utgångspunkt från associationsväsendet. Enstaka judar togs upp som 

ledamöter i vissa associationer och därmed integrerades judar i de nya framryck-

ande samhälls- och statsbärande kretsarna. I associationerna skapades informella 

sociala nätverkskontakter, som nådde utöver det instrumentella marknadsutbytet 

som skett alltsedan judarna bosatt sig på svensk mark. En av de frivilligföreningar 

som upptog just judiska ledamöter var Sällskapet De nödlidandes vänner.  

Sällskapet De nödlidandes vänner 

1817 grundades det Stockholmsbaserade Sällskapet De nödlidandes vänner, 

med syftet att ge praktisk materiell hjälp till änkor, faderlösa och andra behö-

vande. De totalt 531 ledamöterna delades på tidens manér upp i ”beständige” 

och ”årligen betalande ledamöter”. Merparten hörde till samhällets etablisse-

mang. De var alltså biskopar, hovpredikanter och -marskalkar, generaler, ju-

stitieråd, professorer, landshövdingar o.s.v. Därtill var en rad av dessa dignitä-

rers hustrur och döttrar medlemmar. Kategorierna ”militärer” samt ”hov- och 

statstjänstemän” utgjorde närmare hälften av ledamöterna, vilket vittnar om 

överhetens intresse för sällskapet. Traditionella hantverkare var få, bara ett 

par procent, medan köpmän, grosshandlare och brukspatroner, inklusive de-

ras hustrur och döttrar, utgjorde runt femtedelen av ledamöterna. 

Totalt 151 av de förtecknade var kvinnor, en representation som var ”näst 

intill ofattbart stor för att gälla detta tidiga skede”.6 Av de 20 ledamöterna i 

direktionen var sex kvinnor, vilket var rimligt enligt de för sin tid så kvinno-

emanciperande stadgarna. Andelen änkor och mamseller – ogifta kvinnor 

inom borgarståndet – var förvånande hög. En del av förklaringen till den höga 

kvinnorepresentationen kan, menar Jansson, vara att åtskilliga hustrur – även 

de som får räknas till stadens förnäma – riskerade att vid makes frånfälle 

hamna på obestånd. Mamsellerna kunde möta samma öde, om de inte gjorde 

ett bra gifte. Torkel Jansson menar att detta var den främsta anledningen till 

att många kvinnor sökte sig till sällskapet. Han skriver: ”Ingen ingången kan 

behövt räkna med att i nödens stund hamna lågt på en prioriteringslista”.7 

                                                
6
 Jansson (1985), s. 138. 

7
 Jansson (1985), s. 137–143. Citatet hämtat från s. 140. 
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I sällskapets stiftelseurkunder saknas specifika formuleringar om Jesus Kris-

tus och hans verk, vilket annars var vanligt vid denna tid i associationernas 

urkunder. Religionen omtalas förvisso, men i påtagligt allmänna termer.8 De 

vaga formuleringarna om religion, var en förutsättning för att judiska trosbe-

kännare skulle kunna ansluta, ”som alltså långt innan dessa var fullt acceptabla 

medborgare även gavs plats i ett frivilligt föreningsväsende”.9 I förteckningen för 

”Ledamöter, hwilka inbetalt årsafgifter 1816 och 1817”, antecknades åtminstone 

12 judiska personer: handlarna L. Bendix, J. M. D. Hirsch, S. Josephson, M. och 

J. Mendelson, hovgravören S. Salmson, ”fabrikören och hufvudmannen för den i 

Stockholm varande judiska nationen” H. Schück samt mamsellerna, S. Hirsch, 

M. Josephson, S. Lamm samt A. och T. Levinson. I 1828 års förteckning anges 

tre judar: Schück, grosshandlaren H. Heilborn samt grosshandlaren Michael 

Benedicks, den senare med äran att ingå bland de ”beständige” ledamöterna.10 

De judar i sällskapet vars identitet kunnat fastställas i den Stockholmsba-

serade Judiska församlingens församlingsbok, utgör undersökningsgruppen i 

denna artikel. Med utgångspunkt från omständigheter rörande ledamöternas 

medborgerliga, socioekonomiska, familjemässiga och konfessionella förhållan-

den, ämnar jag diskutera judisk assimilations- och integrationsproblematik 

under perioden 1809–1838. Särskild uppmärksamhet ägnas åt konversion till 

kristendomen, då det mer än något annat speglar hur judar assimilerades, 

d.v.s. successivt antog och identifierade sig med den kristna majoritetskul-

turen. Om assimilationsbegreppet tar sikte på värderingar, normer och identi-

fikation, avser integration snarare judarnas växande sociala och ekonomiska 

delaktighet i samhället.11  

                                                
8
 Ett exempel är en årsberättelse där direktionen bl.a. uttrycker förhoppningar om hur ”den 

sanna Välgörenheten” och ”Religionens kraft” skulle komma till ”heder för mänskligheten”. Års-
berättelse till Sällskapet De nödlidandes Vänner, 1818, s. 12. 
9
 Jansson (1985), s. 141. 

10
 Års-berättelse till Sällskapet De nödlidandes Vänner, 1818 och 1829. Inte alla men merparten 

av de nämnda ledamöterna har jag kunnat spåra och identifiera i Församlingsbok vol A I/2, 
1855–1894, Kyrkböcker, Judiska (Mosaiska) församlingen i Stockholm, Riksarkivet (RA). 
Uppgifterna i församlingsboken täcker genom rekonstruktion till stora delar även 1800-talets 
första decennier. Till grund för min genomgång ligger, förutom uppgifter från församlingsböck-
erna, material från Ellen Raphaels excerptsamling i Judiska församlingens arkiv, samt Svenska 
kyrkans dopböcker och liknande. 
11

 För en fördjupad diskussion om begreppen integration och assimilation, se Per Hammar-
ström, Nationens styvbarn: judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870–1940 
(Stockholm 2007), s. 56–61. 
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De judiska ledamöterna – sociala och medborgerliga 
förhållanden 

De judiska ledamöterna i Sällskapet De nödlidandes vänner hade, av yrkes-

titlarna att döma, en socioekonomisk position i nivå med de icke-judiska, 

även om det naturligtvis inte var inom statsförvaltningen eller militärmak-

ten de byggt upp sin ställning. De kom istället ifrån för judar ”tillåtna” om-

råden som handel och industri. Av sammanställningen nedan framgår även 

att de flesta av judarna i sällskapet var födda utomlands, något som uppen-

barligen inte har utgjort ett hinder för medlemskap och avancemang. Efter 

en tid i Sverige hade de nämligen genom framgångsrikt företagande kunnat 

bygga upp den status som legat till grund för medlemskapet, och som med-

lemskapet i sin tur förstärkte. 

Statsmakten hade på 1770-talet motiverat beslutet att tillåta judisk invand-

ring med hänvisning till samhällsnyttan. Ekonomisk framgång och aktad ställ-

ning var också motiv som angavs, när enstaka framstående judiska näringsid-

kare började beviljas svenskt medborgarskap från och med 1810-talet. Med 

lyckat näringsidkande kunde man alltså göra sig förtjänt av att befrias från 

judereglementets skrankor, åtminstone i vissa avseenden. Valentin har under-

sökt beviljade medborgarskap fram till judereglementets avskaffande 1838, 

och det visar sig att flera av de judiska ledamöterna i sällskapet finns med 

bland dem som beviljats medborgarskap. Den förste juden överhuvudtaget 

att få igenom sin ansökan var ledamoten Michael Benedicks, innehavaren av 

det framgångsrika handelshuset Michaelson och Benedicks. Tillsammans med 

sina kompanjoner, brodern Wilhelm och svågern Isak Michaelson, naturali-

serades han 1811.12 

Året därpå var det Heyman Schücks tur att få svenskt medborgarskap. Det 

motiverades med den skicklighet han visat vid skötseln av sitt kattungstryck-

eri, med anseendet han skaffat sig under de nio år han vistats i riket samt med 

de förtroendeuppdrag han erhållit. Schück var inte bara industriidkare utan 

också, som det heter i ledamotsförteckningen: ”den judiska nationens hu-

vudman”. Han innehade detta hedersuppdrag från runt 1810 fram till sin död 

1834, en period då den judiska församlingen reformerades och delvis anpassa-

des i linje med den kristna kyrkan.13 

Ledamöterna Julius och Moritz Mendelson erhöll medborgarskap 1819 

och Meyer D. Hirsch 1821.14 Ledamoten Salomon Josephson erhöll visserligen 

                                                
12

 Valentin (1924), s. 281. 
13

 Valentin (1924), s. 281, 494. 
14

 Valentin (1924), s. 342. 
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inte svenskt medborgarskap, men innehade skyddsbrev för grosshandel vid 

inträdet i sällskapet.15 

Mamsellerna var varken näringsidkare eller naturaliserade, utan ingick i säll-

skapet i egenskap av döttrar till manliga ledamöter. Detta gällde dock inte syst-

rarna Amalia och Trinchen Levison, vilkas fader, Hirsch Levison, titulerad 

klockare och translator i den judiska församlingsboken, inte ingick i sällskapet. 

En slutsats som kan dras, i linje med mitt tidigare resonemang, är att de judiska 

kvinnorna, vilka genom släktskap och kontakter inträtt i sällskapet, förvisso 

säkerligen drevs av engagemang för det filantropiska arbetet, men sannolikt 

också ville försäkra sig om materiell trygghet i händelse av svåra tider.  

Sammanställning över judiska ledamöter, identifierade i Judiska församlingens 

kyrkböcker, i Sällskapet De nödlidandes vänner, 1817 och 1828 
       

  

Födelse-/ 

 dödsår 

Ledamot 

År 

Angiven 

födelseplats  

Medborgarskap 

 

Barnen  

Döpta 

Bendix, Lazarus Handlande 1781–1826 -17 Köpenhamn – Flera 

Hirsch, Meyer D Handlande 1778–1833 -17 Strelitz 1821 Inget 

Hirsch Sara Mamsell 1804–1884 -17 Stockholm – Inget 

Josephson, Salomon Handlande 1784–1834 -17 Stockholm – Ett  

Levison, Amalia Mamsell 1800–1866 -17 Stockholm – (Ogift) 

Levison, Trinchen Mamsell 1802–1843 -17 Stockholm – (Ogift) 

Mendelson, Moritz Handl/Fabrikör 1790–1842 -17 Mecklenburg 1819 (Ogift) 

Mendelson, Julius Handl/Fabrikör 1785–1850 -17 Mecklenburg 1819 Inget 

Salmson, Salm Hovgravör 1768–1822 -17 Königsberg – Flera 

Schück, Heyman Grossh/fabrikör 1774–1834 -17, -28 Oberschlesien 1812 Inget 

Benedicks, Michael Grosshandlare 1769–1845 -28 Halberstadt 1811 Alla 

Heilborn, Heyman Grosshandlare 1776–1852 -28 Schlesien 1838 Alla 

Källa: Års-berättelser för Sällskapet De nödlidandes vänner 1818 och 1829; Församlingsbok vol A 
I/2, 1855–1894, Kyrkböcker, Judiska församlingen i Stockholm, RA; Valentin (1924), s. 281, 342. 

                                                
15

 Salomon Josephson erhöll skyddsbrev på grosshandel i Stockholm 1813, Ellen Raphaels 
excerptsamling, Genealogiska uppställningar familjevis, 1:10, Judiska församlingens arkiv, RA. 
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Assimilationsprocesser: Sociala nätverk, äktenskap och 
konversion 

Som jag redan nämnt antecknades Michael Benedicks i sällskapets lista över 

beständige ledamöter, något som antyder en särskild status. Sin bana i Sverige 

inledde han som kompanjon till Aaron Isaac, den förste juden i Sverige och 

grundaren av den judiska församlingen. I sina memoarer från tidigt 1800-tal 

hyllade Aaron Isaac sin då unge måg och adept, Michael Benedicks, för den-

nes läraktighet och flit. En framgångsrik verksamhet som hovjuvelerare och 

bankir gav Benedicks en central och prestigefull position i svenskt näringsliv, 

samt inte minst i huvudstadens förnämsta kretsar. Han var gynnad av den, 

som Valentin skriver, ”eljest mot judarna kallsinnige Gustav IV Adolf” och än 

mer av Karl Johan.16 Samme Valentin konstaterar att den begåvade köpman-

nen Benedicks dock inte spelade någon större roll i sin församling, vilket ”tvi-

velsutan [berodde] därpå att han genom att låta döpa sina barn i viss mån 

avlägsnat sig från densamma”.17 

Michael Benedicks nio barn – d.v.s. de som uppnådde vuxen ålder – döp-

tes av allt att döma på föräldrarnas initiativ, även om åtminstone några av 

dem uppnått vuxen ålder vid ceremonins genomförande. Yrkestitlar och 

giftermål antyder att syskonen som vuxna också intog framskjutna positioner 

i den stockholmska eliten. En av de mer namnkunniga i syskonskaran var Carl 

Benedicks (1810–1895), som i kompanjonskap med två av sina bröder, men i 

praktiken som chef, övertog och drev faderns bankirfirma till fulländning. De 

goda kontakterna med den stockholmska eliten bestod av förbindelser med 

kungahuset och hovet, men också av kopplingar till judiska miljöer i Sverige 

och utlandet. Konversionen till kristendomen utgjorde uppenbarligen inget 

hinder för fortsatta förbindelser inom judiska nätverk; Benedicks hade fort-

sättningsvis täta affärskontakter med judiska bankirer och handelshus över i 

stort sett hela Europa.18 

Carl Benedicks ingick äktenskap med en kusin, Emma Josefina (1826–

1895), född in i den judiska församlingen, men döpt på föräldrarnas initiativ 

vid åtta års ålder.19 En annan av bröderna, Samuel Gustaf Benedicks (1798–

1838), äktade 1833 Selma Mathilda Cassel, dotter till Carl Cassel, som var 

                                                
16

 Valentin (1924), s. 204. 
17

 Valentin (1924), s. 207. 
18

 Carl Fredrik Lindahl, Svenska millionärer: minnen och anteckningar, 2 (Stockholm 1898), s. 218 ff. 
19

 Dopböcker och andra kyrkböcker, Stockholm 1763–1862, Ellen Raphaels excerptsamling, 
Extra ID:3, Kuvert 13, Judiska församlingens arkiv, RA. 
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dispacheur (domare) och ledamot i Sällskapet De nödlidandes vänner.20 Syst-

rarna gifte sig också ståndsmässigt.21 

Carl Benedicks liksom brodern Wilhelm (1807–1868) – som hemkallades 

efter en tids vistelse i Berlin och därefter utnämndes till hovintendent och 

kammarherre av Karl XV – ägnade sig nitiskt åt filantropisk verksamhet. 

Wilhelm efterlämnade vid sin död ”storartade” donationer. Enligt en sagesman 

handlade det om de ”största och vackraste, som någon svensk man gjort”. 

Donationsmottagare var bl.a. Sällskapet De nödlidandes vänner och Judiska 

församlingen i Stockholm. Möjligen var detta ett uttryck för en konfessionell 

ambivalens. Carl Benedicks förblev, hävdar samme sagesman, i själ och hjärta 

”israelit” hela livet, ”missnöjd med att hans fader hade påtvingat honom dop 

och evangelium”.22 

Ytterligare en judisk ledamot i Sällskapet De nödlidandes vänner som lät 

döpa alla sina barn, var grosshandlaren Heyman Heilborn. I 30-årsåldern, un-

der 1800-talets första år, inflyttade han till Stockholm från Schlesien för att 

under en tid tjänstgöra i firman Michaelson och Benedicks. Därefter fick han 

arbete i Göteborg hos ”patriarken” Lazarus Magnus, en uppskattad spar-

banksdirektör och ordförande i stadens judiska församling.23 I Göteborg, och 

därpå åter i Stockholm, ägnade sig Heilborn åt omfattande filantropisk verk-

samhet. Omtalade och prisade var de soppkokningsanstalter för stadens fat-

tiga, han byggde upp och drev. Detta uppmuntrades av statsledningen och 

sågs som en förebild för liknande inrättningar i andra städer. Heilborns filan-

tropiska värv är ett bra exempel på hur privata initiativ – även judiska – 

bistod staten för att lösa samtidens sociala problem.24  

Heilborn engagerade sig också i judiska frågor. Under den Grevesmöhlska 

striden, 1815 års så omtalade litterära judefejd, publicerade Heilborn broschy-

ren Lurifalsiana eller den tilltvålade Lurifaxiana, där han utifrån god Tal-

mudkännedom tillbakavisade antisemitiskt anfrätta beskyllningar. Bl.a. vände 

han sig skarpt mot föreställningen att det är en judes plikt att hata och för-

skjuta avfälliga trosförvanter. I sin pamflett ger han flera exempel på hur 

kristna, judar och döpta judar levde i endräkt och harmoni i Sverige.25 

Heyman Heilborn stod, tillsammans med hustrun Jeanette Benjamin 

(1781–1837), kvar i den judiska församlingen livet igenom. Detta hindrade 

dock inte paret från att låta döpa sina barn. Dopet ägde rum i Storkyrkan 

1827 i samband med det andra barnets födelse, varvid ledamoten i Sällskapet 

De nödlidandes vänner och blivande biskopen, J. O. Wallin, officierade. 

                                                
20

 Lysningsböcker, Jakob och Johannes kyrkoarkiv, SE/SSA/0008/E II/5 (1824–1843),  
bildid: C0054717_00194.  
21

 Ellen Raphaels excerptsamling, Genealogiska uppställningar familjevis, 1:10, Judiska försam-
lingens arkiv, RA. 
22

 Lindahl (1898), s. 91, 94, 223. 
23

 Valentin (1924), s. 221. 
24

 Sven Heilborn, Släkten Heilborn under två sekel (Stockholm 2002), s. 6–14.  
25

 H. Heilborn, Lurifalsiana eller den tilltvålade Lurifaxiana: första och sista häftet (Göteborg 
1815); Valentin (1924) s. 313 f. 
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Kronprins Oscar stod fadder för äldste sonen, medan de yngre sönerna förära-

des andra nobla Stockholmsbor som faddrar, flera tillhörde Sällskapet De 

nödlidandes vänner.26  

Som nämnts tidigare konverterade flera barn till andra judiska ledamöter, 

men i de fallen har enbart några i respektive syskonskara bytt religion. Därtill 

hade alla de döpta uppnått vuxen ålder vid dopet. I hovgravören Salm Salm-

sons första äktenskap föddes två söner och en dotter; alla tre konverterade på 

1820- och 1830-talen när de var i 20-årsåldern. För en av sönerna bidrog sanno-

likt en hägrande militär karriär till dopbeslutet, medan dottern döpte sig när 

hon gifte sig med en kristen man.27 Äktenskap över konfessionsgränsen var 

förövrigt inte tillåtna förrän efter 1863, då riksdagen upphävde detta förbud.28 

På liknande sätt lät ledamoten och grosshandlaren Lazarus Bendix’ döttrar dö-

pas på 1850-talet, en kort tid innan äktenskap ingicks med kristna män.29 

De redovisade axplocken från undersökningsgruppens sociala och konfession-

ella liv uppvisar alltså en variation av beteenden och strategier, men huvudin-

trycket är att judar som under 1800-talets första decennier ryckte fram ekono-

miskt och socialt, i allt högre grad identifierade sig med svensk kristen kultur, så 

till den grad att de var beredda att överge den judiska tron och församlingen, om 

inte för egen, så i alla fall för sina barns del. Åtskilliga judar i huvudstaden, inte 

minst församlingsledningen, såg dock med oro på religionsövergångarna. 

Strategier för bevarad judisk identitet 

I ett föreståndarprotokoll från Judiska församlingen i Stockholm från 1828, 

påpekar föredragande att flera unga män övergått till kristendomen. Det ut-

trycktes en önskan om att de döpande prästerna borde underrätta församling-

en i förväg, ”så att ej ett barn utan föräldrarnas vetskap kan ändra religion”. I 

anslutning till ärendet beslutade föreståndarna att rikta en förfrågan till ”fru 

Ruben och fru Salman Seelig om de veta om att sönerna äro döpta”. Däremot 

beslutades inget om att förmå prästerna att varsko församlingen i förväg vid 

dop av en jude, något som förmodligen ansågs olämpligt med tanke på frågans 

känsliga art.30  

                                                
26

 Födelse- och dopböcker, huvudserie, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, SE/SSA/0016/C I 
a 1/15 (1815–1829), bildid: C0056422_00219. 
27

 Lysnings- och vigselböcker, huvudserie, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, 
SE/SSA/0016/E I a/6 (1800–1823), bildid: C0056439_00180. 
28

 Hugo Valentin, Judarna i Sverige (Stockholm 1964), s. 104. 
29

 Inflyttningslängder för Jakob, Jakob och Johannes kyrkoarkiv, SE/SSA/0008/B I a/8 (1856–
1859), bildid: C0054624_00273; Lysnings- och vigselböcker, Klara kyrkoarkiv, SE/SSA/0010/E 
I/9 (1851–1860), bildid: C0056136_00199; Födelse- och dopböcker, huvudserie, Storkyrkoför-
samlingens kyrkoarkiv, SE/SSA/0016/C I a 1/18 (1854–1860), bildid: C0056425_00081; Lys-
nings- och vigselböcker, huvudserie, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, SE/SSA/0016/E I 
a/10 (1853–1858), bildid: C0056443_00166. 
30

 Ellen Raphaels excerptsamling, Avskrifter fram Judiska församlingens Protokoll för 1776–
1846, 2:11, Judiska församlingens arkiv, RA. 
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Den judiska församlingsledningen hade alltså att på kort sikt hantera frågor 

om religionsövergångar, men problematiken kring konversion, blandade äkt-

enskap och den judiska ungdomens bristande religiösa intresse, var naturligt-

vis vital för hela församlingens överlevnad. En strategi blev försöken att i 

mitten av 1800-talet reformera det judiska församlingslivet. Dessa förändring-

ar kunde röra allt från stramare och mer kyrkolik gudstjänstordning, till rab-

binens utstyrsel. Stockholmsförsamlingen föreskrev t.o.m. i ett kontrakt 1832, 

att rabbinen offentligt och i synagogan skulle gå klädd som en kristen präst – 

dock utan att bära kors.31 

Församlingens dåvarande föreståndare och en av de pådrivande i reformpro-

cessen, var tidigare nämnde industrimannen Heyman Schück, också ledamot i 

Sällskapet De nödlidandes vänner. Emellertid döptes inget av Schücks barn, 

varken i späd eller i vuxen ålder. Yrkestitlar och äktenskapspartners påvisar att 

syskonskaran behöll uppväxtens goda socioekonomiska nivå livet igenom. En 

av sönerna, bokhandlaren och filosofie magistern Martin Schück (1819–1872), 

var inte bara ”en av den svenska flickskolans märkesmän”, utan också en av 

föreningen Judiska Intressets mest aktiva medlemmar.32 Föreningen grundades 

1841, med syftet att verka för judarnas emancipation och för en fortsatt refor-

mering i liberal anda av det religiösa livet. Judiska Intresset eftersträvade en 

religion där judiska nationella och exklusiva tendenser tonades ned; idealet var 

en mer svensk och privatiserad religion. Under det första decenniet ingick 

knappt 30 ledamöter i sällskapet, som utgjorde en elit av dåtidens bildade ju-

diska ungdom. De flesta av ledamöterna var födda i Sverige.33 

Det fanns fog för den oro församlingsföreståndarna och föreningen Judiska 

Intresset kände. I mitten av 1840-talet hade den judiska församlingen i Stock-

holm runt 400 medlemmar, samtidigt som det fanns mellan 80 och 90 judar 

och judinnor i staden som mottagit dopet och därmed, som Valentin skriver, 

uppnått den ”fria och aktade ställning, som stat och samhälle förvägrat de 

judar som motstått frestelsen att avfalla”.34 Valentins slutsats stämmer med 

mina egna undersökningar; konversioner tycks ha skett i stor omfattning sär-

kilt under 1820- och 1830-talen, då dryga femtiotalet judedop i Stockholm 

kan beläggas i källorna. 

Flertalet judiska Stockholmssläkter torde ha kommit i beröring med kon-

versioner på nära håll. Det gjorde exempelvis nyss nämnde Martin Schück, då 

en av hans bröder på 1830-talet lät döpa sina döttrar när de var i späd ålder 

samt när en svåger, Jacob Axel Josephson, sedermera omtalad organist och 

kompositör i Uppsala, konverterade och döpte sig 1841.35 

                                                
31

 Valentin (1924), s. 490–494. 
32

 Valentin (1924), s. 465. 
33

 Valentin (1924), s. 499 f. 
34

 Valentin (1924), s. 500. 
35

 Födelse- och dopböcker, huvudserie, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, SE/SSA/0016/C I 
a 1/16 (1830–1844), bildid: C0056423_00171; N. P. Ödman, Ur en svensk tonsättares lif: en 
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Valentin hävdar att Judiska Intressets medlemmar misslyckades med de 

flesta av sina åtgärder. Synagogan fick aldrig den centrala ställning de hoppats 

på och församlingen lyckades inte samla den judiska ungdomen i någon större 

utsträckning. ”Misslyckandet torde dock icke berott på arten av de föränd-

ringar, de införde, utan därpå att orsakerna till de missförhållanden, de ville 

utrota, lågo långt djupare, än att de kunde nås genom liturgiska förändringar”, 

sammanfattar en pessimistisk Valentin.36 

Några slutord 

Min genomgång visar att de judar som inträdde i associationsväsendet var väle-

tablerade, ekonomiskt starka och företrädesvis naturaliserade svenskar. Med-

lemskapet indikerar judisk samhällsintegration och ett samhälle där konfession 

inte behövde vara socialt och nationellt åtskiljande. Judiskt medlemskap behö-

ver emellertid inte tolkas som ett tecken på assimilation, men umgängen och 

allianser som uppenbarligen upprättades inom ramen för associationsgemen-

skapen har säkerligen bidragit till en anpassning till ”svenska” konventioner, och 

därmed i förlängningen förenklat assimilation.  

De religionsbyten jag lyft fram i min genomgång, speglar naturligtvis ett 

uppbrott från det judiska och en anpassning till den kristna majoritetskul-

turen. De begränsningar för judar som regelverket föreskrev, bidrog till kon-

version i samband med blandade äktenskap, studier och yrkesverksamhet 

som var stängda för judar. I sådana fall innebar dopet ett inträde i en kristen 

omgivning, familj eller yrkeskår, men det går inte att utesluta att den som 

låtit döpa sig också behöll en judisk anknytning och viss identifikation med 

det judiska. De judar i studien som döptes på föräldrarnas initiativ, ingick i 

nätverk med såväl andra konvertiter som med judar, och tycks åtminstone i 

några fall känt lika stark samhörighet med judendomen och den judiska för-

samlingen som med den kristna församlingen. 

Ett kristet dop har historiskt sett haft tydliga religiösa och dogmatiska di-

mensioner. Det innebar en offentlig bekännelsehandling där konvertiten be-

kände sig till Jesus som Messias och avsade sig den ”vilsefarna judendomen”, 

som det hette i dopritualen. Hur förhöll sig föräldrar och dopkandidater till 

sådant? Intrycket är att religionens betydelse som en personlig och inre över-

tygelse spelat en underordnad roll. Det var knappast en individuell upplevelse 

av det gudomliga eller en nyfunnen dogmatisk övertygelse, som låg till grund 

för bytet av religion.37 

                                                                                                               
minnesteckning öfver Jakob Axel Josephson (Stockholm 1885), s. 25. Vid Josephsons dop med-
verkade förövrigt flera av syskonen. 
36

 Valentin (1924), s. 512. Se Hammarström (2007), s. 38 f, där jag diskuterar Hugo Valentins syn 
på den svenska judenhetens historia, hans egen samtid och hans ökande intresse för sionismen. 
37

 Det finns förvisso åtskilliga exempel på att judar utifrån en inre religiös omvändelse lät döpa 
sig, inte minst från 1800-talets senare del inom ramen för lågkyrkliga Svenska Israelsmissionens 
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Detta kan delvis hänga samman med att den dogmatiska kristendomstolk-

ningen inom stora delar av kyrkan trängdes ut under decennierna kring 1800, 

och ersattes av en mer allmän tro på en god och allvetande Gud och på män-

niskans goda moral. Detta var föreställningar som snarare förenade än skilde 

religionerna. Den konfessionellt nedtonade kristendomstolkningen, som också 

speglas i de allmänreligiösa formuleringarna i stiftelseurkunderna för Sällskap-

et De nödlidandes vänner, kan ha bidragit till att avdramatisera konversioner-

na, trots att dop traditionellt betraktades med stort allvar inom kyrkan, me-

dan det sågs som ett svek och avfall inom judendomen. 

Man kan i alla händelser inte dra slutsatsen att konvertiterna var religiösa 

hycklare. I den historiska kontext dopen genomfördes, var kristendom sna-

rare en kulturell yttring än en religion. Att konvertera var ett sätt att bli 

svensk, att erhålla en ”entrébiljett till den europeiska civilisationen”, för att 

anknyta till Heinrich Heines berömda uttryck.  

De föräldrar som tog beslut om dop för sina barn intog en pragmatisk 

hållning; dopvattnet fick avlägsna formella såväl som informella begränsningar 

för judar att fullt ut delta i samhällslivet. Möjligen önskade de därtill skona 

sina barn från de obehag det kunde innebära att vara jude i en många gånger 

fientlig omgivning, något som föräldrarna kanske själva hade erfarenheter av. 

De judiska ledamöterna i Sällskapet De nödlidandes vänner har på olika 

sätt eftersträvat social och nationell delaktighet, något som lagstiftningen 

delvis förvägrade dem. Ett fåtal framstående judar beviljades medborgarskap, 

men om detta inte var möjligt framstod dopet som en utväg. Såväl ”belö-

nande” medborgarskap som dop, kan alltså ses som en sorts individuell eman-

cipation innan den kollektiva emancipationen hade genomförts i slutet på 

1800-talet. Det blev en övergångslösning under en övergångstid. 

                                                                                                               
verksamhet bland fattiga judar i huvudstaden. Den religiösa miljö som antydningsvis framträ-
der i denna genomgång har knappast varit innerligt pietistiskt färgad på samma sätt som det 
sena 1800-talets väckelsemiljö. Se Per Hammarström, ”Omvändelseberättelser, judemission 
och svensk lågkyrklighet runt sekelskiftet 1900”, Erik Nydahl & Magnus Perlestam (red.), Från 
legofolk till stadsfolk: festskrift till Börje Harnesk (Härnösand 2012). 
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