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”Det af Moritz bedrifne ofog”. Om tidig judemissionen i Sverige och judiska 

motreaktioner 
 

J. C. MORITZ, Evangelisk Luthersk Missionär från Götheborg, ämnar, efter erhållet vederbörligt 

tillstånd [---] hvarje Onsdags och Lördags eftermiddag, kl. 5, uti f. d. Engelska Kapellet hålle 

någre andliga förklaringar öfver texter ur Gamla Testamentet, till hvilkas  bevistande här 

varande medlemmar af Mosaiska Församlingen vänligast inbjudas.” 

 

Annonsen om judemissionären Johan Christian Moritz bibelförklaringar i Engelska kapellet, 

publicerad på Aftonbladets förstasida den 17 oktober 1845, kan knappast ha kommit som en 

överraskning för medlemmarna i den mosaiska församling till vilken inbjudan riktades. Moritz hade 

tidigare genomfört liknande mötesserier i huvudstaden, till stort förtret för många judar, men just 

denna höst bestämde sig flera av församlingens framstående medlemmar att ta initiativ mot 

proselytverksamheten. Syftet var att, som det heter i ett av judiska församlingens protokoll, hämma 

”det af Moritz bedrifne ofog”  

Oron för judiska konversioner till kristendomen och därmed en krympande judiska menighet 

var befogad. Åtskilliga judar visade svalt intresse för församlingens religiösa och sociala liv och sökte 

sig gärna till de ickejudiska sociala arenor som började öppnas vid denna tid. Flera 

församlingsmedlemmar, även bland de mer framstående och inflytelserika, lät döpa sina barn medan 

andra valde att för egen del gå dopets väg i vuxen ålder. Alla judiska familjer i församlingen berördes 

av konversioner.1 Det som lockade var väl knappast judemissionen i sig och dess utfästelser om evigt 

liv utan snarare en allmän lockelse till den ”kristna civilisationen” till vilken dopattesten utgjorde en 

inträdesbiljett, för att anknyta till Heinrich Heines berömda uttryck. Men en person som Moritz, en 

judisk avfälling och därtill missionär, representerade avfällighet och betraktades uppenbarligen med 

djup misstänksamhet.  

I detta paper kommer jag med avstamp i den tidiga judemissionen i Sverige lyfta fram hur 

delar av den Mosaiska församlingen i Stockholm agerade för att motverka religionsövergångar och 

bemöta kristen mission som ett led i kampen för bevarad judisk identitet. 

 

 

Johan Christian Moritz och svensk judemission under början och mitten av 1800-talet 

 

Moritz historia är inte ovanlig. Han var en av de hundratals europeiska judiska unga män som lät 

döpa sig och städslas som judemissionär av ett av de många sällskap för judemission som växte fram i 

i den protestantiska världen runt sekelskiftet 1800. Moritz föddes i Pommern 1786, av sina judiska 

föräldrar kallad Treitel Moses. Enligt en lågkyrklig källa sägs att Fadern ha varit ”en skicklig köpman, 

uppfostrad i den stränga judendomen och en ifrig anhängare af Talmud”. I denna talmudska – och i 

kristen tradition föraktade – anda fostrades Moritz men genom mötet med Mendelsohns filosofiska 
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skrifter och egna ungdomliga grubblerier började han tvivla. Som ung man kom han till London och 

mötte för första gången omvända judar och judemissionen. Samma källa fortsätter: 

 

Han började läsa nya testamentet; och ju mer han läste, dess mer öfvertygad blef han att Jesus 

Kristus var den Messias, om hvilken profeterna talat.2 

 

I samband med sitt dop gavs han namnet Johan Christian Moritz och under återstoden av livet skulle 

han arbeta oförtrutet för sina forna trosfränders omvändelse på uppdrag av judemissionen. 

Verksamheten var förlagd till Hamburg, Ryssland, Danmark och Sverige. Från 1842 var han fast 

stationerad i Göteborg med Skandinavien.  

Redan under 1810-talet bodde han en tid i Göteborg där han bilade familj och drev en 

bokhandel. Missionsuppdragen förde honom till andra platser men åter i staden 1827 ägnade han sig 

åt att besöka judiska hem. I sin dagbok noterar han följande: 

 

I ett hus fann jag flera judar samlade och talade med dem om deras själars frälsning. Männen 

voro därvid tämligen moderata; men jag är rädd att orsaken därtill var deras likgiltighet för all 

religion. Men husmodern som var dotter till rabbinen därstädes, fortsatte samtalet i nära två 

timmar och kom fram med de viktigaste rabbinska invändningarna, särskilt mot Kristi gudom. 

 

Trots allt tyckets bekännelsen ”gå dem till hjärtat”, skriver han vidare, något han får anledning att 

upprepa vid nästa Göteborgsbesök 1833–34. Vid detta tillfälle skickade han ut sändebrev till alla 

judiska familjer i Stockholm och Norrköping, medan samma brev förmedlades till Göteborg genom 

att Moritz själv besökte alla judiska hem i staden:  

 

I Göteborg gjorde detta brev verkligen intryck. Tvänne döttrar till en förmögen jude kommo för 

att taga avsked. Den ena sade till mig: Ni vill genom ert brev åstadkomma en sådan revolution 

bland oss! 

 

Detta bejakades av Moritz som gärna ville se sina ”judiska bröder frälsta från syndens och djävulens 

tyranni”, varvid den ena flickan ska ha svarat: ”Ja, det Gud give! Kunde jag blott komma ur mina 

nuvarande förhållanden.” 3 

Efter att ha bosatt sig permanent i Göteborg, gjorde Moritz flera kortare besök i Stockholm, 

som under hösten 1845 då han höll mötesserien i Engelska kapellet. Lokalen skulle sedermera 

komma att byta namn till Betlehemskyrkan och bli något av en samlingsplats för huvudstadens 

lågkyrkliga väckelse. Det var för övrigt i de pietistiskt och lutherskt färgade kretsarna som Moritz 

rörde sig; han hade exempelvis samröre med såväl missionsmannen Peter Fjellstedt som Evangeliska 

Fosterlandsstiftelsens starke man Carl Olof Rosenius, två av väckelsens mest inflytelserika gestalter, 

båda f.ö. vurmande för judemission.4 
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Motstånd från Judiska församlingens föreståndare och sällskapet Judiska Intresset 

 

De ledande personligheterna i judiska församlingen i Stockholm var inte på något sätt omedvetna om 

det hot som assimilation och religionsövergångar innebar. Tvärt om såg man med oro på 

utvecklingen. Åtskilliga judar hade upplevt socioekonomisk framgång under 1800-talets första 

decennier samtidigt som gamla särskiljande regler höll på att monteras ner. Fortfarande återstod 

dock flera diskriminerade lagar som hindrade judar från delaktighet inom yrkesliv, utbildning och vad 

gällde äktenskap över konfessionsgränden. Först 1870 togs beslutet om judarnas fullständiga 

emancipation men för många judar under mitten av 1800-talet var frestelsen stor att föregripa detta 

genom att låta döpa sig, ett steg som i ett slag likställde konvertiten med den kristna befolkningen, 

åtminstone i rättslig bemärkelse.  

Men många judar i församlingen såg som sagt problemet och var beredda aktivt motverka 

avfälligheten; det material jag gått igenom ger flera exempel på det. Under ett föreståndarmöte 1828 

påpekade föredragande att några unga män i församlingen hade övergått till kristendomen och 

uttryckte sin önskan att de döpande prästerna åtminstone skulle kunna underrätta församlingen i 

förväg, ”så att ej ett barn utan föräldrarnas vetskap kan ändra religion”.5  

Mötet beslutade att rikta en förfrågan till ”fru Ruben och fru Salman Seelig om de veta om att 

sönerna äro döpta” för att på så sätt hantera frågan internt. Uppenbart ville föreståndarna 

medvetandegöra församlingens föräldrar om vad som hände och vad som kunde hända. Därmed 

förstärkte de också normen om judisk fostran av barnen. Däremot fattades inget beslut om att förmå 

prästerna att varsko församlingen, något som kan förklaras av att dopfrågan var känslig. 

Problemkomplexet måste hanteras varsamt i förhållande till omgivningen, för att inte uppväcka 

misstänksamhet och fientlighet. 

Troligen var det betydligt lättare att angripa judemissionen än att ge sig på Stockholms 

prästerskap. Majoritetssamhället betraktade generellt väckelse- och läsarrörelsen som suspekt och i 

någon mån omstörtande. Om det var detta eller andra skäl som låg bakom ska jag låta vara osagt, 

men Moritz besök i Stockholm utlöste en beslutsamhet bland judarna att agera, även utåt.  

Vid ett möte i november 1845 fäste rabbin, doktor Seligmann föreståndarnas uppmärksamhet 

på att ”den sig så kallade Missionären Moritz […]nyligen, liksom vid samma årstid några föregående 

år, genom annonser i tidningar, uppmanat Mosaiska trosbekännare att infinna sig uti Engelska 

Methodist Capellet”.  Moritz klandrades för att han försökte förmå fattiga familjer ”af den mosaiska 

trosbekännelsen att afsäga sig samma trosbekännelse, hvilket allt väcker förargelse i församlingen.”  

Att de välbärgade och socialt etablerade judarna skulle ansluta sig till Moritz kristendomstyp sågs 

förmodligen inte som en överhängande fara men att församlingens fattiga skulle kunna lockas till 

omvändelse och dop ansågs som möjligt.  

För att motverka Moritz beslutade man sig för att avfatta och inlämna en skrivelse till 

Överståthållarämbetet om ”åtgärders vidtagande till hämmande Moritz förenämnde 

förehafvanden”.6  Så vitt jag har kunnat se följdes aldrig ärendet upp av föreståndarna men begäran 

avslogs.7 Oaktat detta hade Judiska församlingen officiellt markerat ett missnöje.  

                                                           
5 Judiska (Mosaiska) församlingen i Stockholm, Föreståndarnas, församlingsstämmans samt fullmäktiges 

protokoll med bilagor, SE/RA/730128/01/A/A 1/A 1 a/4 (1825–1828). 
6
 Judiska (Mosaiska) församlingen i Stockholm Huvudarkivet, Föreståndarnas, församlingsstämmans samt 

fullmäktiges protokoll med bilagor, SE/RA/730128/01/A/A 1/A 1 a/15 (1845–1846). 
7
 Edvardsson 1993, s. 66. 



4 

 

1841 bildades sällskapet Judiska Intresset av ett trettiotal företrädesvis yngre och välutbildade 

judar, födda i Sverige, med syftet att verka för reformering av det judiska församlingslivet och driva 

frågan om judarnas medborgerliga emancipation. I samband med Moritz besök i huvudstaden 1843 

hade, kandidat Lamm, besökt ett av mötena och redogjorde därefter för missionstalets innehåll inför 

Judiska intressets styrelse. En diskussion följde ”huruvida sällskapet borde vidtaga någon åtgärd 

[mot] detta ofog”, men man beslutade att avvakta samtidigts som Lamm även fortsättningsvis skulle 

underrätta sällskapet om missionsmötena. Dock bestämdes det att en tysk artikel, ”Die Offenbarung 

des allsmechtige”, vars innehåll skulle gynna sällskapets sak, skulle översättas av en representant för 

sällskapet varpå den skulle skickas till en tidnig för publicering.8  

Frågan om judemissionen blev åter aktuell när 1845 års kampanj drogs igång av Moritz. 

Ledamöterna i Judiska Intressets styrelse lämnade flera förlag om ”att motarbeta missionären Moritz 

werksamhet hvilken nu härstädes drifver sitt wäsende.” Även denna gång ville man vända sig till 

pressen, nu med en brittisk artikel som Magister Schück skulle översätta för publicering i Stockholms 

Figaro.9  

Figaro nöjde sig emellertid med att publicera ett kortare utdrag ur artikeln eftersom denna, 

som man skrev, ”teologiskt-sociala angelägenhet” varken överensstämde ”med Figaros tendens eller 

med bladets knappa utrymme”. Av utdraget framgår det i alla händelser att originalartikeln är skriven 

av en brittisk kristen debattör som uttalar skarp kritik mot judemission. I utdraget nämns att 

missionen omsätter enorma summor pengar och författaren undrar ”hur mycket en judisk affälling 

kostar. Vi måste uttala denna farhåga, att detta [judemissionen] blir en mycket dyr lyx-artikel, ett 

paradis för omåttliga kostnader.” Pengarna skulle göra betydligt större nytta exempelvis som hjälp till 

fattiga medkristna. Judemissionen avfärdas som ren egoism.10  

Det var skarpa ord som judarna själva knappast hade kunnat uttala utan att väcka förargelse. 

Att låta en kristen artikelförfattare på så sätt kritisera judemissionen fungerade naturligtvis betydligt 

bättre.  

Ytterligare en åtgärd Judiska Intresset initierade i samband med Moritz besök var att uppdra åt 

Schück att avfatta en recension av romanen Jenny, utgiven 1832, översatt från tyskan. Bokens 

författarinna, Fanny Lewald, hade konverterat från judendomen men var likväl en ivrig förkämpe för 

judarnas emancipation. I den själbiografiska romanen döps Jenny mer eller mindre av tvång men 

ångrar sedan sitt beslut.11 Ledamöterna i Judiska Intresset menade att den översatta boken, som, 

vilket fördes till protokollet, fanns tillgänglig på Folkbiblioteket, skulle gynna deras kamp för judisk 

emancipation. 

 

 

Avslutning 

 

Judemissionären Moritz hävdade att det skandinaviska missionsfältet var svårarbetat. Enligt sina 

egna uppgifter ska han under sin verksamma tid i Sverige fram till 1850 ha fört 13 judar till dopet i 
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Göteborg och i Stockholm inte fler än tre. Det var knappast judemissionen som lockade judar i 

Sverige till avfall utan snarare en allmän assimilationsprocess, en dragning mot det kristna 

majoritetssamhället, ofta utifrån krassa överväganden om yrkesutövning eller för att möjliggöra 

giftermål över konfessionsgränsen. Nu kunde ju knappast föreståndarna och ledamöterna i Judiska 

Intresset förutse judemissionens ringa framgångar utan befarade att den skulle kunna locka särskilt 

fattiga och marginaliserade judar till kristendomen. Att de utbildade och reformistiska judarna med 

hög status skulle lockas av Moritz innerliga och känslosamma budskap var mindre troligt, något som 

för övrigt Moritz själv lät antyda.  

Men oaktat vilken kraft judarna tillmätte judemissionen så triggade Moritz besök igång en livlig 

aktivitet bland en allt mer engagerad och oförskräckt yngre judisk generation som reste krav på lika 

rättigheter och emancipation. Dessa kämpar föreställde sig att lika rättigheter skulle avlägsna 

incitamenten för judiska dop och få den judiska ungdomen att återvända till församlingen.  

Den lågkyrkliga judemissionen var en tacksam måltavla i denna argumentation. 

Väckelserörelsen hade ännu inte uppnått den starka förankring i huvudstadens aristokratiska kretsar 

som komma skulle, utan betraktades allmänt med skepsis från myndigheter såväl som allmänhet. Att 

koppla ihop judemissionen med pengar, lägga orden i kristna debattörers mun och därtill hänvisa till 

en avfällig tysk judinna framstår som en klok taktik men ger också en antydan om hur försiktigt den 

offentliga debatten måste föras för att inte väcka upp den misstänksamhet och antisemitism som 

ständigt lurade under ytan. 

 


