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Rolf Nygren

”… men valrätt tillkomme 
även … mosaiske trosbekännare.”

– En rättshistorisk berättelse om en paragraf 
i 1866 års riksdagsordning

I december 1865 avskaffade ståndsriksdagen sig själv. Beslutet hade före-
gåtts av en stor politisk kraftmätning. För adels- och prästeståndet hand-
lade det om att försvinna som parlamentariska korporationer medan bor-
gar- och bondestånden kunde flyta in i den nya riksdagsorganisationen rätt 
oförändrade. Då riksdagen, nu byggd på två kamrar, sammanträdde i janu-
ari 1867 var kamrarna till karaktären socioekonomiskt annorlunda än den 
ståndsriksdag som lämnat scenen bara ett halvår tidigare. Sammansättning-
en var plutokratisk i en grad som varit okänd för ståndsriksdagen. Även om 
representationsreformen varit tänkt att gynna medelklassens intressen på 
sätt som ståndsriksdagens ej kunnat tillgodose, så blev resultatet ett över-
dimensionerat inflytande för innehavare av större jordegendomar och fast-
igheter samt högre tjänstemän. 1867 var antalet röstberättigade till andra 
kammaren cirka en femtedel av alla myndiga män och till första kammaren 
ännu färre.

Representationsreformen byggde alltså på ekonomisk kvalifikation som 
grund för både valbarhet och rösträtt. Det innebar att tidigare exkluderade 
nu plötsligt fick rösträtt, däribland personer med judisk bakgrund, natur-
ligtvis under förutsättning att de uppfyllde förmögenhetsvillkoren. Rösträtt 
gavs dem genom 18 § RO med en formulering som andades mer av lagstif-
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tarens olust än välvilja: ”– – – men valrätt tillkomme även andra kristna 
trosförvanter samt mosaiske trosbekännare”. Varken judar eller katoliker 
var dock valbara, eftersom uppdrag som riksdagsledamot enligt den nya 
riksdagsordningen förbehölls sådana ”som bekänna sig till kristen-protes-
tantisk lära” (26 § RO).1

Vi ska i den här korta uppsatsen följa just de mosaiska trosbekännarnas 
minst sagt krokiga väg fram till rätten att välja riksdagsman. Det är två saker 
som kommer att tona fram särskilt tydligt, dels hur omfattande fördomarna 
om judar faktiskt var i Sverige under första hälften av 1800-talet, dels hur 
kompakt tryck det lutherska statskyrkosystemet förmådde utveckla för att 
hindra nya trosriktningar att få politiskt inflytande. Fram träder bilden av 
ett kulturellt introvert, förtryckande och isolerat samhälle, vars teologiskt 
motiverade statsideologi undermineras under årtiondena efter 1850. Men 
låt oss börja tre kvarts sekel tidigare.

Vid riksdagen 1778–79 kom den religiösa toleransen upp på riksdagens 
bord. Prästeståndet var kompakt emot uppluckring av den religiösa kontroll,
som dittills varit en självklar del av det sociala livet, medan adeln ställde 
villkor för en tolerant politik. Bekännare av främmande religion, alltså icke-
luthersk lära, borde inte få antas i rikets högre sysslor och ämbeten, inrätta 
skolor till sin läras utbredande, bedriva missionsverksamhet eller inrätta 
kloster; judar skulle tillåtas ha synagoga endast i Stockholm och på två, tre 
andra ställen.2 Gustav III hade emellertid redan flera år tidigare välkom-
nat invandring av judar för att tillföra svensk ekonomi behövlig finansiell 
kompetens. De första judarna hade anlänt 1774–75 och fått skyddsbrev 
för att permanent utöva vissa angivna yrken, vilket gav dem beteckningen 
”skyddsjudar”.3 Stämningen mot de fåtaliga judarna blev stundtals hätsk4. I 
januari 1779 biträdde Gustav III riksdagens beslut att tillåta judisk invand-
ring på villkor som i stort sett överensstämde med vad adeln uttryckt under 

1 I konstitutionsutskottets memorial [KU] 1862/63: 3 hade en striktare skrivning förordats. 
Valbara skulle utöver lutherska trosbekännare endast vara reformerta. Justitiestatsminister De 
Geer föreslog dock den mer oprecisa formuleringen ”kristen-protestantisk lära” och kunde 
härigenom undgå framtida tillämpningsproblem om vilka samfund som skulle anses tillhöra 
den reformerta samfundsgruppen; klassificeringen av den nyss etablerade baptiströrelsen var 
ju inte alldeles enkel. 
2 Prästeståndets prot. [PrP] 1778/79, s. 85 ff. Adelns beslut i utdrag i PrP 1778/79, s. 242ff.
3 Valentin, H., Judarna i Sverige från 1774 till 1950-talet, s. 44 ff. Natur och Kultur 2004.
4 Nyman, M., Press mot friheten – Opinionsbildning i de svenska tidningarna och åsiktsbryt-
ningar om minoriteter 1772–1786. Uppsala 1988.
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riksdagens behandling av invandrarfrågan. Gustav III lämnade över till 
kommerskollegium att utfärda ett särskilt handelsreglemente, vilket kolle-
giet gjorde 1782. Detta reglemente, som blev känt som ”judereglementet”, 
kom sedan att styra villkoren för ”den judiska nationen” i Sverige fram till 
1838.5

Reglementet innehöll minst sagt restriktiva regler för judars bosättning 
och verksamhet i landet. En ”jude” betraktades inte som ”svensk”, även om 
han bott hela sitt liv i landet; han tillhörde ”den judiska nationen”. Som 
”skyddsjude” fick han räkna med att leva under påtagliga yttre begräns-
ningar. Han måste vid sin ankomst till landet bevisa sig vara av god frejd 
och försedd med ett ordentligt tilltaget kapital, som kunde investeras i lan-
dets ekonomi; judar var tillåtna att starta fabriker, rederier, handelskompa-
nier och skeppsvarv och i synnerhet ”driva handel med växlar, aktier och 
publique papper”, ingå entreprenader och allmänna leveranser ”vid vilket 
allt och så länge de sig väl och till allmänhetens nöje uppföra, de hava att 
åtnjuta lika friheter med inhemska grosshandlare”. Reglementet tillät även 
andra näringsfång av mer hantverksmässig art men förbjöd jude att idka 
skråbundet hantverk, ja ”judebarn” fick inte ens inrätta egen verkstad eller 
vinna mästarbrev trots medgiven frihet att arbeta hos kristen mästare för 
daglön. Reglementets grundläggande policy var tydig. Judar behövdes i 
avancerade näringar och finansväsen men inte i traditionella yrken, där de 
som ”fattigjudar” kunde konkurrera med skråhantverkare. De skulle endast 
få bosätta sig i Stockholm, Göteborg och Norrköping och förbjudas resa 
runt och bjuda ut varor. En logisk följd av detta var naturligtvis att judar 
inte fick inneha fast egendom på landet. Politiken att socialt isolera dem var 
glasklar: De fick endast ha egna trosförvanter som tjänare och bara ingå 
äktenskap inom sin egen grupp.

Under de följande årtiondena ökade den judiska befolkningsgruppen och 
uppgick 1815 till drygt 700 personer, av vilka mer än hälften fanns i Stock-
holm. 1806 hade Gustav IV Adolf plötsligt satt stopp på invandringen men 
restriktionerna lättade efter statskuppen 1809.6 Vid tiden för napoleon-
krigens slut fanns inom den judiska gruppen förutom många hantverkare 
även framgångsrika företagare samt innehavare av handelshus och bankir-
firmor. Det tyder på att invandringspolitiken lyckats rätt väl, om man ser till 
avsiktsförklaringarna i riksdagen 1778–79 och judereglementet 1782.

5 Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Collegii Reglemente för them af Judeska Nationen, 
som wilja hit i Riket inflytta och sig här nedsätta – – – 27 Maji 1782. Årstrycket.
6 Valentin 2004, s. 63 f.
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Judiska hantverkargrupper lyckades hävda sig förhållandevis väl under de 
år som följde efter 1782, vilket innebar att traditionella skrånäringar mötte 
en konkurrens, som skapade motsättningar mellan judiska hantverkare 
och svenska skråintressenter. Den pyrande irritationen från skrånas sida 
bröt fram som en politisk agenda under 1800-talets första tre decennier. 
Skråföreträdarnas attacker, som kom i borgarståndet vid riksdagarna 1812 
och särskilt 1815, vädrade alldeles oförblommerat klassiska antisemitiska 
fördomar. Det restes nu krav på att förändra judereglementet på så sätt att 
fortsatt invandring skulle förbjudas och kringresande utlandsfödda judiska 
handelsmän förvisas ur riket, att skärpa kontrollen av judars innehav av 
fast och lös egendom, att hindra judisk importverksamhet, att bestraffa 
svensk som gynnade otillåten judisk näring med landsförvisning, att förbju-
da äktenskap mellan kristna och judar samt, i de fall judar lämnade landet, 
expropriera upp till en tredjedel av de emigrerandes egendom.7

Det beredande utskottet genomförde en föredömligt saklig bedömning 
av de närmast måttlösa förslag som kommit på dess bord. Utskottet fann 
att bevis saknades för många av de anklagelser som riktats mot de svenska 
judarna; judiska handelsmän hade tvärt emot vad som påståtts verksamt 
bidragit till den allmänna statsnyttan; av judiska religions- och moralprinci-
per var inget att frukta, eftersom både judendomen och kristendomen hade 
ett gemensamt gammaltestamentligt ursprung. Sannolikt försökte utskot-
tets flertal betona judarnas betydelse för samhällsekonomin och undvika att 
polemisera mot de mer flagranta antisemitiska påhoppen.

Utskottet lämnade ett förslag till reformerat reglemente, som fokuserade 
på just judarnas integrering i landets ekonomiska liv. De borde få bosätta 
sig även i residensstäderna för att anlägga och driva fabriker eller utöva 
handel, hantverk eller annan lovlig näring; vissa restriktioner borde dock 
fortfarande gälla för judar att bedriva ambulerande handel; borgarbrev 
skulle få utfärdas för välfrejdad judisk invandrare först då vederbörande 
uppvisat intyg att han nedsatt ett föreskrivet belopp i riksbanken; däremot 
ansågs depositionskravet kunna bortfalla för jude som bytte religion och lät 
döpa sig. Förlänande av borgarbrev medförde enligt utskottet förpliktelse 
att betala skatt och bidra till fattigvården, ha husbondeansvar för familj och 
tjänstefolk och skyldighet att delta i landets beväring. Utskottet var redo 
att ge judar rätt att inrätta synagoga, anställa rabbin, begravas på särskild 
begravningsplats samt ingå giftermål med svensk medborgare, förutsatt att 

7 Nygren, R., Fördomar och ekonomisk krishantering – 1815 års riksdag och frågan om 
judars rättsställning i Sverige. Liber Amicorum Kjell Å. Modéer, s. 503–17. Juristförlaget i 
Lund 2007.
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barnen i ett sådant blandäktenskap uppfostrades lutherskt. Generellt skulle 
judar vara underkastade svensk lagstiftning i samma utsträckning och på 
samma villkor som andra medborgare med undantag för de punkter där 
judereglementet föreskrev undantag; det innebar att tvistemål om testamen-
te, arv och redovisning skulle avgöras efter allmän lag.8

Det fanns vissa karaktäristiska drag i detta förslag till reglemente. Judar, 
både invandrande eller redan bofasta, betraktades inte som svenskar. De 
tillhörde ”den judiska nationen” och fick vistas i landet enbart om de var till 
allmän ekonomisk nytta. Det ymniga talet om olikhet i religion var knap-
past mycket mer än lugnande retorik riktad till en förskrämd allmänhet.9

Det väsentliga rättspolitiska målet med utskottets förslag var att skapa en 
plattform för att ta till vara främmande kapital och företagande i olika for-
mer men på villkor som inte konkurrerade med den vanlige borgarens eller 
bondens ekonomiska intressen.

Riksdagen var dock ännu inte redo att ge den judiska nationen den fri-
het som utskottet förordat. Med tre stånds majoritet beslöt riksdagen om 
skrivelse till K. M:t med yrkande ”att judar hädanefter icke måtte till riket 
inflytta och sig därstädes nedsätta.”10 Då riksdagen samlades på nytt 1817 
fanns K. M:ts svar i form av en kungörelse som gjorde immigration av judar 
beroende av K. M:ts tillstånd i varje enskilt fall, vilket ingalunda stoppade 
försöken att blockera fortsatt judisk invandring samt begränsa näringsmöj-
ligheterna för de judar som redan fanns i landet. Ständerna var emellertid 
inte längre hågade för långtgående åtgärder utan nöjde sig med en tämligen 
modest begäran att K. M:t måtte bevilja invandringstillstånd så sparsamt 
som möjligt. De följande åren beviljades endast mellan 20 och 30 invand-
ringstillstånd.11

Men restriktiv invandringspraxis lugnade inte den judefientliga opinionens 
bekymmer för de judar som redan fanns i landet. Förslagen om hur man 
skulle komma åt den lilla folkgruppen kunde naturligtvis varieras i det 
oändliga, som t.ex. då östgötabonden Anders Nilsson vid 1823 års riksdag 
motionerade om förbud för svenska judar att anställa utländsk arbetskraft 
med hänsyn till att judiska arbetsgivare brukade ge sina arbetare så gene-
rösa villkor att svenska tjänstehjon skulle kunna börja pocka på samma 

8 Särskilda utskottets betänkande 5.7.1815. Bih. 1815, 5:1: 533–584.
9 Prästeståndet accepterade blandäktenskap mellan mosaisk och luthersk trosbekännare, 
förutsatt att i äktenskapet födda barn uppfostrades lutherskt.
10 Särskilda utskottets betänkanden 31.7.1815 och 3.8.1815. Bih. 1815, 5: 4: 500; 6: 119.
11 Allmänna besvärs- och ekonomiutskottets memorial [ABEU]1817/18: 99, Riksdagens skri-
velser 1817/18: 148. Valentin s. 74.
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förmåner. Bortsett från en sällsam gnidighet och missunnsamhet uttryckte 
Anders Nilsson vad konflikten faktiskt djupast handlade om: behovet av att 
pressa ner tjänstefolks löner och förmåner så långt som möjligt. Avvek nu 
judiska arbetsgivare från stadgad praxis bland svenska husbönder, så måste 
de bekämpas.

Ändå fanns mitt i denna ström av antisemitism och främlingsrädsla en 
rättsordning som kunde rida spärr mot radikala förslag att kasta ut de 
judar som redan bodde i landet. Som exempel kan vi ta behandlingen av 
en motion i bondeståndet 1823, vars upphovsman upprepade det välkända 
mantrat att få judarna utvisade från Sverige och deras egendom ”sekvest-
rerad” till staten.12 Utskottet tog avstånd från förslaget om utvisning och 
egendomsbeslag. Mellan judarna i Sverige och den svenska staten, skrev 
utskottet, gällde ett kontrakt vars villkor fanns beskrivna just i reglementet;
så länge judarna uppfyllde villkoren fanns ingen rättsgrund för den sortens 
ingrepp som motionären förordat. Utskottet fann till och med skäligt att 
tillåta ”personer av den judiska nationen” att inneha fast egendom på lan-
det, förutsatt att vederbörande lät döpa sig och uppfostra sina barn i den 
lutherska läran samt åtnjuta oinskränkt svensk medborgarrätt; inga hinder 
borde heller uppställas för barn till judar att ärva fast egendom på landet, 
om de var döpta. Det kan förefalla märkligt att utskottet gjorde luthersk 
bekännelse till villkor för fastighetsinnehav på landet men kan nog enklast 
förklaras med att sådant fastighetsinnehav gav rätt att påverka den lokala 
församlingens styrelse. Det kunde ju förefalla stötande om någon som inte 
ens var kristen kunde välja präst och delta i församlingens styrelse.13 Någon 
utvisning av landets judar blev det inte tal om men ständerna anhöll hos 
K. M:t om lagstiftning som uttryckligen förbjöd judar att inneha fast egen-
dom på landet.14 Därmed var judarnas rätt att inneha den viktigaste typen 
av fast egendom tydligt länkad till den svenska statskonfessionens skydd. 
Detta tema skulle styra den fortsatta lagstiftningsdiskussionen om judarnas 
medborgarskap fram till den stora representationsreformen på 1860-talet.

Även vid nästa riksdag, 1828–30, återkom frågan om judarnas förvisning 
ur riket genom motioner i både adels- och bondestånden men ständerna 
avslog på nytt.15 Det betydde nu inte att den politiska ambitionen att utvisa i 
landet bosatta judar försvann. Den latenta judefientligheten fann åtminstone 
till en del näring i den naturaliseringspraxis, som regeringen bedrev under 

12 Bondeståndets prot. [BdP] 1823: 1, s. 746ff; 2, s. 453ff.
13 ABEU 1823: 83.
14 Riksdagens skrivelser 1823: 152. 
15 Ridderskapets och Adelns prot. [RAP] 1828/30: 6, s. 42, BdP: 3, s. 218. ABEU: 123.
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1830-talet. Genom beslut i enskilda fall erhöll personer som bott i Sverige 
under lång tid medborgerliga rättigheter så långt det var möjligt med hän-
syn till lagstiftningen om främmande trosbekännare. Politiken stöddes av 
kommerskollegium och länsstyrelserna på det orter, där judarna var bosat-
ta, men motarbetades av städernas borgerskap. Med skråsystemets avskaf-
fande 1842 försvann själva grunden för borgarståndets konstanta motstånd 
mot judisk näringsverksamhet. Redan under 1820-talet hade K. M:t börjat 
medge undantag från judereglementets restriktioner, inte minst genom att 
bevilja förtjänta personer av judisk börd medborgarrätt utom i saker som 
krävde tillhörighet till den lutherska statskyrkan. Sammanlagt rörde det sig 
om cirka 40 personer.16

Reglementet befann sig härigenom i en inre upplösning under 1830-talet. 
Regeringen hade uppvaktats i frågan av Stockholms judiska församlings 
fem äldste som framhållit att de inget annat fosterland hade än Sverige men 
att de var utestängda från många yrken och näringsfång på grund av regle-
mentets bestämmelser.17 I februari 1835 uppdrog K. M:t åt kommerskolle-
gium att utarbeta förslag till nytt reglemente som efter beredning utfärdades 
som kunglig förordning i juni 1838, vilken blev känd som ”emancipa-
tionsediktet”.18

Förordningen introducerade orden ”mosaisk trosbekännare” som be -
teckning på i landet boende jude som inte antagit kristen trosbekännelse. 
Mosaisk trosbekännare, infödd eller invandrad med kungligt tillstånd, 
skulle fortsättningsvis äga samma rättigheter och förmåner som svenska 
undersåtar utan andra inskränkningar än som stadgades i lag om främ-
mande trosbekännare (§ 1). Med ett penndrag sopades inte bara regelverket 
från 1782 bort. Själva rättsgrunden för judars bosättning och yrkesverk-
samhet ändrades. Det var nu inte längre fråga om ett allmänt avtal som 
reglerade villkoren för en främmande nations vistelse och verksamhet inom 
den svenska statens gränser utan om medborgarrätt för medlemmar av två 
olika konfessioner, alltså en principiell förskjutning av lagstiftningsfokus 
från avtalsrätt till konstitutionell rätt. Det fanns bara ett par områden som 

16 Valentin, s. 75 f.
17 Hugo Valentin återger de mest pregnanta och kända satserna i de fem äldstes text: ”För 
oss finnes ju intet annat fosterland än Sverige, emedan vi överallt annorstädes äro främlingar. 
Djupt nedslående vore det alltså, om vi även här skulle fortfara att betraktas som främmande, 
för alltid stängda inom några få punkter av riket och på ett förödmjukande sätt uteslutna från 
yrken, som alla andra, även främmande trosförvanter, få utöva.” Valentin s. 77.
18 SFS 1838: 28. K. F. 30 juni 1838 ang. Mosaiske Trosbekännares skyldigheter och rättig-
heter här i Riket.
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var otillåten mark för mosaisk trosbekännare att beträda, nämligen att utan 
särskilt kungligt beslut förvärva fast egendom på landet eller delta i svensk 
församlingsstyrelse eller arbeta i befattningar med anknytning till undervis-
ningsväsendet (§ 2). Alla undantagen hade av lätt insedda skäl att göra med 
den svenska statskyrkans verksamhet, från vilken en mosaisk trosbekän-
nare ju var utesluten. Judarna var från och med sommaren 1838 borgerligt 
emanciperade men inte politiskt jämställda.

Förordningen utlöste omedelbart antijudiska demonstrationer och kra-
valler i Stockholm med fönsterkrossning och skadegörelse riktad mot judisk 
egendom. Även liberala pressorgan som Lars Johan Hiertas Aftonbladet 
ställde sig kritiska mot förordningen, men det må kanske kunna förstås 
som utslag av den eskalerande regimkritik, som med full kraft blommade 
ut på riksdagen 1840–41.19 Den omedelbara politiska effekten blev att juni-
förordningen omarbetades på en punkt. Mosaiska trosbekännare medgavs 
endast fri bosättning i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Karlskrona, 
så vida inte K. M:t efter hörande av lokala borgerskap och styrelser lämnade 
särskilt medgivande till annan bosättningsort. I konungens händer låg alltså 
fortfarande makt och möjlighet att genom dispens underminera de legala 
restriktionerna rörande mosaiska trosbekännares val av bosättningsort.20

Kanske var det just möjligheten för K. M:t att kontrollera invandringen 
och naturaliseringen av nya judiska invandrare som hetsade upp mängder 
av lokala opinionsbildare mot emancipationsediktet, och beskrivningarna 
av den hotande judiska faran förlorade alla rimliga proportioner. Stock-
holms borgerskaps äldste menade t.ex. i en underdånig skrivelse att förord-
ningen skulle komma att utblotta de flesta borgarna i rikets städer, och i en 
petition från 1.400 borgare i 32 landsortsstäder hävdades att förordningen 
var en fråga om liv och död för provinsstädernas borgerskap.21 Fabulerings-
förmågan var imponerande med tanke på att den officiella statistiken år 
1840 angav den judiska befolkningens storlek i hela landet till 911, av vilka 
884 bodde i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Karlskrona.22 Resten – 
27 stycken – utgjorde alltså den femtekolonn som skulle kasta landsortens
borgerskap ner i eländets brunn! När petitionen föredrogs i konseljen i 
oktober 1839, lades den, barmhärtigt nog, till handlingarna utan åtgärd.23

19 Valentin, s. 76 ff.
20 SFS 1838: 39. K.K. 21 sept. 1838 rörande tillämpningen av – – – Nådiga Förordning an -
gående Mosaiske Trosbekännares rättigheter och skyldigheter i Riket.
21 Valentin, s. 80.
22 Statistiken hos Valentin, s. 81.
23 Valentin, s. 80.
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Vid riksdagen 1840–41, som blev Karljohanstidens längsta och stormigaste, 
kom den politiska opinionsbildningens svar på den kungliga emancipations-
politiken och negligeringen av petitionerna. Ständerna avslog visserligen en 
motion i bondeståndet om förbud för mosaiska trosbekännare att anställa 
judar som övergått till kristendomen,24 men emancipationsediktet blev före-
mål för en generalattack. Motioner väcktes i alla stånd utom i prästeståndet 
med i huvudsak två yrkanden. Dels borde stopp sättas för fortsatt judisk 
invandring, dels borde 1838 års emancipationsedikt upphävas och 1782 års 
reglemente med följdförfattningar återupplivas.25 Utskottsremisserna blev 
komplicerade, särskilt på riddarhuset, därför att vissa yrkanden kunde anses 
falla inom riksdagens och K. M:ts gemensamma ansvar för allmän civillag, 
inte enbart K. M:ts ekonomiska och administrativa lagstiftningskompetens;
genom emancipationsediktet hade ju judarna i praktiken förvandlats till 
medborgare. Motionerna kom därför att behandlas i sammansatt lag- och 
allmänt besvärs- och ekonomiutskott.

Redan remissdebatterna hade avslöjat hur splittrade stånden i verklighe-
ten var. Liberala ställdes mot konservativa, inte i första hand därför att man 
intog en bestämd hållning till judarnas emancipation utan därför att det 
handlade om den kungatrogna ministärens vara eller inte vara. Ministärens 
konservativa stödpatruller måste därför försvara 1838 års emancipations-
edikt, medan de liberala hade anledning att göra motsatsen just därför att 
ediktet var tillkommet genom beslut av K. M:t utan riksdagens medverkan.
Det egendomliga inträffade alltså att liberaler måste se sig tvingade att 
omhulda en politik i judefrågan som egentligen var reaktionär, medan de 
reaktionära måste försvara en politik som på ett grundläggande plan var 
liberal. Det är omöjligt att riktigt förstå debatternas höga tonläge, om man 
inte sätter in emancipationsfrågan i den allmänna konfliktstruktur som 
präglade denna riksdag. Det handlade om ett de liberalas generalangrepp 
på Karl XIV Johans ”allenastyre”. Åtminstone vid riksdagens början fick 
oppositionen ner ministären för räkning och allenastyrets särskilda hat-
objekt, justitiestatsministern Rosenblad avgå.26

Vi kan nog gå förbi de omfattande debattprotokollen i frågan och kon-
centrera på det sammansatta lag- samt allmänna besvärs- och ekonomi-
utskottets betänkande.27 Utskottets majoritet hemställde utan egentlig moti-
vering om upphävande av 1838 års emancipationsedikt och interimistisk 

24 BdP 1840/41: 3, s. 388. ABEU: 49.
25 RAP 1840/41: 2, s. 522f.; 5 s. 54 ff. Borgarståndets prot. [BgP] bil. 102. BdP: 3, s. 120f.
26 Carlsson, S., Rosén, R., Svensk historia, II, s. 373ff. Sv. Bokförlaget/ Bonniers 1961.
27 Lagutskottets och Allmänna Besvärs- och Ekonomiutskottets prot. [LU o. ABEU] 1840/41:
54.
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återgång till 1782 års reglemente i avvaktan på att K. M:t utarbetade ”en 
ny, fullständig och ändamålsenlig författning i avseende på judarnas såväl 
borgerliga som religiösa förhållanden – – – och av rikets ständer, så vitt på 
dem ankommer, godkänd.”28 Det är två saker som faller i ögonen. Dels 
förutsattes riksdagen medverka i lagstiftningen; judarnas rättsförhållanden 
efter emancipationsediktets tillkomst betraktades alltså, utan att man direkt 
diskuterade saken, som ett ärende för den samfällda lagstiftningsmakten. 
Dels var skrivningen en kompromiss i utskottet, där ett förslag till reviderat 
reglemente lagts fram av professor Henrik Thomander, utskottsrepresen-
tant för prästeståndet.29 Utskottet kunde genom kompromissen föreslå att 
K. M:t måtte ut  arbeta en proposition utan att ställa annat villkor än att 
propositionen skulle vara varken judereglemente eller emancipationsedikt. 
Hela beslutsprocessen visar hur tydligt frågan om judarnas rättsliga villkor 
i landet höll på att glida över från K. M:ts administrativa lagstiftning till att 
handla om allmän lag stiftad av båda statsmakterna. I förlängningen låg 
självfallet att politikens fokus måste komma att sättas på frågan om mosa-
iska trosbekännares medborgerliga rättigheter.

Men utskottet måste också ta ställning till kravet om förbud mot fortsatt 
invandring av judar. Utskottet föreslog att ständerna hos K.M:t skulle till-
kännage sin önskan om invandringsstopp, men utskottet var splittrat även i 
denna fråga. Det principiellt intressanta är att utskottet undviker att pläde-
ra för invandringsstopp med hänvisning till judarnas religion. Det religiösa 
argumentet tonar bort som grund för särbehandling och istället kommer 
sekulära överväganden som mycket väl kan ha varit i den historiska sko-
lans teorisäck innan de kommit i utskottets lagstiftningspåse. Vid frågan om 
förbud för judar att fortsättningsvis inkomma i landet fanns enligt utskottet 
flera omständigheter att ta i betraktande. De handlade om judarna verkligen
passade in i och kunde bli en naturlig del av den svenska nationen.

Statens rättighet att ”med avseende på sin bestämmelse” avhålla främ-
mande stammar eller individer var erkänd, också i det judiska folkets egna 
lagar, framhöll utskottet.

”Den inskränkning, vilken kan sålunda uppkomma i den enskildes rätt att begi-
va sig och vistas var han behagar, rättfärdigas av varjehanda anledningar, såsom 
avseendet på statsborgarnas sedlighet, sundhetsförhållanden, fattigförsörjning 
och dylikt. Dessa anledningar kunna vara av en mera övergående eller en mera 
fortfarande egenskap. Ju mera de äro av sistnämnda beskaffenhet, desto större 
vikt måste man tillerkänna dem. Viktigast äro de utan tvivel, då de gälla sta-

28 LU o. ABEU 1840/41: 54, s. 10 f.
29 LU o. ABEU 1840/41: 54, s. 12 ff.
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tens enhet. En stat kan vara med varjehanda olägenheter inom sina [gränser] 
behäftad och likväl vara stat, men med upphörandet av statens enhet är staten 
förlorad. I allmänhet måste staterna vara angelägna att få emottaga främlingar 
i sitt sköte, dels för kortare tid, dels för beständigt, ty staternas inbördes gemen-
skap är ett bland villkoren för vinnandet av deras bestämmelse. Äro främling-
arna, som söka inträde, av mera nomadisk sinnesart, så upphör väl till en del 
denna angelägenhet att emottaga personer, vilkas tillgivenhet för ett hem och 
ett fädernesland kan antagas genom ett kringflyttande levnadssätts vanor betyd-
ligen försvagad. Men dels kan även den kringvandrande idogheten bidraga till 
statsändamåls uppfyllande, dels kan staten emot detta slags rörelser förhålla sig 
likgiltig, i medvetande av de gemensamma övertygelsernas och sedernas för-
måga att småningom sammansmälta de inflyttade med nationen.”30

Det framstår rätt tydligt att utskottet i den historiska rättsskolans anda 
uppfattar staten som en organism i den meningen att individerna formas i 
fråga om behov, inriktning och tankemönster i den nation de tillhör. I en 
långtgående utformning leder den organiska statsteorin till en uttalad anti-
liberalism på så sätt att ingen individ kan tänkas frikopplad från den egna 
sociala gruppen, eftersom gruppen/staten format hans eller hennes hela livs-
uppfattning. Staten kan därför i sig bara inkludera individer med förhål-
landevis homogen värdegrund.

Frågan för utskottet att besvara var därför om judarna med sin speciella 
religion kunde förväntas sammansmälta med nationen. Nej, det var inte att 
förvänta sig i detta fall, framhöll utskottet, ty

”[f]örst i det fall, då en folkstam, vars övertygelser och seder angiva sig vara 
väsentligen skilda från den kristna världens, i århundraden bevisat, att varken 
den omänskligaste eller mänskligaste behandling, varken utskjutandet ifrån 
samhället eller beviljandet av fullkomlig medborgerlig jämlikhet förmått inför-
liva dess medlemmar med de övriga folkslagen, blir förhållandet huvudsakligen 
förändrat. En sådan folkstam ingiver visserligen de fördelaktigaste föreställning-
ar om sin sammanhållighet och själsstyrka, men icke om det nära annalkandet 
av den tidpunkt, då den i de länder, varest den i ymnigare mängd nedsätter sig, 
skall upphöra att vara vad den är, en stat i staten.”31

Med denna teoretiska blandning av religion och organisk statslära som 
grund var det sedan möjligt för utskottet att ventilera praktiska övervägan-
den – som kan förefalla påfallande lika dem som vissa kommuner idag bru-
kar föra fram för att slippa undan flyktingmottagning – för att förmå K.M:t
att fortsättningsvis stoppa fortsatt invandring av judar, en hemställan som 

30 LU o. ABEU 1840/41: 54, s. 7 ff.
31 LU o. ABEU 1840/41: 54, s. 8.
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riksdagen också ställde sig bakom.32 Detta beslut blev, som Hugo Valentin 
påpekat i sin judiska historia, den svenska riksdagens sista manifestation 
med tydlig judefientlig inriktning. Genom ett tidsödande remissförfarande 
sökte K. M:t kyla ner det heta ärendet. Först 1847, alltså efter hela sju års 
beredning i riktig långbänk föredrogs riksdagsskrivelsen och lades ad acta 
utan vidare åtgärd. Attacken mot emancipationsediktet hade misslyckats.33

Vad K. M:t sökte var naturligtvis att vinna tid tills de antisemitiska vindar-
na blåst över. 1847 var den tidpunkten kommen, och redan innan K. M:t
behandlat ständerskrivelsen hade riksdagen hunnit anhålla om rätt att lägga 
lagstiftningen om rikets judar under den samfällda lagstiftningsmakten och 
att ge judar bosatta i landet rätt att vittna i domstol som andra svenskar.34

Men när grosshandlaren C. F. Waern, ledamot av borgarståndet, även ville ge 
fulla medborgerliga rättigheter för mosaiska trosbekännare blev det stopp. 
Waern hade skjutit in sig på att judarna ”bestående av infödde svenskar, 
måste deltaga uti alla medborgerliga skyldigheter, men likväl på samma 
gång, därföre att de tillhöra den mosaiska trosbekännelsen, äro berövade de 
med dessa åligganden, för alla andra än dem, förenade rättigheter”. Waern 
kunde i och för sig godta att mosaiska trosbekännare inte fick besluta och 
lagstifta i ärenden som berörde svenska kyrkans angelägenheter, men där-
utöver borde inga inskränkningar godtas i deras medborgerliga rättigheter;
detta talade för emancipationsediktets upphävande.

Waerns argumentering blev, när alla synpunkter samlats, fokuserad på en 
punkt: Kan staten medge avsteg från principen att svenskt medborgarskap 
förutsätter medlemskap i svenska statskyrkan? Kunde mosaiska trosbekän-
nare inlemmas i den svenska staten om de höll fast vid sin tro? Nej, svarade 
allmänna besvärs- och ekonomiutskottet. Erfarenheten gav vid handen,

”– – – att judarna i de särskilda länder, dit de blivit spridda, utgöra alltid även 
ett särskilt folk, jämte det att de tillhöra det land, där de bo. Därföre har det 
aldrig varit mer än ett enda folk som varit judar, då alla andra religioner kunna 
tillhöra flera nationer. Med jude förstås ej blott anhängaren av en religion eller 
sekt, utan även medlemmen av ett folk, och om de än höja sig till den mest män-
niskovänliga tänkesätt, så förbliva dock andra nationers medlemmar främlingar 
för dem. De kunna bliva goda medborgare uti en stat, men de förbliva alltid på 
samma gång judar, ty deras religion och deras nationalitet äro så djupt och så 
nära med varandra förenade, att de icke kunna frångå den senare utan att svika 

32 Riksdagens skrivelser 1840/41: 319.
33 Valentin, s. 80, 83.
34 Riksdagens skrivelser 1847/48: 169, 208.
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den förra. – – – Denna deras egenhet sätter dem i ett helt annat förhållande till 
andra nationer, än alla andra främlingar, och man bör icke på dem använda 
allmänna grundsatser i berörde hänseende utan åtminstone med yttersta var-
samhet.”

Utskottets argumentering hade nog en annan grund än spekulationer om 
judars djupaste nationstillhörighet, nämligen omtanken om statskyrkans 
trygghet och samhällets kristliga grund och karaktär. I ett samhälle var 
det av vikt, framhöll utskottet, att åtminstone den offentliga lagstiftningen 
inte föranledde förhållanden som kunde befrämja religiös indifferentism. 
Det var kanske möjligt att acceptera religiös pluralism i de fyra städer, där 
judarna fick bosätta sig, men på andra platser, särskilt på landsbygden, 
skulle de kunna luckra upp det kristliga husbondeväldet. I förlängningen 
såg utskottet förmodligen ett hot mot den bestående samhällsordningen, låt 
vara att man uttryckte sig mer försiktigt.35 Medborgarskap på lika villkor 
med andra medborgare var fortfarande en fråga om tillhörighet till den 
lutherska statskyrkan. Riksdagen gav utskottet sitt stöd och Waerns förslag 
därmed fallet, men lagstiftningsekvationen hade hyfsats på så sätt att det 
nu fr.a. handlade om skyddet av den lutherska statskyrkans ställning och 
integritet.36

Vid följande riksdag, som hölls 1850–51, kom frågan om utvidgade rättig-
heter för mosaiska trosbekännare åter upp genom motioner i adels- och 
borgarstånden men med lika liten framgång som tidigare.37 Riksdagen 
1853/54 var emellertid redo att lätta på det långtgående bosättningstvånget 
och ge infödda judar rättighet att slå sig ned i rikets alla städer. Riksda-
gen 1859/60 gick till och med så långt att den ville öppna för mosaiska 
trosbekännare att köpa och besitta fast egendom på landet utan K. M:ts
särskilda tillstånd.38 Båda besluten visar att ständerna nu inte längre höll 
fast vid föreställningen om att judisk bosättning i hela riket kunde undermi-
nera den lutherska staten. I själva verket fanns redan andra bräscher slagna 
i det lutherska enhetssamhällets murar. Katolikerna visade efter 1840 en 
ökande aktivitet, vilket naturligtvis föranledde krav på repressiva lagstift-
ningsåtgärder. I Dalarna och Norrland etablerades rörelser inom kyrkan 
med klart separatistisk inriktning, vilka bemöttes med straffrättsliga åtgär-
der. Under 1850-talet grundades baptistiska församlingar, som tog radikalt 

35 ABEU 1847/48: 107.
36 RAP 1847/48: 7, s. 237ff.; PrP: 8, s. 458ff.; BgP: 4, s. 456ff.; 7, s. 744f; BdP: 6, s. 402.
37 RAP 1850/51: 2, s. 139; BgP, bil. 149.
38 ABEU 1850/51: 53. Riksdagens skrivelser 1853/54: 82; 1859/60: 134.
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avstånd från allt samröre med statskyrkan. Till sist framstod tvångsmedlen 
i trosfrågor som verkningslösa. Symboliskt viktig betydelse fick avskaffan-
det av 1726 års konventikelplakat år 1858, vilket gjorde sammankoms-
ter bland svenska kyrkans medlemmar för andaktsutövning tillåtna utan 
prästs närvaro.39 Med 1860 års dissenterlag erkändes formellt att svenska 
kyrkan inte längre kunde göra anspråk på att vara den svenska nationens 
enda religiösa gemenskap, även om lagstiftaren verkligen gjorde sitt bästa 
för att inskränka ”de främmande trosbekännarnas” möjligheter att verka 
fritt, bedriva undervisning, utveckla ett eget samfundsliv och förvärva fast 
egendom.40 1863 togs på initiativ av ministären De Geer beslut om civil-
äktenskap mellan luthersk och mosaisk trosbekännare, vilket konservativa 
teologer tolkade som ett brott av bandet mellan kyrka och stat i Sverige.41

Det är därför knappast överraskande att förskjutningen i värderings-
mönster även kom att beröra mosaiska trosbekännares politiska rättigheter. 
Genom två motioner vid riksdagen 1859–60 av A. F. Liljenstolpe och C. F. 
Waern föreslogs ändring i 18 § RO på ett sätt som skulle ge mosaiska tros-
bekännare rätt att delta i val till riksdagen. Konstitutionsutskottet fann inte 
rimligt att längre behandla mosaiska trosbekännare på annat sätt än som 
naturaliserade invandrare av annan kristen troslära än den rena evangelis-
ka, särskilt som de mosaiska trosbekännarna i allmänhet vistats länge i lan-
det och hunnit förvärva sig ett gott anseende för redbarhet, arbetsamhet och 
stilla, laglydigt leverne. Utskottet föreslog att utbyta formuleringen i 18 §
RO ”men valrätt må även andra kristna trosförvanter ej förvägras” mot 
”men valrätt tillkomme även andra kristna trosförvanter samt mosaiske 
trosbekännare”.42

Det var tydligt att konstitutionsutskottet nu motiverade bifall till motio-
nerna med ett rent sekulariserat rättighetsargument: De mosaiska trosbe-
kännare, som kunde bli aktuella för rösträtt, var väletablerade i det svenska 
samhället och kända för redbarhet, flit och laglydnad; det fanns därför inga 
skäl att neka dem rätt att rösta i val till riksdagen. Men fortfarande fanns 
invändningar bland utskottets ledamöter som gick ut på att mosaiska tros-
bekännare just genom sin tro inte kunde bli ”i fullkomlig grad införlivade 
med det lands nationalitet, där de bo”. Eller som en utskottsledamot från 

39 A. Jarlert, Sveriges kyrkohistoria. 6. Romantiken och liberalismens tid, kap. 4. Verbum:
2001.
40 SFS 1860: 46. K.F. 23.10. 1860 ang. främmande trosbekännare och deras religionsutöv-
ning.
41 Nygren, R., Levisonmålet och vägen mot civiläktenskapet, De lege 2007, s. 189–201. Iustus 
förlag 2007.
42 Konstitutionsutskottets memorial [KU] 1859/60: 16.
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prästeståndet uttryckte saken: Sveriges samhällsskick var baserat på krist-
liga principer och anledning saknades att avvika därifrån; om man då till-
erkände även mosaiska trosbekännare valrätt, så hade man tagit ”ett första 
steg att åt icke-kristna inrymma politiskt inflytande.”43

Utskottets hemställan om ändring av 18 § RO bifölls av tre stånd men 
föll i prästeståndet.44 Det blev därmed vilande i grundlagsenlig ordning till 
nästa riksdag.45 Debatterna i adels- och prästeståndet visade tydligt hur 
tankelinjerna gick. Adelns majoritet argumenterade utifrån rättvisa och bil-
lighet: Medborgarskapet kunde inte längre byggas på tillhörighet till ett 
enda kristet samfund, låt vara att man knappast öppet ifrågasatte den tradi-
tionella föreställningen om Sverige som en kristen-luthersk stat.46 I präste-
ståndet uttrycktes däremot just den senare föreställningen med pregnans. 
Man kunde fortfarande beskriva samhället som en organism, vars hjärta 
var religionen, inte som en aggregation av allehanda heterogena intressen. 
Om den svenska staten fortsättningsvis skulle förbli vad den varit i tusen år, 
en kristlig stat, så kunde den inte utan otrohet mot sig själv medge politiska 
rättigheter åt dem som förnekade kristendomen.47

Det var nu tydligt att två helt olika politiska ideal stod mot varandra, ett 
som till nöds kan kallas liberalt och som fokuserade på individens rättig-
het, det andra präglat av organismtanken om staten som sammanfattning 
av dess innevånares erfarenhet, trosföreställningar och sociala strukturer. 
Tvisten om de mosaiska trosbekännarnas deltagande i statens styrelse var 
med andra ord för den ena sidan en fråga om individuella rättigheter, för 
den andra om statens metafysiska väsen.

Det blev den organiska statsteorin som fick stryka på foten, när frågan 
om mosaiska trosbekännares politiska rättigheter återkom på riksdagen 
1862–63. Det vilande grundlagsförslaget godkändes utom av prästeståndet, 
där det föll i votering med bara tre rösters marginal. Det var påfallande 
tydligt hur starkt rätten att välja riksdagsman slagit igenom som individuell 
rättighet. Något uttryck för kristen statsorganism fanns inte kvar i de tre 
ståndens överläggningar men väl en viss tvekan inför möjligheten att sätta 
mosaiska trosbekännare i stånd att påverka sådan lagstiftning som berörde 

43 KU 1859/60: 16, s. 11 f. Reservationer av friherre R. Cederström och kontraktsprosten 
C. H. Rundgren.
44 RAP 1859/60: 5, s. 431ff.; PrP: 4, s. 499ff.; BgP 4: 318; BdP: 5, s. 458.
45 KU 1859/60: 28, 42, 56.
46 RAP 1859/60: 5, s. 431ff.
47 PrP 1859/60: 4, s. 499ff.

08-10 Iustus Hirschfeldt 4mars.indd   349 08-03-04   16.33.24



Rolf Nygren

336

svenska kyrkan.48 Även i prästeståndet var situationen förändrad. Talet om 
den lutherska religionen som konstitutiv för den svenska staten hade i stort 
sett tystnat. En ledamot uttryckte sig oförblommerat om ”de välsignade 
grundsatserna, vad de äro goda att hava till hands, när man vill försvara 
vad murket är och måste ramla”. I stället dominerade oviljan mot att släppa 
in okristna i den lagstiftning som gällde svenska kyrkans angelägenheter.49

Därmed var hela lagstiftningsekvationen om mosaiska trosbekännares 
rösträtt hyfsad på så sätt att förändringen av 18 § RO skulle kunna få även 
prästeståndets stöd, om bara garantier kunde ges för att trosbekännare, som 
stod helt främmande för den evangelisk-lutherska tron, inte kunde lagstift-
ningsvägen intervenera i svenska kyrkans inre liv. Genom sitt fåtal skulle de 
mosaiska trosbekännarna i varje fall inte kunna påverka riksdagens sam-
mansättning.

Genom prästeståndets beslut föll visserligen det vilande förslaget att 
ändra 18 § RO, men utvecklingen gick ändå i den riktning som konstitu-
tionsutskottet förordat. I det regeringsförslag till ny riksdagsordning som 
var känt, då utskottet behandlade en ny motion om ändring av 18 §, fanns 
just den begränsning inskriven som tre stånd med undantag av en tunn 
majoritet i prästeståndet varit eniga om att acceptera. Med politisk finger-
toppskänsla angav justitiestatsministern Louis De Geer som motivering för 
att begränsa valbarheten till enbart bekännare av kristen-protestantisk lära, 
att riksdagen även i fortsättningen skulle komma att delta i lagstiftningen 
för svenska kyrkan.50

Inskränkningen i de mosaiska trosbekännarnas – liksom katolikernas – 
medborgerliga rättighet att delta i de mest kvalificerade politiska arbetet 
motiverades alltså av statskyrkosystemets integritet. ”Främmande trosbe-
kännare” kunde till nöds tålas som ecklesiastika lagstiftare om de var pro-
testanter, men till dem hörde varken katoliker eller judar. På den grunden 
kunde även prästeståndet godkänna De Geers förlag till lydelse av 18 § RO 
att vila i grundlagsenlig ordning till kommande riksdag, då slutstriden skul-
le stå om representationsreformen.51

In i det sista försökte prästeståndet hålla de mosaiska trosbekännarna 
borta från valurnorna men förgäves.52 1866 års riksdagsordning sopade 
bort prästeståndet och skapade förutsättningar att introducera ett sekulari-
serat medborgarskapsbegrepp i Sverige.

48 RAP 1862/63: 1, s. 418ff.; BgP: 1, s. 490ff; BdP: 2, s. 98.
49 PrP 1862/63: 1, s. 331ff.
50 Proposition 1862/63: 61, s. 44.
51 PrP 1862/63: 3, s. 345ff.
52 KU 1865/66: 3.
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