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Forord

Formålet med denne bog er at undersøge forholdet mellem kristne og
jøder i Danmark i de nævnte år ud fra kirkens synsvinkel, forstået på
den måde, at jeg prøver at indkredse holdningerne til jødedom og jøder
i Danmark hos biskopper, præster og universitetsteologer. I mange til-
fælde vil det også være nødvendigt at inddrage andres holdning, først
og fremmest regeringens og Københavns Magistrats, ligesom eventu-
elle reaktioner fra jødisk side selvsagt også skal behandles. 

Perioden fra udstedelsen af den kgl. anordning den 29. marts 1814 –
det såkaldte Frihedsbrev til de danske jøder – til vedtagelsen af Grund-
loven i 1849 med den fulde religionsfrihed er en særdeles spændende
periode i denne sammenhæng. Et af de overordnede spørgsmål, som
man kan stille er, om jøderne blev virkelig frie i 1814, og skete der en
reel ændring i synet på jødedom og jøder hos de ledende i øvrighed, i
kirke, ved det teologiske fakultet og i den almindelige befolkning? Op-
fattede den jødiske befolkning en total ændring? Perioden begynder
med en fornyet litterær kampagne imod jøderne og ender med den nye
Stænderforsamlingers debatter om jøders valgbarhed og valgret – med
et bemærkelsesværdigt resultat. Andre vigtige emner vil være undervis-
ningsvæsenet, statskirkens vurdering af og kontrol med de ledende
mosaiske embeder og håndbøger, den fornyede mission blandt jøder og
problemer i forbindelse med jøders konversioner.

Det meste af kildematerialet er af utrykt art fra Danske Kancellis ar-
kiv, Mosaisk Troessamfunds Arkiv i Rigsarkivet, fra Landsarkivet for
Sjælland mv. og fra Stadsarkivet. Meget af dette er vanskeligt tilgænge-
ligt og citeres eller refereres derfor bredt. De personer, som jeg har fået
oplysninger fra, bliver nævnt i noterne, men skal også takkes her. Des-
uden retter jeg en varm tak til bestyrelserne for de i kolofonen nævnte
fonde og legater, som har ydet økonomisk støtte til denne udgivelse.

Bogen er en fortsættelse af mine bøger Kirke og synagoge. Holdninger i
den danske kirke til jødedom og jøder i middelalderen, reformationstiden og
den lutherske ortodoksi (ca. 1100-ca. 1700), 2. opl. Kbh. 2000; De from-
me og jøderne. Holdninger til jødedom og jøder i Danmark i pietismens tid
(1700-1760), Kbh. 2000; Oplysning i kirke og synagoge. Forholdet mellem
kristne og jøder i den danske Oplysningstid (1760-1814), Kbh. 2002. Ef-
ter nærværende bind vil følge en fremstilling af udviklingen fra 1849 til
nyere tid. 

København den 30. marts 2005
Martin Schwarz Lausten
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I .  Ind ledning

I sine erindringer fortæller A.S. Ørsted, at regeringen med den kgl. an-
ordning af 29. marts 1814 handlede i modstrid med den brede befolk-
nings holdning. Anordningen havde ganske vist en høist velgjørende
Indflydelse paa Jødernes moralske og sociale Tilstand, men den og de reso-
lutioner, som fulgte den op, vare ingenlunde fremskyndte ved den offent-
lige Mening, som tværtimod med usædvanlig Heftighed og Vedholdenhed
havde forfulgt jøderne i pressen. Men regeringen stod fast, og den gen-
nemførte et humant Formaal, og det et saadant, der havde den da hersken-
de Stemning imod sig.1

Det er interessante bemærkninger fra en af de mænd, som spillede
en hovedrolle under gennemførelsen af anordningen af 29. marts 1814. 

Den ofte blevet kaldt det jødiske frihedsbrev,2 og den gav alle jødiske
borgere, som havde kgl. lejdebrev, lige adgang med andre borgere med
hensyn til erhvervsudøvelse. Den medførte naturligvis betydelige æn-
dringer både i det mosaiske trossamfunds interne forhold og -med ti-
den- også i det omgivende samfunds syn på jøder.3

Men blev jøderne frie danske borgere? Ørsted glemmer at fortælle i
forbindelse med ovennævnte bemærkninger, at han selv nogle år senere
afviste at lade jødiske borgere blive valgbare som alle andre borgere til
de nyoprettede Stænderforsamlinger, og hans argumenter i den sag er
ganske bemærkelsesværdige (se s. 351). Man må i det hele taget sige,
at det var så som så med friheden, forstået på den måde, at de jødiske
medborgere nu skulle kunne bestemme over deres egne forhold. Fra
regeringens side stillede man til gengæld en række krav til de jødiske
borgere, bl.a. skulle de rette sig efter den almindelige borgerlige lovgiv-
ning og kunne ikke henvise til rabbinske fortolkninger af Moseloven
eller til særlige jødiske traditioner, jødisk skifteforvaltning ophørte,
protokoller og dokumenter skulle for fremtiden føres på dansk eller
tysk, ikke hebraisk eller jiddisch, rabbinerens mulighed for at bandlyse
medlemmer faldt bort o.a. Det var alt sammen rimeligt nok, men rege-
ringen greb også mere direkte ind i det, man kunne kalde de indre an-
liggender. Synagoger kunne ikke oprettes uden kongelig tilladelse,

1) A.S. Ørsted: Af mit Livs og min Tids Historie, 3. bd., 1855, 296-298.
2) Fx i Bent Blüdnikow og Harald Jørgensen: Den lange vandring til borgerlig li-

gestilling i 1814, i: Harald Jørgensen (red.): Indenfor murene. Jødisk liv i Dan-
mark 1684-1984, 1984, 82.

3) Martin Schwarz Lausten: Oplysning i kirke og synagoge,1760-1814, 2002,
133-141. 590-617.
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kongen skulle udnævne kateketer og den øverste præst (overrabbiner) i
København. Man indførte en konfirmationshandling som den, der var
gældende i statskirken. Jødiske børn skulle efter religionsundervisning
eksamineres og aflægge trosbekendelse og løfte. Regeringen skulle
godkende den lærebog, der skulle anvendes ved denne undervisning.
Det samme gjaldt et nyt reglement for det mosaiske trossamfund. I det
hele taget ville regeringen ikke overlade sager, som man skønnede var
af vigtighed, til jøderne selv. Dette gjaldt, foruden sorteringen af kan-
didater til kateketembeder og til overrabbinerembedet, interne forhold
som gudstjenesteforløbet og andre liturgiske handlinger, forholdene
omkring prædikenen og begravelser. Her gik regeringen frem ganske
som i tidligere tider, dvs. de anmodede universitetets teologiske fakul-
tet om udtalelser, betænkninger og vurderinger. I nogle tilfælde sup-
pleredes dette med udtalelser fra Sjællands biskop, eller regeringen
kunne af og til nøjes med kun at udbede sig betænkning fra ham.

Tidsrummet fra gennemførelsen af anordningen af 29. marts 1814
til Grundloven af 1849 med indførelsen af den fulde religionsfrihed er
en særdeles interessant periode. Holdningen hos statskirkens mænd
var stadig af afgørende betydning for den politik, som regeringen førte
over for mosaisk trossamfund, uanset “frihedsbrevet”. Her skal derfor
indkredses de synspunkter, som kommer til orde i de mange sager.
Dette kan suppleres med en oversigtsagtig gennemgang af prædikener
og artikler fra nogle af samtidens markante præster og biskopper og
andre teologer.

Ørsteds bemærkning om, at man lovgav imod folkeviljen er der ikke
grund til at betvivle. Da anordningen blev udstedt havde den første lit-
terære jødefejde fundet sted (1813), hvor intellektuelle litterært overfaldt
jøder. Den efterfulgtes af en ny bølge i 1816, som fik følgeskab af den
såkaldte korporlige jødefejde (1819), et misvisende udtryk – det var ikke
jøder, som fejdede – hvor jøder blev overfaldet og hånet på opsatte pla-
kater, ruder blev knust i en forretning, som ejedes af jødiske borgere og
i huse, som beboedes af jøder. I 1830 blussede den antijødiske stem-
ning op igen gennem uroligheder og overfald, da grundstenen skulle
nedlægges til den nuværende synagoge i Krystalgade. 

Foruden de antijødiske holdninger, som i mange tilfælde var et jøde-
had, og som kom til udtryk gennem voldshandlingerne og i skrifter, vi-
ste man også fra officiel side, at jøderne fortsat indtog en særstilling
som samfundsborgere. Jøderne fik, som nævnt ikke de fulde borgerret-
tigheder, idet man – kun godt 10 år før Grundlovens vedtagelse – næg-
tede dem muligheden for at blive valgt til Stænderforsamlingerne. De
synspunkter, som blev fremført af både gejstlige og andre under den
meget omfattende debat i Viborg og i Roskilde, er særdeles afslørende
for holdningerne i denne del af det danske samfund til jødiske med-
borgere. Den ydmygende fremgangsmåde for jøder, som i retssager
skulle aflægge ed, ville man heller ikke afskaffe endnu, og de syns-
punkter, som blev fremført i den sag fra mange sider, leverer ligeledes
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interessante bidrag til belysning af hovedemnet. Men på den anden
side er der ikke tvivl om, at man fra regeringens side stadig bestræbte
sig på at integrere jøder i det danske samfund. I dette støttedes den
både fra jødisk side og fra fremadskuende borgere, herunder en hel del
præster og biskopper.

I denne fremstilling skal der først gives et indblik i forholdet mellem
det jødiske samfund og det omgivende samfund, hvor begge de nævnte
holdninger illustreres. Derefter vil enkelte dele af fromhedslivet blive
præsenteret, ligesom den vigtige nye institution, kateketembedet, vil
blive omtalt. På grundlag af prædikener og artikler fra en række mar-
kante af statskirkens gejstlige og teologer vil deres holdninger til jøde-
dom og jøder blive omtalt, og derefter bliver en lang række af sager
gennemgået, hvor regeringens, Københavns magistrats, amtmænds
universitetsteologerne og biskopper indstillinger kommer til orde. Et
særligt afsnit vies den kristne mission blandt jøder, som efter en pause i
Oplysningstiden nu atter blussede op, og i sidste afsnit behandles sager
og problemer i forbindelse med jøders overgang til kristendommen.

Det skal understreges, at der her ikke er tale om en decideret frem-
stilling af jødernes historie i Danmark, men hensigten er den samme
som i mine tidligere bøger om emnet at indkredse holdningerne hos
kirkens mænd til jødedom og jøder i Danmark. Det drejer sig først og
fremmest om præster og biskopper og det teologiske fakultets med-
lemmer. Men naturligvis bliver det den ene gang efter den anden nød-
vendigt også at inddrage regeringens og magistratens politik. Det mo-
saiske samfund var trods alt ikke længere en lille beskeden skare, som
ydmygt bøjede sig for alle synspunkter udefra. Vigtigt i nærværende
fremstilling er derfor også at se på de initiativer, som tages af Repræsen-
tantskabet og af overrabbineren, og de reaktioner, de udtrykker, når de
præsenteres for nye initiativer enten fra deres eget samfund eller fra re-
geringen og kirken.

Fremstillingen bygger for størstedelens vedkommende på utrykt ma-
teriale. Medens der for de tidligere perioders vedkommende kun forelå
et temmelig beskedent kildemateriale fra jødisk side, har vi nu fra 1814
ff. et ganske omfattende arkiv fra Mosaisk Troessamfund, Rigsarkivet.
Desuden anvendes mange grupper af Danske Kancellis arkiv, Rigsarki-
vet, hvorfra også andre samlinger inddrages. Fra Københavns Stadsarkiv
og fra Sjællands Stifts Bispearkiv i Landsarkivet for Sjælland mv. er lige-
ledes anvendt en hel del materiale. 

Kildematerialet er ganske omfattende for disse få års (1814-1849)
vedkommende. Fremstillingen drejer sig først og fremmest om de kø-
benhavnske forhold. Her boede langt den største part af jøderne, og
her blev de sager afgjort, som fik generel betydning for hele landet.
Men der kan utvivlsomt findes meget kildemateriale frem, som kan
belyse hovedemnet også for jøder uden for København. Både i Danske
Kancelli og i Mosaisk Troessamfunds arkiv er der en hel del af denne

Frie joeder.book  Page 14  Monday, May 9, 2005  9:28 AM



15

slags arkivalier.4 For at begrænse omfanget undlader jeg at bringe en
skildring af de almindelige politiske, sociale, økonomiske, kulturelle og
religiøse forhold i Danmark på den tid. De forudsættes kendt og kan i
øvrigt let findes i talrige gængse værker. Heller ikke samtidens jødiske
kunst og “profane” litteratur kan inddrages her. Jeg har som regel også
bevidst udeladt henvisninger til og sammenligninger med udenlandske
forhold. Skulle disse områder også være inddraget, havde fremstillin-
gen sprængt alle rimelige rammer. 

Fremstillingen slutter sig til mine tidligere bøger Kirke og synagoge.
Holdninger i den danske kirke til jødedom og jøder i midelalderen, reforma-
tionstiden og den lutherske ortodokse (ca. 1100 – ca. 1700), 1992, 2. oplag
2000; De fromme og jøderne. Holdninger til jødedom og jøder i Danmark i
pietismens tid (1700-1760), 2000; Oplysning i kirke og synagoge. Forhol-
det mellem kristne og jøder i den danske Oplysningstid (1760-1814), 2002.
Alle fra Akademisk forlag, København.

4) Gode forskningsoversigter findes i Bent Blüdnikow: Dansk-jødisk historie –
en forskningsoversigt, i: Fortid og nutid, XXXII, 1985-1986, 13-31 og Bent
Blüdnikow: Jøder i Danmark. En historisk oversigt, i: Mirjam Gelfer-Jørgen-
sen (red.): Dansk jødisk kunst. Jøder i dansk kunst, 1999, 21-45.
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II .  Træk af  det  jødiske  samfunds  
socia le  og  re l igiøse  for hold

1. Forholdet mellem det jødiske samfund og det omgivende 
samfund

Det jødiske samfund
I 1801 udgjorde den jødiske befolkning i København 1794 personer,
medens byens samlede befolkning androg 100.975. I 1843 var de kø-
benhavnske jøders antal 2501, den københavnske befolkning udgjorde
i alt (1845) 126.787 personer.5 Over halvdelen af de københavnske jø-
der (64%) beskæftigede sig i 1801 med handels- og finansieringsvirk-
somhed, og i 1843 levede stadig næsten halvdelen (49,9%) af handel,
men nu var andelen af personer, som blev forsørget ved håndværk og
lignende steget fra 10,4% i 1801 til 27,9%.6 Trods anordningen af 29.
marts 1814 havde jødiske borgere svært ved at opnå betydningsfulde
embeder i staten. I 1837 kunne A.D. Cohen oplyse, at man ikke kunne
finde en eneste jøde som lærer ved en lærd skole eller kopist i et kolle-
gium (ministerium) eller officer i hæren eller som underbetjent i told-
væsenet. Han skyndte sig dog at tilføje, at dette ikke var kongens og
lovgivningens skyld, men at det kun endnu er en Følge af Fortidens Stil-
ling og Vane. Han opremsede derpå den lille gruppe af mænd af mosa-
isk trosbekendelse, som var ansat i offentlige embeder.7 

Litterære og korporlige antijødiske angreb
Få år efter den litterære jødefejde i 18138 blussede de antijødiske litte-
rære overfald op igen. Denne nye kampagne i Danmark mangler stadig
at blive genstand for en nøjere undersøgelse. Gejstlige fra statskirken
var ikke direkte involveret i denne omgang, men religiøse aspekter blev

5) Merete Christensen: Jøderne i København 1801-1901, Specialeafhandling,
Københavns universitet, Historie, 1976, 47.

6) Merete Christensen, smst. 49. 59.
7) A.D. Cohen: De mosaiske Troesbekjenderes Stilling i Danmark forhen og nu,

Odense 1837, 409-411. Johs. Werner mener, at Regeringen i Frederik VI’s Tid
ikke var særlig virksom for at bringe Kristne og Jøder i nærmere Rapport til hin-
anden, i: Gedalia og hans Forfædre, 1933, 43.

8) Martin Schwarz Lausten: Oplysning, 341-374.
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selvsagt også fremført af den antijødiske gruppe. Som tilfældet var med
den første litterære jødefejde i 1813, var også den anden i 1816 påvir-
ket fra Tyskland, og det er bemærkelsesværdigt, at den person, som åb-
nede disse nye antijødiske angreb herhjemme var ingen ringere end
hovedpersonen fra den første litterære jødefejde, Thomas Thaarup. De
mange indlæg imod ham havde åbenbart på ingen måde fået ham til at
mildne sine antijødiske synspunkter, tværtimod. De skrifter, som han
også i denne omgang oversatte fra tysk og udgav, var endnu mere ha-
defulde i deres indhold og sprogbrug.

Napoleonskrigene og Napoleons endeligt udløste i Tyskland stærke
nationalfølelser, som havde klare religiøse overtoner. Filosoffen J.G.
Fichte hævdede stærkt den tyske nations egenart fremfor alle andre og
dens særlige mission i historien, og Ernst Moritz Arndt forbandt det
særligt tyske med lutherdommen og skrev om det nationale had som
en dyd. Opgøret med Frankrig havde været en hellig krig for Gud,
konge og den tyske nation. De enkelte liberale krav om frihed og de-
mokrati, som havde været fremført, blev overvundet af de reaktionære,
konservative kræfter. Samtidig med denne politiske reaktion reagerede
kulturbevægelsen romantikken imod oplysningstidens fornuftsdyrkelse
og nyttesynspunkt. I begyndelsen af 1800-tallet var en religiøs vækkel-
sesbevægelse brudt ud, som snart fik et klart konfessionalistisk luthersk
præg, og ved den store reformationsfest i 1817 til minde om Luthers
teseopslag i oktober 1517, fejrede store studenterskarer Luthers minde
på fæstningen Wartburg i en national, romantisk, religiøs begejstrings-
rus.9

Både Fichte og Arndt gjorde det klart, at der i denne dyrkelse af den
germanske nation ikke var plads til jøder. Som en af de første formule-
rede Fichte tanken om, at jøderne udgjorde en stat i staten, et fremme-
delement i den kristne stat, og en mand som Friedrich Julius Stahl ud-
bredte sig om den rene sædelighed, som kun kunne findes i en stat,
hvor kristendommen var statsreligion, og de politiske rettigheder skul-
le begrænses til denne kirkes medlemmer, heller ikke privat kunne jø-
der tillades at dyrke deres egen religion.10 En af dem, som ligeledes
vendte sig kraftigt imod jøderne og emancipationsbestræbelser for
dem, var professor i historie i Berlin Jakob Friedrich Rühs (1779-1820).
I skriftet Über die Ansprüche der Juden an das deutsche Bürgerrecht (Om
jødernes krav på tyske borgerrettigheder, 1816) fremlagde han sine
antijødiske synspunkter. Netop dette skrift oversatte Thomas Thaarup
til dansk og udgav det to gange i samme år, Over Jødernes Fordringer
paa Tydsk Borgerret, 1816. I den anden udgave tilføjede Thaarup et
større polemisk afsnit imod en af de ledende mænd i det københavnske

9) Martin Schwarz Lausten: Kirkehistorie. Grundtræk af Vestens kirkehistorie fra
begyndelsen til nutiden, 5. oplag 2003, 231-232.

10) Fr. Battenberg: Das Europäische Zeitalter der Juden, II, Darmstadt 1990, 128-
131.
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jødiske samfund, Mendel Levin Nathanson, som netop havde taget af-
stand fra Thaarup.11

Rühs udgangspunkt er Chr. Wilh. Dohms opfattelse (1781), at jo
flere rettigheder man indrømmer jøderne, desto mere forædles deres
karakter, og des mere vil de blive samfundsnyttige borgere, for deres
nuværende optagethed af handel og penge og deres lave dannelsesni-
veau skyldes den undertrykkelse, som de kristne har udøvet imod
dem.12 Dette afviser Rühs fuldstændig. Et folk bindes sammen af en
bestemt ånd. Det har samme sind og sprog, men jøderne udgør en na-
tion med en række særegenskaber. De er loyale imod deres egne, og da
man ikke kan tjene to herrer, kan jøder ikke være ligeberettigede bor-
gere i en kristen stat. Dette hænger sammen med de særlige karakter-
træk, som jøderne er i besiddelse af. Efter at have refereret en række
historier fra oldtiden mener Rühs at have godtgjort den særlige Speku-
lations Aand, som behersker jøderne. De er snedige, driver ågerforret-
ninger, snyder, har forfulgt de kristne, er blasfemiske, og deres rabbine-
re opflammer stadig til had mod alle andre. Det er også Rühs påstand,
at jøderne gennem hele historien er blevet behandlet fint af den tyske
nation, men dette har de misbrugt til at fordærve tyskerne. De udøver
en skadelig indflydelse, og det skyldes ikke undertrykkelse, men årsa-
gen ligger i jødernes eget væsen. Man bliver derfor nødt til at begrænse
deres virke og udskille dem. Kristne tjenestefolk bør ikke mere være
ansat i jødiske familier, og man bør forsyne jøderne med et synligt
mærke, en spids hat eller en gul ring på tøjet. Grunden til jødernes ad-
færd ligger i rabbinernes strenge myndighed over dem, og i jødernes
overbevisning om, at de er Guds udvalgte folk, som engang skal beher-
ske alle andre. De gider ikke arbejde ved landbruget, og selvom der kan
være enkelte undtagelser, så er de moralsk mindreværdige. Rühs henvi-
ser her til udtalelser af Martin Luther.13 Da de således ikke bidrager
med noget som helst til Folkets egentlige Kraft, kan de ikke stille noget
som helst krav. På denne baggrund stiller Rühs bestemte betingelser
for jøders fortsatte ophold i landet. De skal kun betragtes som et tålt
folk, ikke som rigtige borgere. Deres handel og liv skal for fremtiden
nøje reguleres, de skal forsynes med et ydre tegn, håndværkslavene skal
ikke tvinges til at antage dem, de må ikke være soldater i tyske hære, de

11) Anledningen til Rühs skrift var formentlig, at der den 2. juni 1814 var stiftet
Israelitische Reorganisationscommission, som bestod af 7 medlemmer af den jø-
diske menighed i Hamburg. Denne kommite indleverede til Wienerkongres-
sen et forslag om, at jøder i alle tyske stater nu fik de fulde borgerlige og po-
litiske rettigheder. Det blev afvist. Kongressen henviste det til den tyske for-
bundsdag, som udstedte en løs løfteparagraf, Helga Krohn: Die Juden in
Hamburg 188-1850 (Hamburger Studien zur neueren Geschichte Band 9)
Frankfurt a. M. 1967, 24.

12) Martin Schwarz Lausten: Oplysning, 18.
13) Om Luthers holdning, se Martin Schwarz Lausten: Kirke og synagoge, 1992

(=2000), 157-183.
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skal pålægges ekstra Beskyttelsespenge, de skal erkende, at deres fortsatte
ophold blandt tyskerne er udtryk for en gunstbevisning. Desuden må
ingen jøder for fremtiden indvandre til Tyskland, og man skal endvide-
re gøre deres overgang til kristendom lettere. Rühs omtaler rosende
Callenbergs institut fra begyndelsen af 1700-tallet og foreslår, at man
laver en ny Omvendelses Anstalt for Jøderne.14 Men bortset fra proselyt-
terne, må man simpelthen ønske deres Formindskelse og Udryddelse. Det
sande, sædelige liv kan nemlig under christelige Folk kun være et christe-
ligt…os er Korset Symbolet til den højeste Opofrelse og det frydefuldeste
Haab…De christnes Retfærd mod dem selv fordrer at nægte Medlemmerne
af et fremmed Folk, der vil vedligeholde sig iblandt dem som et saadant, de
Rettigheder, som de tildeels ikkun nyde formedelst Christendommen.

Thomas Thaarup har hist og her forsynet teksten med noter, som
han som regel bruger til at tilslutte sig Rühs synspunkter. Han kan fx
prøve at godtgøre Rühs meninger ved at henvise til forfattere som Wa-
genseil og Eisenmenger – kendte antijødiske forfattere fra 1700-tal-
let,15 eller til den danske teolog D.G. Moldenhawers jødekritiske
fremstilling fra begyndelsen af 1800-tallet (se nedenfor), eller han kan
småsnakkende bringe personlige erfaringer om jødiske proselytter, som
han kender, eller han kan følge Rühs fremstilling op ved at henvise til,
at Luthers antijødiske indstilling skulle skyldes, at han af jøder var ble-
vet nægtet et pengelån. Når Rühs roser Moses Mendelssohn, stiller
Thaarup det kritiske spørgsmål, hvor Mendelssohn mon havde tileg-
net sig sine kundskaber, men han synes dog at stille sig kritisk til Rühs
forslag om, at alle jøder skal forsynes med et ydre tegn.

Rühs heftige afvisning af jøder og jødedom blev fulgt op af Jakob
Friedrich Fries (1773-1843), professor i filosofi i Heidelberg.16 I en an-
meldelse af Rühs bog, som udformedes som et selvstændigt skrift, ud-
trykte han, om muligt, et endnu mere brændene jødehad. Dette skrift
blev oversat til dansk og udgivet på samme tid af to forskellige mænd
og trykt i hver sit bogtrykkeri: Om Forskjellen mellem Jøder og Jødedom,
og om dettes Tilintetgjørelse som nødvendig for Tydskernes Velstand og
Characteer af Professor Fries. Oversat…af H.C. Wosemose, 1816. Wose-
mose var cand.jur. og beskæftigede sig med undervisning i København
(d.1862).17 Den anden udgivelse var Om den Fare vor Velfærd og Karak-
teer udsættes for ved Jøderne…Oversat ved C. Hansen, 1816. Det er ikke
muligt at indkredse denne oversætter nærmere, men som det fremgår

14) Om Callenbergs institut i Halle, som sendte missionærer til Danmark, hvor
de skulle prøve at få jøder omvendt til kristendommen (1732-1748), se Mar-
tin Schwarz Lausten: De fromme og jøderne, 279-392.

15) Martin Schwarz Lausten: De fromme og jøderne, 23-35 (Wagenseil). 30.
244.598 (Eisenmenger).

16) Fr. Battenberg 1990, 131. Rengstorf u. Kortzfleisch 1988, 190-191.
17) Th. H. Erslew: Supplement til Almindeligt Forfatter-Lexicon, 3, 1868, 687.
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af den titel, som han har givet skriftet, nøjes han ikke med at lade dette
gælde blot de tyske forhold, men henfører det til de danske forhold.

Fries refererer med tilslutning Rühs hovedsynsspunkter og uddyber
dem. Om forholdet mellem jøderne og det tyske folk gælder, at jøder-
ne aldeles ikke er blevet forfulgt og undertrykt, tværtimod er de altid
blevet godt behandlet, men naturligvis har man hele tiden mest måttet
tage hensyn til det tyske folks egne interesser. Det forholder sig nemlig
sådan, at jøderne altid har været pengegriske, drevet ågerforretninger,
anvendt bestikkelse osv. og Fries henviser her til den danske tidligere
teologiske professor D.G. Moldenhawer fremstilling om jødernes ka-
rakter og historie især i Spanien.18 Han afviser Dohms opfattelse af, at
jødernes karakter vil blive ændret, hvis de får flere borgerrettigheder,
for jødernes væsen er grundfæstet og urokkeligt afvigende fra det tyske
væsen. Fries betegner gang på gang jøderne som urenlige, dovne, sny-
dere, pengeglade osv., selvom han hævder, at det ikke er jøderne, men
Jødevæsenet erklære vi Krig…Jødedommet er en Levning af en udannet
Fortid, som man ikke skal indskrænke, men aldeles udrydde…et Samfund af
snyderagtige Høkere og Skakrere. Jødedom er en Folkesmitte, som avles i
Mængde og vinder i Magt ved Penge. Dersom man tror, at man skal for-
bedre jødernes stilling i det tyske samfund, er man bare behersket af en
kosmopolitisk Aand af den almene Menneskekierlighed, som i ethvert Men-
neske skuer sin lignende Broder. Jødernes væsen og opfattelse er uforene-
lig med det tyske folks interesser, de udgør en egen nation, som gifter
sig indbyrdes og holder sammen ud over hele jorden, de udgør et eget
Religionspartie, og dersom man tror, at man skal udvise tolerance over
for dem, tager man fejl, for tolerance skal man kun udvise, dersom det
kan forenes med det tyske samfunds borgerlige formål. Jødedom er
overhovedet ikke en positiv religionsform, jøderne tror, at de er Guds
udvalgte folk, men deres ceremonier er upassende narrestreger og infa-
mier. Konklusionen er, at jødedommen er en Kræmmer- og Skakkrer-
Kaste…en Folkesygdom, just fordi denne Kaste er den skadeligste af al-
le..som Snylteplante eller Blodsuger…aandeligen fordærvet, fyldt af Feig-
hed og Nederdrægtighed.

I de anvisninger, som Fries giver regeringerne, hedder det ganske
som hos Rühs, at man skal begrænse jødernes liv og virke mest muligt,
paatvinge dem et Mærke eller Særkiende i Klædedragten, muligheder for
ægteskab skal indsnævres, kristne tjenestefolk ej ansættes hos dem, de
må ikke længere bo på landet, indvandring af jøder skal ikke mere tilla-
des. Vi trænger nemlig til Befrielse for den hele til vor Fordærvelse sam-
mensvorne Skakkrerkaste. Dersom jøderne ikke vil opgive deres jøde-
dom – Ceremonial-Lovens og Rabbinismens Gyseligheder – og gå over til
Fornuft og Ret, så burde det være sådan, at de har forspildt alle borgerli-
ge Rettigheder. Man burde vende tilbage til lovgivningen fra 1500-tal-

18) Moldenhawers skrift udkom i 1806, se Martin Schwarz Lausten: Oplysning,
343.
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Fig. 1 Den gamle jødefjende, forfatteren Thomas Thaarup, som havde indledt den litte-
rære jødefejde i 1813, genoptog sine angreb ved at oversætte og udgive tyske forfatteres 
antijødiske skrifter i 1817 (Det Kgl. Bibl.).
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let, som Fries derpå gengiver, og han afslutter med ønsket om, at Him-
melen forbyde, at tyskerne i deres nye forfatning lader sig påvirke af et
falsk Skin af Oplysning og Humanitet.

I deres danske oversættelser gengiver både Wosemose og C. Hansen
dette uden noter eller kommentarer. Wosemose meddeler tilmed i sin
indledning, at dette skrift af J.F. Fries er det blandt alle de skrifter, som
nu behandler dette emne, som fortjener den første Rang, for han be-
handler det ud fra det eneste sande og rigtige Synspunkt. Det er nemlig
skrevet som det sømmer sig med Kraft og uden Tilbageholdenhed. Men
Wosemose mener, at det også er skrevet med den skånsel og det hen-
syn, som vi skylder jøderne som vore brødre, og han gør i øvrigt op-
mærksom på, at det blev forbudt i Baden, hvor det først udkom. Da
danske læsere derfor vil have svært ved at erhverve skriftet, har han
oversat det og udgivet det herhjemme.19

Foruden de nævnte danske oversættelser af de tyske antijødiske skrifter
sørgede nogle danske forfattere gennem selvstændige skrifter for, at så-
danne litterære angreb på jøderne også kunne rettes mod jøderne di-
rekte i Danmark. Conrad Georg Friedrich Elias von Schmidt-Phiseldeck
(1770-1832) var en fremtrædende person inden for den statslige admi-
nistration, ligesom han også forfattede filosofiske og statsvidenskabeli-
ge bøger på dansk, tysk og latin, skrev digte og dagsaktuelle indlæg.20 I
1817 udsendte han Om den jødiske Nations hidtil værende Forhold til det
christne Borgersamfund og dets Omdannelse i Fremtiden, som han forin-
den havde fremlagt ved to forelæsninger i Det Kongelige Danske Vi-
denskabernes Selskab, hvor han var medlem. Som det fremgår af titlen

19) Wosemose har i øvrigt udeladt næsten 10 sider fra skriftets begyndelse. Jacob
Katz gør opmærksom på, at Rühs og Fries, som begge citeredes meget i sam-
tiden, har forskellig baggrund. Rühs betonede kristendommen som den tyske
nationalitets grund og væsen, medens Fries havde fjernet sig fra kristendom-
men og fandt en erstatning i den tyske nationalisme. Han kunne derfor ikke
bruge religiøse argumenter i kampen mod jøderne, men talte i stedet for om
jødernes slette karakter, deres afstandtagen fra de stater, de levede i, deres
manglende kultur osv., Jacob Katz: Die Hep-Hep-Verfolgungen des Jahres
1819, Berlin 1994, 26.

20) Han havde studeret filosofi og teologi i Tyskland og Danmark og tog doktor-
grader i begge fag. Efter studier i stats- og finansvidenskab blev han ansat i
statsadministrationen, underviste ved universitetet og var fra 1813-1818 di-
rektør ved Rigsbanken, senere fik han andre fremtrædende embeder i staten.
Han skrev indføring i Kants filosofi og selvstændige filosofiske arbejder, og
inden for statsvidenskaben skrev han om forholdet mellem Europa og De
forenede Stater. Han søgte at påvise nødvendigheden af en europæisk union,
vurderede den i 1815 oprettede Hellige Alliance positivt og forudsagde Ame-
rikas voksende magt og indflydelse, Thorkild Kjærgaard: Conrad G.F.E. v.
Schmidt Phiseldeck, i: DBL 13,1983,157-158. I artiklen omtales hans syn på
jødedom og jøder ikke.
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beskæftiger han sig med samme emne som Rühs og Fries, og der er in-
gen tvivl om, at han har ladet sig stærkt inspirere af dem. Det emne,
som han vil undersøge, er det samme – må jøder bo i kristne stater og i
givet fald under hvilke betingelser? – og han kan også anvende samme
markante formuleringer som de to tyskere, fx i indledningen, hvor han
oplyser, at dette spørgsmål ikke kan afgøres kortfattet efter en misfor-
staaet Menneskekjærlighed og Humanitets vidtdrevne Pretensioner (jf. Fri-
es ovennævnte bemærkning).

Som Rühs og Fries betoner han stærkt de forskelle, der er mellem
kristne og jøder, og også han fremfører talen om jøderne som en egen
Nation, et begreb, som man ellers både fra jødisk side og fra de kredse i
regering og kirke herhjemme, som arbejdede for jødernes ligestilling,
for længst havde opgivet. Men ved at fastholde dette kunne Schmidt-
Phiseldeck og de tyske forfattere fastholde, at jøderne udgjorde en stat
i staten, at de måtte betragtes som illoyale statsborgere og derfor burde
begrænses i deres liv og virke. Schmidt-Phiseldeck blandede det religi-
øse og det verdslige sammen, idet han hævdede, at jødernes selvforstå-
else som Guds udvalgte folk betød, at de udgjorde en egen nation, som
ikke ville have noget med andre, urene, at gøre.21 Jøderne ere altsaa og
ville fra Nationalitetens Side være Fremmede, ikke Landsmænd…Ikke des
mindre bygge og boe de iblandt os og ville nyde ej blot Beskyttelse, men og
Deeltagelse i det mindste til en vis Grad i Samfundets Rettigheder. Dette er
problemet for forfatteren – hvorledes bør Fremmede at ansees, naar de som
Jøderne forlange at gaae ind under et Statsforbund uden at frasige sig deres
Nationalitet, d.e. uden at ville tilhøre det Folk, som har stiftet dette Sam-
fund? Ved kontrol skal staten sørge for, at den Fremmede ikke kan tilføje
staten Skade, dersom han er på kortvarigt ophold, og staten skal sikre
sig, at den fremmede ikke vil falde det offentlige til byrde i den tid, han
opholder sig her. Men dersom han vil bo fast i landet, skal dette kun
indrømmes under visse betingelser. Forfatteren undersøger her, om jø-
dernes nationale Forbindelse, deres indbyrdes forfatning, deres antal og
deres næringsveje på nogen måde kan skade det danske samfund. Han
må her erkende, at jøderne ikke er farlige på de fleste områder. Dog
mener han, at der kan opstå frygt for et hemmeligen fjendsk Sindelag i
det danske samfund for jødernes religiøse Meninger eller Nationalfor-
domme (21). Forfatteren antyder, at jøder sikkert stadig hader alle an-
dre. De har stadig ældre tiders gejstlige eller religiøse Hovmod overfor
alle andre, og dette gjøre dem i det mindste uskikkede til fuldborgerlig Ind-

21) Gennem omskærelsen bliver de et særegent af Gud udvalgt Folk, som midt un-
der Undertrykkelse og Trældom holder sig for ene reent og helligt fremfor de urene,
som Forsynets urandsagelige Beslutning har udstrøet dem iblandt. De gjøre saale-
des Fordring paa at være og holdes for en egen Nation; skjøndt født i Danmark,
Tydskland eller Pohlen, dog ikke Danskere, Tydskere eller Pohler, men Jøder, Israels
Børn og de evige Velsignelsers rette Arvinger. Denne Adskillelse befæste de endnu
mere ved at afholde sig fra huusligt Samqvem med hvilke som helst Folk, de leve
iblandt, anf. arb. 9.
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lemmelse i Staten (25-28), ligesom forfatteren også stiller sig skeptisk
overfor jøders vilje til at sige sandheden i retssager med kristne, specielt
ved edsaflæggelser, og han gentager de ældre tiders fordomme, at jøder
kan løbe fra det hele igen på Den store Forsoningsdag (33-38). Derfor
må staten sikre sig, at de vil være lydige over for øvrigheden og agte det
danske samfund. Bandlysningsretten bør fratages jøderne, og det sam-
me gælder de særlige ældre jødiske begravelsesskikke, som i øvrigt slet
ikke gjaldt mere i Danmark (42-44).22 Det vil også være betænkeligt at
tillade jøder i landet, som vil være Talmudister, og man skal for fremti-
den holde antallet af jøder på et bestemt niveau. Ligesom de tyske for-
fattere hævder også Schmidt-Phiseldeck at jøderne er meget mere end
andre optaget af handel og penge, også han fremfører den påstand, at
der er en principiel forskel på jøder og det danske samfund, fordi dette
har lagt kristendommen til grund: Det må strax ved første Øiekast synes
betænkeligt, at et Folk, som i mange Henseender er fremmed for os, som for-
kaster vor Religions væsentlige Grundsætninger og vore Sæder skal have
lov til at beskæftige sig med en næringsvej, som lettest giver Anledning
til Bedrag. Derfor mener han, at man skal sikre sig, at deres moral er
som de kristnes, ellers skal de ikke have borgerrettigheder. 

Konklusionen bliver derfor hos ham ligesom hos de to nævnte tyske
forfattere, at det neppe findes tilraadeligt at gjøre dem deelagtige i alle den
fuldmyndige Statsborgers Rettigheder, saa længe de blive ved at være Jøder,
d. e. et særegent Folk, fremmed for vort Blod og Slægtskab og udeeltageligt i
vort huuslige og venskabelige Samqvem (55). Jøderne er ikke skikkede til
uden mangehaande Indskrænkninger at optages som Indbyggere, mindre
som fuldberettigede Borgere i christne Stater (64). Man kan ikke have fuld
tillid til jøderne, så de, der bor i landet, skal ikke kunne blive dommere,
kæmnere, rådmænd eller ansættes i militæret, og det er kun rimeligt at
man idømmer jøderne en særlig skat for deres Beskyttelse. Ud fra deres
religionsprincipper foragter og hader de alt det, som er helligt og agt-
værdigt i det øvrige danske samfunds øjne, de ønsker sig ingen dannel-
se, de udgør en arvelig Kaste af Handelsmænd – som Rühs og Fries hæv-
dede – og pengene udgjøre Sjelen og Drivfjædren i deres Virksomhed.
Med henvisning til Buchholz’ bog Moses og Jesus – den bog, som i
Thaarups danske oversættelse indledte den første litterære Jødefejde i
Danmark (1813)23 – erklærer Schmidt-Phiseldeck, at der kan ikke
være plads til både kristne og jøder i landet, og da kristendommen har
et invortes Præg af Almeengyldighed og er anvendelig paa alle Folkefærd, er
det jøderne, som skal gå over til de kristne, ikke omvendt (70). 

Det er derfor den kristne stats opgave at indlede den Jødiske Nations
Identification med de Christne Folkeslægter (73). Schmidt-Phiseldeck går
et skridt videre og fremfører et forslag til, hvordan dette skal gennem-

22) Om bandlysning, se Martin Schwarz Lausten: Oplysning, 227-229, om be-
gravelser, se smst. 241-243.

23) Martin Schwarz Lausten: Oplysning, 343-347.
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føres. I de kristne stater skal der simpelthen oprettes Selskaber for den
jødiske Kirkelæres Reformation. Her skal de mest oplyste jøder sidde og
kritisk gennemgå den jødiske teologi og moral. Det hele skal resultere i
et nyt Doctrinal-System, en nye Talmud. Som model for et sådant sel-
skab kunne man anvende de mange bibelselskaber, som netop er stiftet
i de kristne lande, mener han (77) og foreslår, at Berlin blev sædet for
denne forsamling. Hvad skulle de diskutere? Fx at skal sabbaten af-
skaffes til fordel for søndagen, at omskærelsen skal ophøre, at de jødi-
ske højtideligheder skal henlægges til de kristne højtidsdage. Når for-
handlingerne er gennemført, skal resultatet, et renset Doctrinalsystem,
sendes til høring i de europæiske lande og derpå gøres gældende for
alle europæiske jøder.

Inden man når så vidt har staten en række opgaver at varetage over
for jøderne: de skal nægtes adgang til borgerrettigheder, hvis de ikke vil
lade sig reformere, deres antal må ikke forøges, de skal forpligtes til at
sende deres børn til kristne skoler, deres muligheder for at blive han-
delsfolk skal begrænses, blandede ægteskaber er meget betænkeligt, jord
må kun ejes, dersom de lader sig reformere. Til gengæld må man ikke
håne jøderne ved udvortes Betegnelser i Klædedragt eller deslige (112).

Vi skal her ikke gå nærmere ind på de tyske litterære jødeoverfald, men
det skal dog nævnes, at Rühs og Fries fik et særdeles grundigt svar fra J.
Wolf og G. Salomon, begge mosaiske lærere i Dessau. I et godt 200 si-
der langt skrift optrådte de på en lignende måde som den kristne kirkes
apologeter i Oldkirkens tid: i stedet for langvarige polemiske udfald
valgte de at oplyse om, hvad jødisk religion indeholdt i teologi og mo-
rallære.24 I bogens anden udgave nævner de, at de i mellemtiden har
fået kendskab til den ovennævnte bog af danskeren Schmidt-Phisel-
deck. Den er ganske vist affattet i en rolig filosofisk tone, mener de,
men den indeholder ikke andet end de beskyldninger mod jøderne,
som allerede for længst er fremført af andre. Derfor har forfatterne ikke
fundet det nødvendigt overhovedet at reflektere nærmere over den.
Dens synspunkter er på forhånd tilbagevist i deres bog, erklærer de.

I bogens første del præsenterer de jødedommens indhold i 20 kapit-
ler med overskrifter som fx I jødedommen fremstilles Den Guddommelige
som det højeste ideal at efterfølge i kærlighed og dyd; i jødedommen er men-
neskekærlighed grundloven for moralen. Derfor skal den tillægges stor vær-
di, og den fremstilles som religiøs lov; ægteskabets pligter; pligter imod ældre
folk og lærde; pligter overfor fædrelandet; løfter og edsaflæggelse. Hele frem-
stillingen er bygget op omkring citater fra Bibelen, den talmudiske lit-
teratur, fra andre værker og samtidige forfattere. Bogens anden del be-
står af en afvisning af Rühs bog og Fries anmeldelse af den. På grund-

24) J.Wolf und G. Salomon: Der Charakter des Judenthums nebst einer Beleuchtung
der unlängst gegen die Juden von Prof. Rühs und Fries erschienenen Schriften.
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, Leipzig 1817.
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lag af talrige henvisninger til de originale kilder – Rühs beherskede
ikke hebraisk – og en overvældende mængde af eksakte oplysninger,
voldte det dem ikke besvær at tilbagevise de to mænds skrifter.

Friedrich Rühs fortsatte dog uanfægtet sine angreb. I et nyt skrift for-
svarede han sine fremførte synspunkter og gentog, at jøder ikke har ret
til at få del i de borgerrettigheder, som det tyske folk har erhvervet sig.
Et folk skabes af en Folkeaand, gentager Rühs her, og kun de menne-
sker kan optages i folket, som helt og fuldt slutter sig til det, for Natio-
nalismen (Folksegenhed) d. e. Indbegrebet af alle de Omstændigheder, hvor-
ved et bestemt Folk just er dette bestemte Folk, udgjør ligesom Sjelen af dets
gandske Tilværelse. Derfor må der ikke foregå en Blanding med andre
Folk, hvilket blot vil få fordærvelige følger. Modsætningen mellem kri-
stendom og Jødiskhed, altsaa i vort Tilfælde imellem Tydske og dem, er en
naturgivet sag og så dybt grundet i Folkefølelsen, at den ikke kan brydes
gennem en borgerlig ligestilling. Derfor kan man forstå det tydske Folks
almindelige antijødiske Stemning, og han kan kun prise de lande lykkeli-
ge, som har beskyttet sig imod jødernes indflydelse (33). Det tyske folk
skal derfor til enhver tid med hele dets Folkskraft forsvare dets religion
og Folksegenhed, for det er det højeste et folk skal forsvare (35), og reli-
gion og nationalisme falder her sammen, der er en nøje forening af
Christendom og Tydsk Sindelag.

Jøderne anklages igen for pengebegær og skadelig indflydelse i hele
folket, og derfor må begrænsninger indføres, så man kan afværge en
unaturlig og uchristelig Sammenblandelse (51). Han gentager sine tidli-
gere fremførte forslag (90), også kravet om et synligt kendetegn på jø-
derne, hvilket ikke vil være vanærende, og han gentager afvisningen af
Dohms synspunkter. Jødernes særlige væsen betyder, at de ikke vil for-
andre sig, uanset hvad man foretager sig (56) og tilbageviser den saa
kaldede Jødeforfølgelse. Alligevel erkender han, at der har fundet forføl-
gelser sted, men fremfører den kendte påstand, at der var jødernes egen
skyld, for de bespottede frelseren på det skammeligste osv (67). Hen
mod skriftets slutning vender han stadig mere opmærksomheden hen
mod foreningen af det tyske folks nationalfølelse og kristendom. Jø-
derne kan ikke opnå de borgerlige rettigheder, men skal på mangfoldi-
ge måder begrænses i deres liv og virke, for alle borgerlige rettigheder ere
uadskilleligt forbundne med vor Religion (94).

Selvom også dette skrift i ganske særlig grad havde den voksende tyske
nationalisme som en vigtig baggrund, bortset fra Rühs jødehad, er det
i vores sammenhæng bemærkelsesværdigt, at Thomas Thaarup har øn-
sket også at meddele danske læsere dette indhold, idet han oversatte og
udgav skriftet kort efter, at det havde set dagens lys i Tyskland.25 

25) Frederich Rühs: Christendommens og Det tydske Folks Rettigheder. Forsvarede
mod Jødernes Fordringer og deres Forfægtere, oversat af Thomas Thaarup, 1817.
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Endnu fire år senere kunne de samme synspunkter offentliggøres. I
tidsskriftet Statsvennen bragte man en længere artikel, fordelt over to
numre, fra Dr. Pappes Lesefrüchte, oversat til dansk. Under overskriften
Om Jødernes borgerlige Forbedring nævnte forfatteren Rühs og Fries
synspunkter og tilsluttede sig sidstnævntes opfattelse, at jøderne skal
være udelukket fra borgerret, fordi de ikke er skikkede til det. Det er en
grov og utilgivelig fejl, at jøder overhovedet er blevet lukket ind i lan-
det, og nu har de formeret sig, men det tyske folk har ret til at forstøde
dem, fordi de væsentligen skade de Tydskes Velfærd, Sædelighed og Folke-
udvikling. Men da de har fået ophold, kan de ikke uden videre forkastes.
Tilbage bliver kun den mulighed, at jøderne skal blive som tyskerne.
Forfatteren fremfører de krav, som Fries havde fremsat. Dog bemærker
han, at synligt kendetegn på jøderne ikke vil være nødvendigt, thi Na-
turen har allerede skarpt nok udmærket dem. Forfatteren kan kun håbe, at
jøderne ved at rette sig efter kravene kan bringes til Erkjendelse af vor
Religions Aand. Statsvennen blev udgivet af den kgl. hofboghandler Jens
Lorenz Beeken. Hans holdning i dette spørgsmål lå åbenbart ikke helt
fast. Senere på året optog han en anden artikel i bladet, som vendte sig
kritisk mod fællesskoler for kristne og jødiske børn, men to år tidligere
havde han oversat til dansk og udgivet Julius von Voss: Opløbet imod Jø-
derne i Franken og andre Steder 1819, 1819. I dette skrift vendte den ty-
ske forfatter sig skarpt imod de folk, som foranstaltede optøjer mod jø-
derne i tyske byer. Han påpegede her kristendommens nedstamning
fra jødedommen – hvorfor han kaldte dem halve Jøder – og han hævde-
de, at Ægte Religion og Naturret påbød at behandle mennesker lige, af-
viste den kendte anklage, at jøderne udgjorde en stat i staten, at jøder
var ågerkarle og benyttede bestikkelse. Tværtimod var der langt flere
fromme jøder end kristne, de var også flittigere og holdt mere huslig
orden. I en Sum: I skal elske Jøden som Eders Næste, om I ellers ville være
Christne…I skal ære Jøderne som det ældste ærværdigste Folk. Han frem-
førte også den fra Dohm kendte opfattelse, at Israeliterne faae kun lige
Rettigheder med andre Borgere, og de ville være gode Borgere, som ingen
Stat kan have for mange af. 26

Der lød dog også andre røster i dette 2. litterære jødeoverfald. Søren
Møller, fuldmægtig, prøvede i et lille skrift, Noget til det danske Publi-
kum, i Anledning af det for Tiden yttrede Had mod Jøderne, 1819, at mane
til besindighed. Han henviste direkte til den tyske strid og til de optø-
jer, som netop havde fundet sted i København og prøvede i en afdæm-
pet tone at minde om Kristi ord om næstekærlighed og retfærdighed.
Han var naturligvis klar over, at Thaarup igen var ophavsmand til den-

26) Om Jødernes borgerlige Forbedring, i: Statsvennen, Første Bind, nr. 10 og 11/
1821. Om Beeken, se Erslew: Alm. Forfatter-Lexicon 1, 1843, 92. Opløbet
imod Jøderne i Franken og andre Steder 1819. En Oversættelse af Hep Hepperne
af Julius v. Voss, 1819, oversat og forlagt af J.L. Beeken, hofboghandler, 1819.
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ne nye bølge af antijødiske litterære overfald. Det skrev han ikke, men
satte i stedet et ældre citat af samme Thaarup på skriftets titelblad:
Hads og Tvedragts Mulm forsvinde/ Os til lys og Held forbinde/ Et
uskrømtet Broderbaand! Desuden citerede han inde i skriftet den kendte
strofe af samme Thaarup

Hvad har stakkels Neger giort,
At den blanke Mand ham hader?
Er han ond for han er sort:
Er Gud ikke alles Fader?

Han nævnte, at dette var skrevet af en af Danmarks hæderligste Digtere
og spurgte, om denne ædle tanke måske ikke også kunne anvendes på
jødernes forfølgelse, thi hvad kan Jøden giøre for at han er født Jøde; skal
han derfor hele sit Liv være foragtet og forhaanet; skal han derfor blandt
Christne ikke være sit Liv sikkert, han være endog det ædleste Menneske?
Møller nævnte en række anklager, som man havde rettet mod jøderne
– bl.a. deres optagethed af handel og penge, manglende lyst til land-
brugsarbejde og matros- og soldaterarbejdet, deres stolthed og arro-
gance – og han tilbageviser hver eneste anklage. Hans hovedsynspunkt
her er, at skylden for det hele skal placeres hos de kristne, ikke hos jø-
derne. Han nævner ikke Chr. W. Dohm, men det er klart nok, at bag-
grunden for hans holdning er samme opfattelse, at jødernes forædling
vil skride frem i takt med, at man giver jøderne stadig flere borgerret-
tigheder: jeg er overbeviist om, at naar Jøden opdrages godt og lærer noget
nyttigt, kan han ligesaavel blive et nyttigt Medlem af Samfundet som en-
hver Christen. Han afviste direkte at tale om Thaarups udgivelse af
Buchholtz bog, advarede mod at generalisere over for jødiske medbor-
gere – at forfølge den gode Jøde for den slettes Skyld, det anstaaer ingen god
dansk Borger – nævnte kendte jødiske videnskabsmænd og forfattere og
mente, at de aktuelle optøjer viste hvor farligt det var, dersom pøbelen
fik del i magten. Sluttelig rettede han en indtrængende appel til læser-
ne Lad os være enige og rolige! Lad os elske vor Næste, han være Christen
eller Jøde…Retskafne Christne og retskafne Jøder! Rækker hinanden Haan-
den til en bestandig Forsoning og elsker hinanden som gode Mennesker.

En lignende holdning kom til udtryk i et skrift af N. Frabe: En fredelig
sindet Borgers Tanker og Ønske i Anledning af de forefaldne og endnu fore-
faldende urolige Optrin mod Jøderne (1819). Han indtog den forsigtige
holdning, at hans skrift ikke skulle ansees som et Anfald imod eller et For-
svar for Nogen. Han agtede blot at pege på mulige årsager til urolighe-
derne, selvom han dog ikke lagde skjul på sit standpunkt. Også han var
behersket af Dohms opfattelse: den Deelagtighed i Borgerrettigheder, som
Regjeringen har forundt Jøderne, er Grunden til, at Jøderne i Almindelig-
hed have faaet Smag og Lyst til det mere Ædle. Han afviste religionsfor-
skellen som grund til urolighederne, selvom de kristne ofte har lidt af
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Intollerants og Forfølgelsessyge. Han gik derefter ind på de rent verdslige,
sociale, følger af et jødisk samfunds liv i en kristen stat, nævnte teorien
om staten i staten, gjorde sig overvejelser om det enkelte menneskes
dobbelte interesse, statens og dets egen. Han fremførte her et forsvar
for landets jøder, som efterlevede landets love og udviste fædrelands-
kærlighed, og han tilbageviste påstanden om, at de var skyld i landets
økonomiske krise. 

I skriftets anden del beskæftigede han sig med forskellige løsninger.
Han tog selvsagt afstand fra forslagene om jøders fordrivelse eller om
begrænsning i deres liv og virke, som han formentligt kendte fra Thaa-
rups oversættelser. Men hans ideal var alligevel, at kristne og jøder en-
gang skulle forenes, og her kunne han anvende Dohms ovennævnte
synspunkt. Foreningen af kristne og jøder skulle ikke nås ved tvang el-
ler undertrykkelse, men netop ved stadig at give jøderne bedre sociale
muligheder. Det havde nemlig vist sig, mente han, at jo mere borger-
rettigheder, dannelse og kultur var blevet udbredt blandt jøder, desto
mere var Afstanden imellem Christne og Jøder betydeligen aftaget og vil
stedse ved stigende Cultur aftage, indtil begge Religions Partier nærme sig
Forenings Punctet. Men det er værd at bemærke, at denne forening
skulle komme i stand derved, at jødedommen som religion blev opgi-
vet. Der var således måde med forfatterens sympati. Han mente selv, at
dette ikke var udtryk for en uretfærdighed, og han så lyst på mulighe-
derne for at nå denne ideelle situation: engang ville Jødernes Antagelse
af Christendommen virkelig finde Sted (20-21).27

Endelig skal omtales et skrift af sognepræst Niels Blicher, fader til dig-
teren og forfatteren Steen Steensen Blicher. Sønnen havde taget stil-
ling i den første litterære jødefejde (1813)28. Med skriftet Betænkninger
om den Jødiske Nation og dens Foreening med os Christne (1819) kastede
faderen sig nu også over dette emne, for han havde i mange år beskæf-
tiget sig med Jødesagen, betragted mere fra Religionens end fra Politikens
Side; thi som saa har jeg troet, at den rigtigst maatte begrundes (39). Den
tese, som han her udtrykker, gennemfører han i bogen. I første del (1-
14) opridser han kortfattet jødernes historie fra Abraham til samtiden
med midtpunktet i deres forkastelse af Jesus som messias. Trods ad-
spredelsen og forfølgelser udgør de en Nation, blander sig ikke med
andre, er i besiddelse af særlige karakteregenskaber, og Blicher nævner
her de sædvanlige – den overdrevne Handelsaand og en herskende Sand-
selighed. Men på samme tid gælder det, at de er et paafaldende Beviis for
vor christelige Troes guddommelige Sandhed, for de kristne er jo indpodet
på deres ældgamle stamme, så Af deres Troe er vor oprunden…Var deres
Troe ikke fra Gud, saa er vor det heller ikke. Alligevel vil Blicher fasthol-

27) N. Frabe er måske identisk med biskop Nic. Faber (1789-1848). 
28) Martin Schwarz Lausten: Oplysning, 362-369.
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de, at jødernes langvarige Elendigheder skyldes, at de forkaster Jesus
som Messias (12-14).

I skriftets anden del beskæftiger Blicher sig med de muligheder, han
ser for dette saa paafaldende Særsyn, det fremtidige forhold mellem
kristne og jøder. Han tager her kritisk stilling til Schmidt-Phiseldecks
ovennævnte bog, og selvom han roser den lærde mands Sindighed,
Grundighed og Upartiskhed (!), afviser han hans synspunkt, at man først
skal klare jødernes sociale forhold, derefter vil de sikkert blive kristne i
ånd og sandhed, men uden ydre bekendelse. Der er ikke noget håb om,
at kristne og jøder kan bliver verdsligt forenede, men der er håb om, at
de kan omvendes til kristendom. Det ved Blicher fra Romerbrevets
kap. 11 og 12, og derfor mener han fortrøstningsfuldt, at det elskelige
Jødefolks fuldkomne Foreening med os ikke tør være meget langt borte (16).
Der er flere tegn i samtiden, som viser dette, bl.a. oprettelsen af bi-
belselskaber og selskaber for jødemission. Alligevel spørger han, om
der ikke er yderligere midler, som kan tages i brug. Enhver form for
tvang afvises, det samme gælder troen på, at en forbedring af den jødi-
ske ungdoms skolegang skulle være formålstjenlig. Derimod tilslutter
han sig Schmidt-Phiseldecks ovennævnte forslag om afholdelsen af et
jødisk Storthing af ledende rabbinere og fremtrædende jødiske mænd,
men Blicher fremlægger sin egen udgave af et sådant stormøde. Me-
dens Schmidt-Phiseldeck foreslog, at de europæiske regeringer skulle
lade det foranstalte, mener Blicher, at man ikke bør udvise tvang. Alli-
gevel erkender han, at man fra jødisk side næppe af sig selv vil indkalde
til det møde, og derfor bør de enkelte landes regeringer give en blid og
kraftfuld opfordring til afholdelsen. Fra dansk side tænker han sig, at
mænd som Nathanson og Gottleb Euchel o. fl. kan deltage. Det er
åbenbart de navne, han kender. Det falder ham ikke ind at overrabbi-
neren også bør deltage. Medens Schmidt-Phiseldeck ønskede, at for-
samlingen skulle nå frem til en gennemgribende reform af jødedom-
men, er det Blichers håb, at det vil ende med, at deltagerne erkender, at
jødedommen helt skal falde til fordel for antagelse af kristendom. Dog
skal man hverken sige til deltagerne, at de skal nå frem til dette resultat
eller at de skal forblive i jødedommen, men blot meddele dem, at de
med en frie og Sandhed søgende Aand selv skal finde frem til det rette Al-
ternativ. Men man skal gøre forsamlingen klart, hvor megen lid, man
sætter til deltagernes evne til at hæve sig op over fordomme og indgro-
et national, dvs. jødisk, stolthed. Blicher er overbevist om, at de som
fornuftigtænkende Mennesker vil anse det for en hellig pligt at prøve alt
og vælge det sande Gode. Til sammenligning nævner han, at alle med for-
nuftig Frihed tænkende Christne jo ikke viger tilbage for at læse og høre
om alle andre religioner uden at være bange for at smittes, fordi de som
kristne har uomstødelige grunde for deres tro. En lidt underlig sam-
menligning, for Blichers hensigt med mødet er tværtimod, at deltager-
ne skal erkende, at kristendommen, ikke jødedommen, er sandheden.
Der vil nemlig ske det, at den Tro, der ei kan udholde Lysprøven, ei taale
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at beskues i det klareste Lys, er ikke værd at holde fast ved. De vil opdage,
at en tro, som er bygget paa en løs og falsk Grund, ikke er noget værd.
Blicher går et skridt videre og opstiller en veritabel dagsorden for dette
jødiske stormøde: 

1. Der skal indledes med en højtidelig, ydmyg og hjertelig bøn til
Gud om hans nådige bistand til at søge og finde den evig vigtige
sandhed.

2. Deltagerne skal love hinanden, at de vil antage og følge den
fundne sandhed.

3. Deltagerne skal aftale, at de kun vil lægge de “gammeltestament-
lige” skrifter til grund for forhandlingerne. Hverken Talmud eller
andre skrifter fra den jødiske tradition må komme i betragtning.

4. Forsamlingen skal forpligte sig til at læse og overveje et tysk skrift
med titlen Von dem Reiche Gottes, som udkom i Güstrow 1774.
Blicher oplyser ikke forfatterens navn, men han refererer over-
skrifterne af nogle af kapitlerne. Forfatteren når på baggrund af
Israels historie frem til kristendommens sandhed. Dersom de læ-
ser dette omhyggeligt igennem, kan de kristne have det håb, at
hele forsamlingen vil skænke Sandhedens Kraft sit hele Bifald.

5. Som et sidste punkt kan man anbefale forsamlingen at læse Mat-
thæusevangeliet, derpå Johannesevangeliet, derpå Apostlenes
Gerninger og til sidst de apostolske breve. Disse skrifter, tilføjer
han, var netop skrevet til jøder, som frivilligt ved Sandhedens sei-
rende Kraft var gået over til kristendommen. 

Hvad skulle man da stille op efter afholdelsen af dette jødiske stormø-
de? Schmidt-Phiseldeck havde foreslået, at resultatet – som han regne-
de med ville blive en stærkt reformeret jødedom – skulle befales vedta-
get af alle jøder. Men Blicher mener, at man ikke skal anvende tvang,
for dersom mødets deltagere eller blot nogle af dem når frem til det,
som de kristne regeringer og alle andre kristne håber – antagelse af kri-
stendommen – så bliver tvang slet ikke nødvendig, for deltagerne vil
selv offentligt fortælle andre om den sande Troe.

Blicher øjner store perspektiver her. De jødiske mænd, som her går
over til kristendommen, De ypperlige Hædersmænd, vil blive udødeligt
berømte, de vil blive modtaget, velsignet og prist af de kristne i nutid
og fremtid. Måske kan Danmark tilmed blive det første land, hvor det-
te sker, tænker han sig, og det kan da blive indledningen til de eskato-
logiske begivenheder, hvor Guds rige udbredes i hele menneskeslæg-
ten. Der vil blive afholdt jubelfester overalt på jorden, og Blicher vil
selv gerne opløfte sin røst som en basun i håbet om, at verdens kristne
regenter kan høre, når han råber sin lovprisning af dem, fordi de er ble-
vet redskaber i kongernes konges hånd til det store Værks Udførelse. De-
res navne vil blive gemt i historiens bøger, ja de vil blive indskrevet i
Livets bog. Men han må erkende, at hans stemme er for svag til dette
udråb.
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Således er Blichers vision for jøders overgang til kristendommen. Men
som kristen teolog har han ikke glemt det jødiske folks særlige status.
Hvad skal der ske med folket, når det går over til kristendommen? Op-
hører det så ikke med at være det jødiske folk? Han stiller derfor det
spørgsmål, om det kan være rigtigt, at dette folk, denne agtværdige Na-
tion, helt skal smelte hen blandt andre Nationer. Det vil han meget nødig
ønske, tværtimod skal man fortsat på en eller anden måde hædre den
og mindes dens høihellige Herkomst. Men hvordan kan man både fast-
holde, at jøderne er jøder og at de er blevet kristne? Blicher trækker
tanken frem om et synligt mærke, som er fremført i de ovennævnte
antijødiske skrifter, men med den forskel, at et sådant mærke skal være
et hæderstegn, et bevis på, at den pågældende jøde er blevet kristen.
Han foreslår, at de mandlige jøder fra det 15. år udstyres med et metal-
kors, hvor der på den ene side står Jesus Christus og på den anden side
de græske ord Ennomoj Crijw.29 Men det skulle dog være muligt at
fradømme dem mærket, dersom de fremviste en eller anden forargelig
Usædelighed.

Også på anden vis kunne man hædre det jødiske folk, dersom det
blev kristent. Blicher tolker profetierne hos Esajas og andre om, at jø-
derne i de sidste tider igen skal få det gamle Israels land i eje. Det må
betyde, at de jøder, som er blevet kristne, skal få landet til ejendom.
Hvordan skal dette ske? Derved, at de samtlige kristne regenter skal
henvende sig til den nuværende regent, den tyrkiske, og anmode om at
landet overdrages til de kristne jøder imod at anvise de der værende Ind-
byggere andre Egne til Beboelse. Dette nye Israel vil derpå indtage en høj
rang blandt nationerne, det vil blive en herlig selvstændig Nation under
dets egne christelige Regenter – i det mindste så længe, folket vil vandre i
ydmyghed og fredelighed på den sande kristendoms vej. Dette folk vil
da være Guds hellige ejendomsfolk, det vil vise Guds riges blomstring
på jorden, og da vil man virkelig se, at de sidste er blevet de første.

Blicher slutter sine overvejelser med en direkte flammende appel til
min elskelige, medgjenløste Broder eller Syster af det agtværdige Jødefolk.
Han understreger her først sammenhængen mellem kristendom og jø-
dedom: Al den lyksalighed, som Blicher ejer, hans trøst og håb, kan
han takke en mand af det jødiske folk for, siger han og tilføjer, at de
ikke-jødiske folk er blevet indpodet på den jødiske stamme. Dette vi-
ser, hvor betydningsfuld det jødiske folk er. Derfor skal hver jøde er-
kende denne værdi. Men han skal også angre, at han har miskjendt Din
himmelske Broderven, den sande Messias, som jo var tydeligt beskrevet
for ham i Esaj. 53 og i mange andre profetiske udsagn.

29) Det græske udtryk, som ikke er stavet korrekt i Blichers tekst, betyder under
Kristi lov, og hentyder til 1. Kor. 9,21: For dem, der er uden lov, er jeg blevet
som en, der er uden lov, for at vinde dem, selvom jeg ikke er uden Guds lov, men er
under Kristi lov. Tak til sognepræst, lic. phil. Lene Andersen for hjælp med
denne tydning. 
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Mærker Du ikke, hvor kjærligen vi række Dig vor Broderhaand? Gid Du
vilde række os Din igien!

Niels Blichers skrift kan næppe kaldes et indlæg i den litterære jødefej-
de, men er dog nævnt her, fordi han tager stilling til Schmidt-Phisel-
decks ovennævnte skrift, som fik en vis betydning i jødefejden. Blicher
polemiserer ikke direkte mod jøderne, men hans holdning er naturlig-
vis en eneste skarp afvisning af jødedommen som frelsesvej. Dette
kommer også tydeligt til orde i hans på mange måder naive forslag om
et jødisk stormøde og i henvisning til den bog, som han foreslår, at den
jødiske forsamling skal lægge til grund for forhandlingerne. Ganske
vist oplyser han ikke forfatterens navn, men det drejer sig om den
schweiziske teolog Johann Jacob Hess (1741-1828), som vakte stor op-
mærksomhed med den omtalte bog, Von dem Reiche Gottes. Ein Versuch
über den Plan der göttlichen Anstalten und Offenbarungen. I et stort an-
lagt system viser han i de to bind, hvorledes menneskeslægtens histo-
rie, det israelitiske folks og de kristnes historie alt sammen lige siden
verdens skabelse er forløbet efter en af Gud nøje udtænkt plan. Israels
skæbne måtte blive som den blev; alt sigtede hen til Kristi komme, og
fuldendelsen vil indtræffe ved hans genkomst.30 Han forsøger ganske
vist at gå pædagogisk og forsigtig frem i sine formuleringer, men det
kristne endemål er klart nok.31

Det skal her endelig nævnes, at den københavnske kateket Isaac
Mannheimer også leverede et flammende indlæg mod disse nye over-
fald på jøder, men da han formede dette som en prædiken og udgav
indlægget i sin prædikensamling, skal det behandles i sammenhæng
med omtalen af hans kateketembede (se s. 81).

Ganske kort tid efter at disse nye litterære overfald på jøder havde fun-
det sted, fulgte den såkaldte korporlige Jødefejde. Antijødiske sedler og
plakater, hvor man opfordrede til angreb på jøderne, blev sat op i Kø-
benhavn, og i september 1819 opstod tumulter og uroligheder i byen,
hvor folk slog ruder ind i jødiske forretninger og huse og foretog

30) De to bind udkom i Zürich 1774. Det er formentlig dem, Niels Blicher har
kendt og anvendt. Nyere forskere sætter ham ikke højt. Som eklektiker, der for-
søgte at forene oplysningstidens tænkning med åbenbaringstroen, gled han hurtigt
ind i glemselen, mener Th.K. Kuhn i Religion in Geschichte und Gegenwart, 4.
Aufl. 3, Tübingen 2000, 1705. I ældre tid roste man imidlertid hans indsats
imod rationalismen, og navnlig et værk om Jesu liv skaffede ham megen om-
tale, P.D. Hess: Johann Jakob Hess, i: Realencyklopädie für protestantische
Theologie und Kirche 17, Leipzig 1899, 793-801. På dansk udkom hans Vor
Frelseres Jesu Christi Ungdoms Historie, 1774, og Vor Frelsers Jesu Christi Lev-
nets-Historie, 1773 og 1774. Hans Jesus-biografi blev anvendt af Balthasar
Münter under dennes omvendelsesforsøg med den dødsdømte Struensee og
skaffede Hess yderligere berømmelse. Københavns universitet kreerede ham
til æresdoktor i teologi i 1817, Friedhelm Ackva: Johann Jakob Hess (1741-
1828), Bern 1992, 38-39; 110-134; 206. KLFN II, 1904, 418-419. 
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plyndringer, inspireret af samtidige uroligheder i Hamburg. Ved hjælp
af både politi og militær fik man standset overfaldene. Henved 30 per-
soner – de fleste var svende og lærlinge og kvinder fra den københavn-
ske underklasse – fik straffe i form af et par års strafarbejde og fængsel.
Urolighederne fandt også sted i Helsingør og Odense og en række an-
dre byer, men der var næppe tale om organiserede optøjer og overfald,
og det er et spørgsmål, i hvilket omfang det hele var inspireret af de
samtidige antijødiske uroligheder i Tyskland.32 

Selvom optøjerne blev nedkæmpet forholdsvis hurtigt – uroligheder-
ne fortsatte dog helt til begyndelsen af det følgende år33- så måtte det
selvsagt udløse frygt og alvorlige betænkeligheder i det jødiske sam-
fund. Kunne man affærdige det hele som pøbeloptøjer, når man kun få
år i forvejen havde kunnet læse københavnske intellektuelles litterære
angreb mod jøderne? 34Nogle år senere, 1830, udbrød igen urolighe-
der. Denne gang ligeledes inspireret af jødeuroligheder i Hamburg,
men anledningen i København var grundstensnedlæggelsen til den nye
synagoge i Krystalgade. Der var ganske vist tale om pøbeloptøjer af

31) I sin Niels Blicher. En 1700-tals præst, hans betydning for søn, sogn og fædreland,
2000, fremstiller Jesper Langballe kortfattet Blichers ovennævnte forslag, 70-
72. Han foretager sammenligning mellem Niels Blichers og sønnens hold-
ning til jødedom og jøder, roser med rette Steen Blichers indlæg i den litte-
rære jødefejde for at hæve sig op over de mange pøbelagtige skrifter, og han
påpeger, hvorledes Steens skrift er præget af samtidens almindelige oplysning
og den naturlige religion, medens faderen bygger på bibel, åbenbaring og
“positiv religion” og anskuer forholdet mellem kristne og jøder ud fra en tros-
mæssig synsvinkel. Medens Steen tror, at oplysning er vejen frem, fremfører
Niels Blicher kristentroen som sandheden. Langballe synes i øvrigt ikke at
være opmærksom på, at forslaget om et jødisk stormøde stammer fra Sch-
midt-Phiseldeck. Blicher ændrer blot på dennes forslag til form og indhold.
Langballe omtaler heller ikke Johann Jakob Hess.

32) Bent Blüdnikow og Harald Jørgensen: Den lange Vandring til borgerlig ligestil-
ling i 1814, i: Indenfor Murene. Jødisk Liv i Danmark 1684-1984, red. Harald
Jørgensen, 1984, 86-90. Bent Blüdnikow: Dansk-jødisk historie, en forsknings-
oversigt, i: Fortid og Nutid XXXII, 1985, 22-24. Kildetekster til urolighederne
i A. Syskind (udg.): Jøderne som danske Borgere. En samling Aktstykker, 1897,
117-156. Jacob Katz mener, at det var jødernes erhvervelse af de politiske ret-
tigheder i 1814, som lå bag urolighederne i København, der i øvrigt var inspi-
reret af de hamburgske begivenheder, Jacob Katz 1994,71. 

33) Bent Christensen og Bent Blüdnikow: Politiet og jødefejden i København
1819, i: Politihistorisk Selskab. Årsskrift 1982, 4 -38.

34) Et glimt af den antijødiske stemning i København får man også gennem et
anonymt indlæg i Adresseavisen (59. Aarg. Nr. 247, 21/10 1817): Da tilstun-
dende Reformationsfest synes kun at gjelde protestantiske Christne, haabes det paa-
seet, at ikke nogen eneste Jöde optager Festdagene Plads i Kirkerne for nogen eneste
protestantisk Christen. A.B.C. til Ø. Indsenderne fik svar fra en anonym polsk
jøde, som mente, at man ganske vist nok kunne glæde sig sammen med den
herskende kirke over reformationen, men man kunne dog tydeligt se, at der
var meget i kirken, som stadig havde en reformation behov (smst. nr. 253).
Venligst meddelt mig af Bjørn Westerbeek Dahl.
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både drenge og voksne mænd, mange ruder blev knust i stiftelsens Me-
yers Minde, en jødisk mand, Goldzieher, blev overfaldet og ilde tilredt
med spark og slag, og optøjerne bredte sig til andre gader. Medens
man tidligere antog, at der blot var tale om drengestreger, har udvidede
arkivundersøgelser vist, at så enkelt forholdt det sig ikke. En snedker-
svend blev idømt 5 gange 6 dages fængsel på vand og brød. Udenland-
ske gesandter rapporterede hjem om de dramatiske begivenheder, som
også synes at have haft et vist politisk aspekt.35 

Det er nok muligt, som Marcus Rubin mener, at disse overfald kan
have tilskyndet nogle jødiske familier til at gå over til kristendommen
(se s. 506).36

Integrationsbestræbelser
Disse litterære og korporlige overfald på jøder viste, at der stadig fand-
tes et ulmende jødehad i forskellige kredse i den danske befolkning.
Hertil kom, at ganske vist havde regeringen vist en velvilje med anord-
ningen af 29/3 1814, men man lod samtidig ikke nogen i tvivl om, at
jødiske medborgere alligevel ikke helt og holdent kunne anses for rigti-
ge medborgere og danskere. De kunne endnu ikke beklæde ledende
embeder i det offentlige, ligesom den ydmygende jødeedsformular blev
bevaret indtil videre. 

Alligevel fortsatte man både fra regeringens side og fra jødisk side på
mange måder med at leve op til det, som man så ofte havde fremført
fra jødisk side, at de jødiske borgere var almindelige danske borgere,
blot med en anden religion end flertallet.

De tidligere tiders iver fra regeringens side i bestræbelser for at få jø-
der til at gå over til kristendommen eksisterede ikke mere. Allerede i
den forudgående periode var både regeringen og adskillige af statskir-
kens gejstlige begyndt at tage afstand fra missions- og omvendelses-
tanken37, og i denne periode kommer dette endnu mere tydeligt til
orde ved flere lejligheder (se s. 445f.).38 Men det afholdt ikke jøder fra
at gå over til kristendommen. Motiverne til dette skridt kunne være
mange forskellige, kynisk beregning over egne og børns fremtidsmu-

35) Harald Jørgensen: Jødeuroligheder i København 1830, i: Historiske Meddelelser
om København 2. Række, IV, 1929-1930, 241-248. Jørgensen, som bygger på
politirettens protokoller og københavnske aviser, reducerer urolighederne til
Gadedrengestreger (242). Bent Blüdnikow: Jødeuroen i København 1830, i: Hi-
storie. Jyske Samlinger, Ny Række, XIV, Aarhus 1981-1983, 633-650. Forf.
lægger der vægt på inspirationen fra Hamburg og uroen sættes i forbindelse
med samtidens politiske uro. Han har kunnet udvide kildematerialet ved også
at anvende politirapporter, politidirektørens arkiv og flere forhørsprotokolre-
ferater. 

36) Marcus Rubin: Frederik VI’s Tid. Fra Kielerfreden til Kongens Døs, 1895, 307.
37) Martin Schwarz Lausten: Oplysning, 531-553.
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