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ABSTRACT
The aim of this composition is using the theories of communicative action and political 

legitimacy to understand and analyze which role politics and the political incitement had 

for Gustaf III in his actions and decision to legitimize the adoption of increased rights 

for Jews in the late 18th century. The results showed that Gustaf III of Sweden used the 

adoption of  increased rights to the Jews to legitimize his power and win recognition as 

a King. It was important for the King to gain reputation and honor. Together with the 

acts of the communicative in order to achieve a consensus with other peoples, the 

political incitement was the main reason why Gustaf III of Sweden adopted increased 

rights to the Jews during the 18th century. Jewish settlement in Sweden was not just 

about a question of tolerance and freedom of religion. If we visible the power 

configuration it becoming more of a question about political incitement. The King and 

his followers used the Jewish settlement to raise capital from the Jews which involved 

the circulation of money in Sweden. By the adoption of increased rights for the  Jews 

Gustaf III also won an recognition as King of certain individuals groups. Especiallyof 

royals in Europe but also in the bureaucracy in Sweden. For example the National 

Board of Trade supported the king och helped him to a adopt various rights to the Jews. 

We could not explain all the actions and decisions of the Gustaf III with the the political 

incitement , but for me the political ingression helped to understanding the action of the 

King in matters of giving a limited religious freedom to the Jews.
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1. INLEDNING
Upplysningen under 1700-talet var ett århundrade när både samhälle och kyrka 

genomgick stora förändringar i Europa. Mitt uppe i denna tidsepok hade den unge 

Gustaf, sedermera känd som Gustaf III blivit konung 1771 efter att hans fader, den 

tidigare konungen Adolf Fredrik, hade drabbats av slaganfall och avlidit hastigt under 

samma år. 

När vi idag diskuterar Gustaf III är det ofta hans karaktärsdrag som betonas. Han blir av 

sina beundrare i både samtid och dåtid upphöjd och ansedd som fäderneslandets 

befriare, en stor statsman, en lysande begåvning med mångsidig bildning, en befordrare 

av religionens frihet, förmåga att snabbt sätta sig in i det mest skilda frågor, blick att 

utse dugande personer till ansvarfulla poster, en av sin tids förnämnta vältalare och 

stilister, berömd som litteratör, konstkännare, dramatisk författare och glänsande och 

enkel både som konung och människa. 

Hans motståndare ser å andra sidan brister och svagheter hos denne kung och klandrar 

honom för att vara lättsinnig, fåfäng, oberäknelig, falsk, opålitlig, splittrad i sin 

karaktär, hänsynslös i sin maktsträvan, slösaktig och likgiltig mot sitt folks väl. Han 

blev även kallad både tyrann och despot.1 

Gustaf III var även känd för andra saker än bara sin personlighet och sitt intresse för 

hovliv, teater och glans. Ett tema som inte är lika framträdande och omtalat i 

exempelvis litteraturen handlar om religion, trots att det hände mycket med den svenska 

religionen och speciellt med religionsfriheten under den gustavianska tiden. Att 

religionen var ett ämne som hade en personlig betydelse för konungen har enligt Gunnar 

Granberg, som har skrivit avhandlingen Gustav III – en upplysningskonungs tro och 

kyrkosyn, ifrågasatts av olika författare och forskare. I stället skrivs det om Gustaf III 

utifrån andra aspekter än den religiösa, exempelvis hur konungen var som person.2 

En tänkvärd väg att gå i uppsatsskrivandet vore på så sätt att undersöka vilken roll och 

relation Gustaf III hade i religionsfrihetens framväxt under slutet av 1700-talet och för 

att specificera mig i ämnet väljer jag att fokusera på religionsfriheten för judar i Sverige.

1 Granberg, 1998, s. 13-14; Utgivaren Rudolf Mauritz Klinckowströms förord i Fersen, 1869, s. 1 
2 Granberg, 1998, s. 15
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2. AVGRÄNSNING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
I den här uppsatsen kommer jag att undersöka varför en kung under slutet av 1700-talet 

valde att närma sig religionsfriheten och öppna upp för en särskild grupps rättigheter i 

samhället. Fokus kommer att ligga på Gustaf III som var Sveriges konung mellan 

perioden 1771-1792 och hur konungens motiv om varför han gav judar större rättigheter 

och ökade deras inflytande avspeglas i framför allt den svenska litteraturen. 

Jag kommer att studera uppsatsen ur en social och politisk kontext med fokus på 

kommunikativ handling och legitimering. Den tes som uppsatsen kommer att driva är 

att de politiska motiven hos Gustaf III var det som låg till grund för att religionsfriheten 

växt fram på allvar och att konungen beslutade sig för att ge ökade rättigheter till 

judarna. Jag är medveten om att den sociala och politiska kontexten inte kommer att ge 

mig alla svar men av den anledningen att omfattningen av uppsatsen hade blivit allt för 

stor om jag hade valt att fokusera på alla Gustaf III´s motiv väljer jag som sagt att 

inrikta mig på ett särskilt perspektiv.

Mitt syfte med den här uppsatsen blir genom användningen av teorier om kommunikativt 

(och politiskt) handlande och politisk legitimering undersöka vilken roll politiken och de 

politiska motiven spelade för Gustaf III i hans handlande och beslut att legitimera 

införandet av ökade rättigheter för judar. 

• Hur utvecklades judarnas rättigheter under Gustaf III:s regeringstid?

• Hur handlade Gustaf III kommunikativt för att legitimera införandet av ökade 

rättigheter för judar under hans regeringsperiod?

• Vilken roll spelade politiken och de politiska motiven för Gustaf III i dessa 

handlanden, beslut och legitimering?
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3. TEORIANSATS

3.1 Introduktion 
Det moderna samhället är inte alltid så enkelt att beskriva eftersom moderniteten är 

väldigt mångtydig. En sak som det moderna samhället dock bruka nämnas som är att det 

är en rationalitetens civilisation. Utmärkande drag för denna modernitet (ett begrepp 

som möjligen först myntades av filosofen René Descartes under 1600-talet) bruka vara 

att det finns:

en rationell syn på världen, byggd på upplysning och kunskap, ett rationellt utnyttjande 

av naturen byggt på vetenskaplig insikt och en rationell form för social interaktion byggd 

på den kapitalistiske entreprenörens beräknande inställning till omgivningen.3 

Den här typiska moderna formen av civilisation och den idé som har gett stöd åt 

rationalismen och upplysningstron är idag mycket omstridda. Den främsta företrädaren 

för den moderna ambivalensen inför rationalismen är Max Weber, som menar att 

rationalismen på samma gång både är människans välsignelse och  förbannelse. Vår 

välsignelse för att det är rationalismen som har gjort den västerländska civilisationen till 

något unikt i världshistorien och försett oss med det som vi människor uppfattar som 

framsteg. Med förbannelse menar Weber att rationalismen hotar med att 

dehumamanisera vår tillvaro och på så sätt stänga in oss i något som han kallar 

”rationalitetens järnbur”.4

Det är i ljuset av rationalismen och teorin om det moderna samhället som den tyske 

sociologen och filosofen Jürgen Habermas kan förstås då rationaliseringen av samhället 

är ett genomgående tema hos honom. Det moderna samhället är för Habermas ett 

relativt ofullbordat projekt och rationaliteten kan både uppfattas på ett positivistiskt sätt; 

att kunskapen om rationaliteten baseras på kunskap, och ett instrumentalistiskt sätt; att 

rationalismen bedöms utefter dess effektivitet.5 

Habermas menar vidare att ett fungerande samhälle är ett samhälle när majoriteten av 

det kommunikativa handlandet tillåts ske under så lugna förhållanden som möjligt. Det 

samhälle som Habermas talar om är det moderna samhället och består av både 

systemvärlden och livsvärlden. För att kort beskriva systemvärlden så är det både ett 
3 Eriksen, Weigård, 2000, s. 13
4 Eriksen, Weigård, 2000, s. 14
5 Eriksen, Weigård, 2000, s. 14-15
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rationaliserat och opersonligt förhållningsätt och genom att systemvärlden finns utanför 

människans värld så kan vi ej nå den. Livsvärlden kan i sin tur ses som en begränsad 

sfär av mening och som en offentlig sfär av kommunikativt handlande. Livsvärlden är 

världen som vi alla människor upplever och där vi har en social integration med andra 

människor: vi arbetar, har familj och träffar vänner.6 

Habermas ser samtidigt inte livsvärlden som något som vi ska längta efter och i stället 

är det i livsvärlden som den rationella potentialen för en demokratisk utveckling av det 

moderna samhället finns. Habermas begrepp om livsvärld har en stark och central 

ställning i hans handlings- och samhällsteori. Habermas behöver dessutom 

livsvärldsbegreppet för att visa att koordineringen av det kommunikativa handlandet 

inte är omöjligt.7

3.2 Det kommunikativa handlandet
Enligt Habermas kan förnuftet ha flera olika sidor och ett försöker han fånga i begreppet 

kommunikativ rationalitet vilket är den aspekten av rationaliteten som är nödvändig för 

att samhället ska bevaras som en social väv av normer, institutioner och för att ny insikt 

och kunskap ska kunna skapas och överföras, samt för att en socialisering ska ske för 

människan. Inom Habermas rationalitetstro är det inte innehållet i det vi människor 

kommer fram till som är det mest väsentliga utan på sättet som vi kommer fram till det. 

Den här uppfattningen når inte alltid fram till det rätta svaret i alla situationer men om vi 

i slutändan betvivlar resultaten kan vi alltid ompröva dessa enligt Habermas och det är 

detta perspektiv som ligger till grund för Habermas teori om kommunikativt handlande.8

Habermas kommunikativa rationalisering kan ses som ett objekt såväl som en 

utgångspunkt för hans samhällsteori. För Habermas är alla handlingar kommunikativa 

och med vilket menas att människans kommunikativa kompetens inte är någon 

filosofisk konstruktion, utan en biologisk nödvändighet. Det kommunikativa handlandet 

kan emellertid för Habermas vara ett medel och ett mål för hans socialistiska 

samhällsutopi. En teori om födelsen av det moderna individskapet som enbart har sin 

egna förståelse att lita till genom avsaknandet av en tvingande religion.9 
6  Månson, 2015, s. 328;  Furseth, Repstad, 2005, s. 71
7 Månson, 2015, s. 328-329; Eriksen, Weigård, 2000, s. 67, 68-69
8 Eriksen, Weigård, 2000, s. 15-17
9 Månson, 2015, s. 336; Habermas, 1984, s. 40, 45
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Det kommunikativa handlandet tar själv sin utgångspunkt i att aktörer försöker uppnå 

en enighet om definitionen av en situation, det vill säga att vi tillsammans når fram till 

en slags gemensam förståelse för hur en given situation bör beskrivas. Att handla 

kommunikativt innebär sålunda att handla för att uppnå eller handla på grundval av en 

redan uppnådd enighet om målet för handlandet.10 

Vi människor tar ofta för givet att enighet och förståelse är av samma natur men enligt 

Habermas kan man även förstå varandras avsikter utan att dela premisserna för dem och 

på så sätt gör detta att man måste skilja på begreppen enighet och förståelse. Enigheten 

är det som uppstår när aktörer kan acceptera ett giltighetsanspråk av samma skäl men 

förståelsen är i stället det som uppstår när en aktör kommer till insikt om att en annan 

aktör utifrån sina särskilda sympatier kan ha goda skäl att handla på ett visst sätt, utan 

att den förste aktören utifrån sina egna sympatier vill göra dessa skäl till sina egna.11

Avslutningsvis vill Habermas med sin teori om det kommunikativa handlandet slå fast 

ett mer värdefullare alternativ i tolkningen av det moderna samhället. Den 

kommunikativa rationaliteten kan vara en möjlighet som kan bidra till att öka både 

förnuftet och frihetens spelrum.12

 

3.3 Politisk legitimitet
Villkoren för det politiska handlandet har för Habermas alltid varit ett återkommande 

tema i hans arbeten. För att beskriva begreppet politik kort så handlar detta om att finna 

kompromisser mellan konkurrerande privatintressen med hjälp av formella 

omröstningsförfaranden och för att kunna göra anspråk på legitimitet måste 

majoritetsbeslutet vara underbyggt med goda skäl. Idag går det att finna framför allt två 

linjer i den politiska forskningen. Det dominerade i den västerländska politiska

uppfattningen går tillbaka till renässanstänkaren Niccolò Machiavell. Han menade att 

politik måste ses som en ständig kamp om makt i vilken olika människors agerande 

styrs av deras mål att hävda deras intressen. I den andra linjen i den politiska 

forskningen, som bruka kallas för den moderna formen av politisk styre står spelet om 

10 Eriksen, Weigård, 2000, s. 60, 74
11 Eriksen, Weigård, 2000, s. 74
12 Eriksen, Weigård, 2000, s. 19
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makten i centrum och enligt Max Weber så kan det politiska styret karakteriseras som 

ett legalt-rationellt herravälde och där han menade att legitimitet är en konsekvens av 

legalitet.13 

Dessa två linjer sammanförs genom att politikens legitimitet har sin grund i makt och 

där legitimiteten säkras genom att föreskrivna procedurer följs i beslutsprocessen. Här 

är inte legitimiteten bunden till några procedurer och politiken blir med andra ord 

legitim av den anledning att den leder till lösningar som är för samhällets bästa.14 

Habermas synsätt ligger någonstans mitt emellan dessa två politiska linjer och i sin bok: 

Den rationella övertygelsen: en antologi om legitimitet, kris och politik skriver han att 

det endast går att tala om en legitimitet först när det är en fråga om politiska ordningar. 

Legitimiteten blir här en politisk ordnings rätt att vinna erkännande och genom denna 

definition framhävs legitimiteten som ett giltighetsanspråk.15

3.4 Teoriavslutning
Under 1700-talet växte den politiska och kulturella offentligheten fram på allvar runtom 

i Europa parallellt med att folket fick ett större intresse för politiska frågor. Nya grupper 

med nya ideal växte sig starka och krävde utrymme och livsrum. Både via offentliga 

argument och resonemang kunde olika synpunkter på politiska frågor belysas kritiskt 

samtidigt som offentligheten klev fram mer och mer som en ”oundgänglig kanal” för 

skapande av politisk legitimitet.16

Under den här tiden växte Gustaf III upp och även om offentligheten inte kommer att 

vara central för min uppsats och mina frågeställningar kan man inte bortse från att de 

nya idealen i upplysningens anda påverkade olika monarker vid den här tiden. När jag 

besvarar mina frågeställningar måste jag ha i bakhuvudet att upplysningens tankar kan 

ha påverkat Gustav III. Mitt tillvägagångssätt blir att tillsammans med det politiska 

motivet använda mig av teorierna ovan om kommunikativt handlande och politisk 

legitimitet för att svara på mina frågeställningar.

13 Eriksen, Weigård, 2000, s. 19-20
14 Eriksen, Weigård, 2000, s. 20-21 
15 Habermas, 1984. s. 125-126
16 Eriksen, Weigård, 2000, s. 21; Nyman, 1988, s. 25 

9



Som författarna av boken Habermas politiska teori skriver kan också teorin om det 

kommunikativa handlandet göra anspråk på att förklara exempelvis samhälleliga 

förhållanden över ett mycket brett område. På grund av detta har teorin i hög grad en 

allmän karaktär, samtidigt som teorin vill ge en förståelse av dessa förhållanden som går 

på djupet tack vare att man bland annat kan sätta in de olika fenomenen i ett totalt 

sammanhang.17 

För mig kommer nyttjandet av teorierna om det kommunikativa handlandet och politisk 

legitimitet och vilken roll det politiska motivet spelade för konungen göra att jag får en 

klarare bild över hur Gustaf III handlande i hans beslut att legitimera införandet av 

ökade rättigheter till judar. Teorin om det kommunikativa handlandet kommer jag att 

använda när jag undersöker hur konungen handlade för att uppnå en enighet i både hans 

beslut och i olika situationer. Att Gustaf III sålunda var tvingad att skapa en enighet 

med andra människor för att kunna handla och besluta om vissa saker. Det är här den 

politiska legitimiteten kommer in och där jag vill se hur Gustaf III genom att besluta om 

och legitimera införandet av ökade rättigheter till judar vann ett erkännande som 

konung.     

17 Eriksen, Weigård, 2000, s. 24
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4. METOD
Den metod som kommer att ligga i fokus för min uppsats är den hermeneutiska metoden 

och som jag här nedan beskriver lite närmare. 

4.1 Hermeneutik
Hermeneutiken kan både ses som en lära likväl som den vara en filosofi och användas 

som en metod. Läran om (text)tolkning handlar om hur vi kan förstå saker och ting och 

skapa mening. Att använda sig av hermeneutiken innebär att man gör en tolkning av 

texter, brev, dagböcker ur ett helhetsperspektiv, där delen förstås utifrån en helhet.18 

Mycket av hermeneutiken handlar också om förståelsen och emellertid pendlingen 

mellan det stora (helheten) och det lilla (detaljen). För att exempelvis förstå och besvara 

frågan om Gustav III´s införande av ökade rättigheter till judarna, måste jag först förstå 

att händelsen var en del av något större, religionsfriheten, som i sin tur var en del av det 

som växte fram ur upplysningen i både Sverige och i Europa under 1700-talet. Nu 

kommer jag visserligen som sagt att fokusera på det politiska motivet hos konungen, 

men för att ändå förstå hans handlingar och beslut på ett bättre sätt måste jag samtidigt 

först tänka stort och tolka helheten och det kollektiva (att exempelvis Gustav III inte var 

ensam om alla de tankar han hade) för att förstå detaljerna/delarna hos konungen. 

Hermeneutiken är samtidigt inte någon enhetlig ”metod” och med olika forskare har 

hermeneutiken intagit flera positioner till vad som egentligen menas med ”tolkningen 

och förståelsen”. En som förmodligen har betytt mest i framväxten av den moderna 

hermeneutiken är den tyske filosofen Hans Georg Gadamer. Två andra som har 

påverkat hermeneutiken mycket och dessutom var före Gadamer var den tyske teologen 

och filosofen Friedrich Schleiermacher och historikern och filosofen Wilhelm Dilthey. 

För Schleiermacher var hermeneutik något som passade för alla texter och inte bara var 

relevant för vissa religiösa texter (som tidigare hade varit i fokus när man talade om 

hermeneutik). Det viktiga för Schleiermacher i förståelsen av text handlade om att 

kunna leva sig in i hur författaren tänkte när denne skrev texten men också förstå vad 

författaren hade för avsikter och tankar bakom texten. Den hermeneutiska cirkeln är 

något annat som bruka dyka upp när man talar om Schleiermacher och hermeneutik. 

Cirkeln handlar om att två företeelser (delen och helheten) och pendlingen mellan dessa, 

18 Allwood, Erikson, 2010, s. 91; Florén, Ågren, 2006, s. 141

11



skapar varandras betydelser i vår förståelseprocess av en text. Dilthey som kom efter 

Schleiermacher byggde vidare på dennes arbete och menade att hermeneutik var en 

metod som skulle användas inom humaniora. Dilthey såg den hermeneutiska cirkeln på 

i stort sätt samma vis som Schleiermacher gjorde, det vill säga relationen melan delen 

och helheten. Dilthey gick dock lite längre och såg helheten som den historiska och 

kulturella kontext som vi förstår texter eller handlingar på och som på så sätt bidrar till 

att vi får en förståele för både historien och kulturen på samma gång.19 

Går jag vidare till Gadamer byggde han vidare på tidigare hermeneutiska arbeten, men 

samtidigt kom Gadamer fram till andra slutsatser och han kritiserade många forskare 

som enligt honom blundade för tolkningens betydelse för kunskapsbildningen. För 

Gadamer var hermeneutik en filosofi som gav förutsättningar för hur man kan förstå och 

legitimera sitt val av metod . Han menade vidare att förståelseprocessen inte har någon 

fast punkt att utgå ifrån och på så sätt blir utgångspunkten alltid lokal och betingad av 

ett slags historiskt sammanhang. Här talar Gadamer om att all förståelse är baserad på 

en förförståelse.20

Den hermeneutik som jag kommer att använda mig av är en slags blandning av de 

tankar som Schleiermacher och Dilthey hade om den förståelse och pendling mellan 

helheten och delen som jag beskrev ovan men även Habermas misstankens hermeneutik 

(”kritisk hermeneutik”) kommer vara i fokus av min användning av begreppet 

hermeneutik. Den här misstankens hermeneutik handlar om att avslöja de ideologiska 

orsakerna (i mitt fall vilken roll det politiska motivet spelade för Gustav III) till olika 

sociala fenomen, men även om en forskare förhåller sig till och synliggör de 

maktrelationer/maktförhållanden som kan ha påverkat både en aktörs och en epoks 

yttranden och handlingar.21

4.2 Litteraturgenomgång
För att besvara mina frågeställningar kommer jag att framför allt använda mig av svensk 

sekundärlitteratur i form av avhandlingar, böcker, dagböcker och brevväxlingar. 

19 Allwood, Erikson, 2010, s. 92-93
20 Allwood, Erikson, 2010, s. 94-95
21 Allwood, Erikson, 2010, s. 97; Florén, Ågren, 2006, s. 141
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I teoriavsnittet använde jag mig framför allt av boken Habermas politiska teori (2000) 

skriven av statsvetaren Erik Oddvar Eriksen och Jarle Weigård som är docent i 

statsvetenskap. Boken tar sin början i de sociologiska teman som var centrala för 

Habermas, exempelvis rationalitet, handlande, moral, system och livsvärld. Andra saker 

som diskuteras i boken är Habermas tankar om rätts- och demokratiteori, som i många 

avseenden stod i fokus hos honom under nittiotalet, men författarna diskuterar även 

teorin om deliberativ demokrati  och hur denna kan ligga till grund för skapandet av 

politiska institutioner i moderna samhällen. Annan litteratur som kom till användning i 

teoriavsnittet var bland annat Jürgen Habermas antologi från 1984 Den rationella  

övertygelsen – En antologi om legitimitet, kris och politik och som refererade till när jag 

diskuterade om den politiska legitimiteten. Men även Moderna samhällsteorier:  

traditioner, riktningar, teoretiker av Per Månson, Religionssociologi: en introduktion av 

Inger Furseth och Pål Repstad och en kort referens från Magnus Nymans bok från 1988 

Press mot friheten: opinionsbildning i de svenska tidningarna och åsiktsbrytningar om 

minoriteter 1772-1786  nyttjades i diskussionen om de teorier som jag använder mig av 

i uppsatsen. 

I analys- och resultatdelen valdes en stor blandning av litteratur, vilket för mig har varit 

en stor fördel i min ökade förståelse för hur det politiska motivet spelade i Gustaf III:s 

handlade och beslut för att införa ökade rättigheter till judar under slutet av 1700-talet. I 

den första delen om vilka tankar som påverkade konungen var Stig Bobergs, Gunnar 

Granbergs och Beth Hennings avhandlingar betydelsefulla tillsammans med 

brevväxlingarna mellan Gustaf III och hans mor Lovisa Ulrika och den franske 

grevinnan de Bouffers. Historikern Charlotta Wolfs avhandling Vänskap och makt: den 

svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike tillsammans med Sven 

Deblancs Ära och minne: studier kring ett motivkomplex i 1700-tale ts litteratur och 

författaren och översättaren Carl-Göran Ekerwalds Voltaire: liv och tänkesätt var annan 

litteratur som användes i detta underkapitel. 

I genomgången av den judiska bosättningen och judereglementet i analys- och 

resultatsdelen kom Nymans avhandling, historikern HugoValentins båda verk om 

judarna i Sverige, professorn i tyska Helmut Müsseners verk Judarna i Sverige: en 

minoritets historia : fyra föreläsningar och Åke Sanders (professor i 

religionsbeteendevetenskap) och Daniel Anderssons (filosofie doktor i 
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religionsvetenskap) bok Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring till stor 

användning. Annan litteratur som användes i dessa två underkapitel var Hermans Levins 

Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686-1782: bidrag till den svenska  

religionslagstiftningens historia, Hennings Gustav III och ett av Gustaf III:s brev till sin 

mor. 

I de tre sista delarna av analys- och resultatdelen (tillsammans med den litteratur jag 

redan har nämnt) användes Carl Arvid Hesslers (statsvetare och professor skytteanus) 

bok Stat och religion i upplysningstidens Sverige, historikern Erik Lönnroths Den stora 

rollen: kung Gustaf III spelad av honom själv och slutligen historikern Clas Theodor 

Odhners Sveriges politiska historia under konung Gustaf III:s regering. D. 2, 1779-

1787

För att sammanfatta så har all den litteratur jag har använt mig av betytt något för min 

uppsats. Det finns likväl några verk som har varit extra betydelsefulla och det är framför 

allt Gunnar Granbergs avhandling och Hugo Valentins två böcker om judarnas historia i 

Sverige. Det var Granberg och Valentin som fick mig att bli intresserad av det ämne jag 

nu har i min uppsats. Gustaf III:s roll i religionsfrihetens framväxt under 1700-talet från 

den förstnämnde och perspektivet på judarna från Valentin.
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5. TIDIGARE FORSKNING

5.1 Om Gustav III 
Gunnar Granberg skrev 1998 avhandlingen Gustav III – en upplysningskonungs tro och 

kyrkosyn där han undersökte Gustaf III´s syn på kyrkan. Genom att dra slutsatser utifrån 

konungens uttalanden, handlingar och beslut fick Granberg fram en uppfattning om hur 

Gustaf III som konung förhöll sig till bland annat kyrkan och religionen och på sätt fick 

han även fram en kyrkosyn hos honom. Granberg påverkas visserligen av sin egen vilja 

se konungen på ett visst sätt, men samtidigt så ger han en ny bild av Gustaf III och i sin 

avhandling undersöker han ”utifrån ett helhetssammanhang vilken roll religionen 

spelade för Gustaf III.22 Granberg kommer fram till att Gustaf III var medveten om 

kyrkans betydelse och att han ville förnya kyrkolivet. Konungen hade även egna idéer 

om vad som kunde omfattas i tanken om kyrkans enhet i strävandet efter en 

religionsfrihet och här ville konungen enligt Granberg öppna kyrkan mot mer 

upplysningsvänliga tankar.23

En person som har forskat mycket om just konung Gustaf III är Erik Lönnroth och har 

bland annat skrivit monografin Den stora rollen. Kung Gustaf III spelad av honom själv  

(originalutgåvan kom ut 1986).  I denna bok skildrar han kungen som politiker och där 

han med hjälp av primärforskning, från både de svenska centralarkiven och i flera 

utländska arkiv, följer, beskriver och bedömer konung Gustaf III utifrån hans egna idéer 

och förutsättningar. 

Utöver dessa två har Beth Hennings skrivit ett antal verk om Gustaf III. I sin 

doktorsavhandling Gustav III som kronprins (1935) gav hon en framställning av Gustaf 

III:s levnad, personlighet, politiska strävanden och tankesätt under hans tid som 

kronprins. Dessförinnan hade Hennings dock publicerat brevväxlingen (1928) mellan 

Gustaf III och den franske grevinnan de Boufflers samt boken Grevinnan d'Egmont och 

Gustav III: en romantisk vänskapshistoria (1920). Ett ytterligare verk från Hennings 

sida kom 1957 genom biografin Gustav III (en tredje utgåva kom 1967) där hon bland 

annat skriver om konungens barndom, förberedelsetid, politiska debut, utrikespolitik, 

krig, hans familj, hov och vänner och hans relation till teater med mera. 

22 Granberg, 1998, s. 16
23 Granberg, 1998, s. 261-262

15



5.2 Religionsfriheten under 1700-talet
I debatten om 1700-talets religionsfrihet och dess lagstiftning finns det en del böcker 

och jag tänkte här presentera några. 1896 skrev Herman Levin sin avhandling 

Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686-1782 och där syftet var att från 

kyrkohistorisk synpunkt ge en framställning av religionslagstiftningen under 

tidsperioden 1686-1782. Han har även delat in sin avhandling i två delar där den ena 

delen behandlar främmande trosbekännare (reformerte, katoliker och judar) samt 

religionsfriheten för dessa. I andra delen skriver Levin om andra religiösa rörelser under 

1700-talet, exempelvis pietismen, dippelianismen, herrnhutismen och 

svedenborgianismen.

I Stig Bobergs avhandling Gustav III och tryckfriheten 1774-1787 från 1951 behandlas, 

som titeln avslöjar, Gustaf III och den politiska och religiösa tryckfriheten i Sverige och 

det här från tryckfrihetsförordningen 1774 till omkring 1787. I  tryckfrihetspolitikens 

kontext har Boberg också behandlat den gustavianska regimens positiva utnyttjande av 

det tryckta ordet genom propaganda. Annan litteratur som är central i 1700-talets 

svenska religionsfrihetsdebatt är Carl Arvid Hesslers bok Stat och religion i  

upplysningstidens Sverige men även avhandlingen Stat, religion, kyrka: ett  

problemkomplex i svensk akademisk undervisning under 1700-talet av Ingmar Brohed.  

Hessler skriver om staten, religionen och kyrkans utveckling under upplysningstidens 

Sverige Han inleder hur det var på 1500- och 1600-talet för att sedan  inrikta sig på 

Gustaf III, den reliösa upplysningsrörelsen, Gustaf IV Adolfs religionspolitik och 

slutligen frågorna om staten, religionen och kyrkan under regeringsformen 1809. I 

Broheds avhandling undersöks problemkomplexet stat, religion och kyrka i den svenska 

akademiska undervisningen under 1700-talet och där fokuset är mellan debatten utanför 

och inom universitetsundervisningen. Brohed kommer fram till att av de två stora 

huvudlinjer i problemkomlexet stat-religion-kyrka under 1700-talet kom tankelinjen om 

stat och religion att segra. Statsnyttoaspekten skulle i både Sverige och Tyskland att 

undantränga tanken på kyrkan som något med egna rättigheter. Teorierna om tolerans 

och samvetsfrihet kom dock att fungera som en motvikt mot den statsabsolutiska 
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tendens, som i många avseenden fanns i den senare upplysningsrörelsen och på så sätt 

hotade att upphäva religionsfrihetens princip.24

5.3 Judarna i Sverige
Inom det här området är det förmodligen historikern Hugo Valentin som är den mest 

kända och det här med hans stora monografi Judarnas historia i Sverige som kom ut 

1924. En tredje kortare utgåva av denna kom senare 2004 (vilket i sin tur är en exakt 

kopia av 1964 års version). När andra utgåvan kom ut 1964 skrev Valentin bland annat 

följande i hans förord: 

1924 utgav jag ett större arbete. Judarnas historia i Sverige, vilket sedan länge är 

utgånget. Det var till stor del baserat på otryckt material och försett med en vidlyftig 

notapperat. Av flera skäl har det ansetts motiverat att nu utge en populariserad, starkt 

förkortad upplaga av nämnda arbete och föra fram skildringen till våra dagar. Såsom 

bland annat framgår av litteraturhänvisningarna har jag på enskilda punkter kunnat dra 

nytta av senare forskningsresultat.25

Vid sidan av Hugo Valentins verk så kom bland annat Magnus Nyman ut 1988 med sin 

avhandling Press mot friheten: opinionsbildning i de svenska tidningarna och 

åsiktsbrytningar om minoriteter 1772-1786 som berör tidningarnas viktiga roll i det 

offentliga samtalet under slutet av 1700-talet. Nyman berör inte bara judarna i denna 

avhandling och i stället undersöker han hur tidningar beskrev två religiösa grupper 

(judar och katoliker) som på allvar hade fått ett fotfäste i Sverige vid den nämnda tiden. 

Hans avhandling delar han in i tre delar, där den första handlar om ”press, publicister, 

publik”, den andra om ”åsikter om judar i den svenska pressen” och den tredje om 

”åsikter om katoliker i den svenska pressen”.

2008 formades ett nytt tvärvetenskapligt nationellt nätverk: Judarna i Sverige – en 

minoritets historia och under fem föreläsningar belyste serien diverse aspekter av de 

svenska judarnas historia under cirka 200 år, men även strategier för anpassning och 

judarnas ansträngningar för att bevara den egna kulturen. Föreläsningarna grundade sig 

på ny forskning och föreläsarna och som dessutom var medlemmar i nätverket, var 

specialister i sitt område och där de var knutna till olika högskolor och universitet i 

24 Brohed, 1973, s. 336
25 Valentin, 2004, s. 8
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Sverige.26 Innehållet i föreläsningarna publicerades sedan i boken Judarna i Sverige: en 

minoritets historia : fyra föreläsningar av Helmut Müssener som kom ut 2011 och där 

det är en ny författare (föreläsare) till varje kapitel, Judisk invandring från Aaron Isaac 

till idag av Carl Henrik Carlsson, De svenska judarna 1782-1930 av Rita Bredefeldt, 

Den judiska integrationsvägen i Sverige av Lars Dencik och Gemenskapernas  

förutsättningar och gränser av Malin Thor.

26 Müssener, 2011, s. 7
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6. BAKGRUND
Med det här kapitlet är syftet att ge en bakgrund till toleransen och religionsfrihetens 

framväxt under 1700-talet men eftersom uppsatsens stora fokus ligger på judarna under 

Gustav III´s regeringstid blir det även aktuellt att ge en bakgrund om dessa i Sverige ur 

en historisk synvinkel.  

6.1 Religionsfrihet
För att förstå framväxten av religionsfriheten och införandet av ökade rättigheter till 

judarna under den gustavianska tiden måste även religionsfriheten under den här tiden 

förstås. Under 1700-talet var skillnaden mellan synen på religionsfriheten stor i 

jämförelse med dagens syn på begreppet som ofta berör ”den enskildes och gruppers 

rätt att utan hinder eller risk för påföljd utöva sin religion, liksom rätten att ställa sig 

utanför ett religiöst samfund”.27

För att definiera begreppet religionsfrihet under 1700-talet har jag tagit mycket hjälp av 

Gunnar Granberg och hans avhandling där han bland annat skriver att det handlade om 

nyare tankar och en slags toleransens tid. Det fanns ingen lag om religionsfrihet (lagarna 

kom först under 1860-talet) och istället så gick begreppet tolerans tillbaka till 

renässansen och reformationen där den hade sin bakgrund i en humanistisk tradition. 

När människor använde sig av Luthers tankar (om samvetets rätt) klargjorde man under 

1700-talet en samvetets rätt mot alla exempel av tvång men också att ingen människa 

skulle tvingas till en religiös övertygelse mot sin egen vilja.28 

Toleransen i Sverige under den här tiden bestod av att en människa som var främmande 

för en nation fick vistas och utöva sitt levebröd i det nya landet utan tvång på sitt 

samvete trots att denne individ tillhörde en annan religiös åskådning än den som fanns i 

landet. Angående religionsfriheten så avvek den från toleransen genom att den i mångt 

och mycket  var grundad i en samvetsfrihet, vilket betydde att den enskilde hade rätt att 

få vara ifred med framför allt sin tro, men det var absolut förbjudet och ett brott att 

spridda andra läror. Propagerade människor för andra läror än den som fanns i ett land, 

begick de inte bara ett brott mot sanningen utan även hela samhällsordningen.29

27 Granberg, 1998, s. 69
28 Hessler, 1956, s. 5; Granberg, 1998, s. 69
29 Hessler, 1956, s. 36-37; Granberg, 1998, s. 69
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6.2 En toleransens tid
1700-talet var en tid för nyare tankar och runtom i Europa spred sig en anda av 

upplysning. Idag brukar de flesta historikerna tala om att upplysningen var en fransk 

företeelse. Det här betyder dock inte att det fanns upplysningstankar i andra länder utan 

beror snarare på att man vill betona det genomslag upplysningens idéer fick i Frankrike 

under framför allt mitten av 1700-talet. Sverige var ett av de länder som blev påverkade 

av Frankrike men i stället för att kalla det här upplysning brukar man tala om 

upplysningen som ett kulturmode i Sverige. Exempelvis var de främsta adelsmännen 

kulturellt aktiva, stödde konst/vetenskap, var djupt influerade av fransk kultur och läste 

böcker och texter från diverse filosofer som Voltaire och Rousseau.30

Det som framför allt kännetecknade upplysningen var bland annat tron på förnuftet att 

den enskilda människan själv skulle använda sitt förnuft och resultatet av det här 

förnuftet blev en sekularisering att människan ville frigöra sig från religiöst och kyrkligt 

inflytande av samhället och att människan blev tolerantare mot andra människor. 

Förnuftet gjorde även att man fick en ny syn på människan, både som individ och 

samhällsvarelse. Människan skulle få chansen att forma sina egna liv samtidigt som 

staten skulle driva en samhällsinriktad politik som i längden förbättrade förhållandet för 

den enskilde människan.31 

En anledning till att upplysningen blev stark just under 1700-talet hör samman med att 

människor var trötta på de religionskrig som hade härjat under 1600-talet och på så sätt 

blev det näst intill en omöjlighet att tvinga på människor en främmande trosuppfattning. 

Det viktiga blev nu i stället att tron, som skulle kunna övertyga den förnuftiga 

människan, utan någon hjälp av vapenmakt eller något annat förtryck.32 

Till Sverige skulle kravet på både en religiös tolerans och en ökad religionsfrihet att 

resas från olika håll under 1700-talet och från och med 1740-talet kom en brytning att 

ske där man från en ganska återhållsam syn på religionstoleransen för främmande 

trosbekännare fick en alltmer starkare och verkningsfull tolerant syn  på 

religionsfrihetsdebatten. 1724 fick reformerta hantverkararbetarna i Alingsås en 

30 Frängsmyr, 2006, s. 36, 208-209
31 Frängsmyr, 2006, s. 54-56; Granberg, 1998, s. 67-68
32 Granberg, 1998, s. 13
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begränsad religionsfrihet och 1741 utvidgades denna att gälla alla bekännare av 

engelska och reformerta kyrkan och som i Sverige nu fick rätt till fri religionsutövning. 

Reformerta fick tillstånd att samlas till gudstjänster men eftersom det här tillståndet 

saknade praktiska instruktioner om hur man skulle hantera ett antal frågor som berörde 

religionsfriheten blev tveksamheten stor och en nödvändighet av regler uppkom med 

tiden. Frågan om religionsfriheten blev stor under 1700-talet som ett resultat av både 

politiska och ekonomiska orsaker enligt Granberg.33  

6.3 Judarna i Sverige
Den judiska diasporan brukar man säga startade efter att judarnas tempel i Jerusalem 

hade förstörts år 70 och ett uppror mot den romerska ockupationsmakten några 

årtionden senare hade misslyckats. Genom dessa två händelser fördrevs judarna  från 

sitt land och de fick bosätta sig där de fick möjlighet.34 

Den första svensk-judiska förbindelsen går tillbaka till 700-900-talet då judarna var de 

främsta förmedlarna av olika varor och tankar mellan Österlandet och Västerlandet. 

Exempelvis färdades de judiska köpmännen (de så kallade radaniterna) från det 

västligaste Europa ändå till Kina. I Hugo Valentins bok Judarna i Sverige går det bland 

annat att läsa om handeln mellan de fortfarande hedniska svenskarna och kazarerna, ett 

stort handelsidkande folk av turkiskt ursprung. I kazarernas land existerande en variant 

av religionsfrihet och en stor del av befolkningen bestod av både kristna och 

muhammedaner, men den folkgrupp som de svenska köpmännen framför allt kom i 

kontakt med genom handeln var judar (som ofta var ifrån antingen Byzans och 

Kalifatet).35

Under medeltiden blir den svenska sjöfarten alltmer inskränkt till endast Östersjön och 

Nordsjön vilket ledde till att Sverige i mångt och mycket förlorar kontakten helt med 

exempelvis judarna och handeln med dessa. Förhållandet för judarna försämrades också 

vid den här tiden genom att en rad myter och allehanda anklaganden (bland annat att de 

påstods skända den kristna gudstjänsten) spreds runtom i Europa. 36

33 Brohed, 1973, s. 97-98, 111; Granberg, 1998, s. 68
34 Svanberg, Westerlund, 2011, s. 222-223
35 Valentin, 2004, s. 9-10
36 Svanberg, Westerlund, 2011, s. 230; Valentin, 2004, s. 12
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Det skapades mer och mer en struktur av fientliga föreställningar mot judarna och under 

1300- och 1400-talen fördrevs judarna från de flesta av de västeuropeiska länderna. De 

tyngdes med diverse skatter, var tvingade att bära särskilda märken på sina kläder, fick 

bo i speciella områden (ghetton) men judarna betraktades även som främlingar och 

lagstiftningen i ett land inskränkte ofta judarnas yrkesval. Att judarna ändå kunde 

existera under den här tiden berodde enligt Hugo Valentin på att de fyllde viktiga 

funktioner i samhället. Judarna bildade exempelvis ett nät med ”beröringspunkter” över 

hela Europa och som ibland nämns som världens största handelskompani.37

Innan 1600-talet hade det inte funnits några egentliga lagbestämmelser om judar men 

likväl vistades det relativt få judar i Sverige under 1500- och 1600-talen och det berodde 

förmodligen på det starka motstånd som fanns mot en judisk invandring men också att 

människor hade starka åsikter och fördomar om detta folkslag. Under slutet av 1600-

talet fick heller inte judar något vänligt mottagande vilket kan ses som en följd av att 

den högkyrkliga ortodoxin som hade växt sig starkare i det svenska riket. Först 

beordrade överståthållaren den 3 december 1685 att de judar som befann sig i Sverige 

vid tiden skulle lämna landet inom fjorton dagar och året efter utfärdades den nya 

kyrkolagen som tillskrev ett formellt invandringsförbud. De judar, turkar, morianer och 

hedningar som nu kom till Sverige skulle få undervisas i den rätta läran och befordras 

till dopet38 och ”om någon, som hade att vårda sig härom, gjorde sig skyldig till 

försummelse, skulle han tillalas därför.”39

Allt eftersom tiden gick förändrades uppfattningen (åtminstone hos de bildade 

svenskarna) av judar åt ett lite mer positivt håll. En av anledningarna till det här var att 

svenskarna under olika krig hade kommit kontakt med judar då de länge vistades i 

länder med judisk befolkning (i synnerhet Östeuropa) men även att intresset ökade för 

judiska kulturyttringar, Gamla testamentets språk och att många människor i Sverige 

lockades av Talmuds mysterier och den judiska filosofins djup. Här var en viktig judisk 

grupp de så kallade akademiska språkmästarna vilka människor kunde vända sig till för 

att rådfråga om olika saker. Vid universitetet i Uppsala verkade tre akademiska 

språkmästare från perioden cirka 1700-1739.40 

37 Valentin, 2004, s. 14-16 
38  Svanberg, Westerlund, 2011, s. 230; Valentin, 2004, s. 22-23
39 Citerat i Levin, 1896, s. 150-151
40 Valentin, 2004, s. 24, 40; Nyman, 1988, s. 110
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Samtidigt får man komma i håg att det aldrig var tal om någon utbredd judisk bosättning 

utan de judar som var i Sverige under den här tiden var några enstaka individer. Under 

frihetstiden sattes också den förordning från 1685 som föreskrev alla judars fördrivande 

ur landet, åter i kraft (efter ett kort uppehåll under Karl XII:s regeringstid) och i Sverige 

likt andra länder i Europa var allmänheten judefientlig. De riktiga förändringarna kom 

under den gustavianska tiden och det var Gustaf III, ibland kallad Sveriges första 

upplyste despot, som skulle bryta det judefientliga motståndet.41

41 Valentin, 2004, s. 41-43
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7. ANALYS & RESULTAT

7.1 Tankar som påverkade Gustaf III
I tjugosex år hade Sverige regerats av en utländsk regent så när Gustaf, son till Adolf 

Fredrik (1710-1771) och Lovisa Ulrika (1720-1782), föddes den 24 januari 1746  firade 

man på ett storslaget sätt (256 brakande slag från tolvpundiga kanoner, Tyska kyrkans 

klockspel, trumpetens smatter och pukors (ett slaginstrument) dån och på landsorten 

firades kronprinsens födelse med festligheter, äreportar, fyrverkerier, muskötsalvor, tal 

och skålar). Sverige hade äntligen fått en svensk tronföljare och som dessutom var född 

svensk.42 

Han skulle få en svensk uppfostran och under sin barndom umgicks han framför allt 

med män. På dagarna undervisades kronprinsen i olika ämnen och på kvällarna 

tillsammans med hans föräldrar var han med på både fester och högtider. En annan stor 

del av kronprinsens uppväxt handlade om den franska kulturvärlden (hans modersmål 

blev franska) och vid hans mors hov läste han återkommande de franska filosofernas 

skrifter.43 Genom egna studier fick kronprinsen en bred inblick i tidens nya politiska och 

religiösa tankegångar och som framför allt rörde frågorna om religionsfrihet och 

tolerans. Gustafs favorit blev snabbt Voltaire (som Gustaf redan tog i kontakt med som 

fjortonåring efter ha läst Voltaires epos Henriaden för att lära sig franska44) och genom 

Voltaire och andra upplysningsfilosofer påverkades Gustaf.45 

I ett brev till sin mor Lovisa Ulrika 1768 hyllade han Voltaire i hans arbete med att 

minska prästerskapets inflytande i samhället: 

la clergé est le corps qui de tout temps a le plus nui au bonheur des hommes et aux 

progres de la raison. Cette verite prait gagner de jour en jour en France; il serait heureux 

qu´il en fût de même ici.46 

Under sin livstid upphörde aldrig Gustaf III att starkt fängslas av Voltaire och varje 

42 Hennings, 1935, s. 1
43 Boberg, 1951, s. 35
44 Ekerwald, 2000, s. 17
45 Deblanc, 1965, s. 144; Granberg, 1998, s. 54, 69-70
46 "Prästerskapet är det stånd, som i alla tider mest har skadat mänsklighetens lycka och förnuftets 
framsteg. Denna sanning syne vinna terräng i Frankrike; det skulle vara lyckligt, om det vore på samma 
sätt här." Kronprins Gustaf till Lovisa Ulrika 20.7.1768. Schück, 1919 del I, s. 134
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gång en ny skrift kom ut från den franske filosofen ville konungen läsa denna. Gustaf 

gjorde dock skillnad på religiös fanatism och fromhet och när Voltaire förhånade 

religionen som sådan och hade bristande förståelse inför fromheten blev det ett 

avståndstagande för kronprinsen Gustaf mot Voltaires inställning till religionen.47 

En gemensam riktning för många av upplysningsförfattarna var deras angrepp mot de 

motbjudande religionsförföljelserna och den största boven i dramat var den katolska 

kyrkan och framför allt jesuitorden, på grund av deras politiska inflytande och stöd åt 

påvemakten. Voltaire räknades som en av upplysningens radikala företrädare och var 

emot allt som han uppfattade som lögn och förtryck (exempelvis kyrkan). Det var 

samtidigt inte människors tro som man valde att konfrontera utan snarare de 

maktövergrepp som kyrkan för det mesta gjorde sig skyldig till. Genom det här blir det 

lätt att tro att Voltaire var ateist, något han inte var, utan tvärtom menade han att tron på 

Guds existens var nödvändig. Några upplysningsmän under den här tiden blev dock 

ateister och en av dessa var baron d´Holbach, som 1770 skrev verket Le systéme de la 

nature, en bok som dessutom fanns hos Gustaf III i hans bibliotek.48 

En annan filosof som kronprinsen Gustaf gillade och men som inte var lika hatisk 

angående religionsfrågan och kyrkan (som exempelvis Voltaire) var Jean Francois 

Marmontel. Han är mest känd för att ha skrivit den politiska romanen Bélisaire (1767) 

som handlar om en östromersk generals livshistoria och vilken Marmontel använder för 

att föra fram tanke- och religionsfriheten. Det här gillades inte av kyrkan och teologerna 

vid Sorbonne (universitetsbyggnad i Paris) vilka förbjöd verket och anklagade 

Marmontel för kätterska idéer. Voltaire försvarade Marmontel och likaså den unge 

kronprinsen Gustaf som hade informerats om allt av sin guvenör Carl Fredrik Scheffer 

och den svenske ambassadören i Paris, Gustav Philip Creutz (som till kronprinsen sände 

både brev och böcker från Frankrike). I ett brev till Marmontel skriver också 

kronprinsen om sin sympati och beundran för denne upplysningsfilosof och han 

lovordade Marmontels kamp för toleransen. Brevet blev vid tiden mycket 

uppmärksammat. Marmontel läste exempelvis upp det i franska akademin men brevet 

47 Hennings, s. 1935, s. 171-172; Granberg, 1998, s. 72
48 Granberg, 1998, s. 71, 74
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trycktes även i både franska och tyska tidningar och där man högt uppskattade vad den 

svenske tronföljaren hade skrivit.49 

Det går inte att förneka att upplysningsfilosoferns tankar hade en stor plats hos 

kronprinsen och även senare som konung men att dela deras åsikter i olika 

brevväxlingar var inte samma sak som att träffa dem i verkligheten och när Gustaf var 

på väg från Paris hem till Sverige i februari 1771 efter att hans far Adolf Fredrik hade 

avlidit skrev han följande rader i ett brev till sin mor:

J´ai déja fait connaissance avec presque tous les philosphes Marmontel, Grimm, Thomas 

l´abbé de Morlai, Helvetius; ils sont plus aimables á lire qu´à voir.50 

Under en ytterligare resa till Paris 1784 ville konungen inte längre träffa filosoferna, det 

var mycket trevligare för konungen att umgås med exempelvis hovdamer av börd än 

självupptagna författare. Gustaf III ansåg att filosoferna hade blivit radikalare samtidigt 

som han själv vid den här tidpunkten inte längre hade ambitionen att framstå som en 

reformator.51 I ett brev till den franska grevinnan Bofflers den 3 mars 1784 skriver han 

följande om upplysningsfilosoferna: 

Vad herrar filosofer angår erkänner jag, att om jag kan undslippa dem, jag vill göra det av 

allt mitt hjärta. Man riskerar alltid att bliva sedd över axeln i deras sällskap, och om jag 

träffar dem, kommer jag att göra som manikéerna, som dyrkade den onda principen, för 

att han ej skulle göra dem något ont. Dessa herrar vilja behärska allt. De göra anspråk på 

att styra hela världen och kunna ej styra sig själva; de tala om fördragsamhet och äro mer 

ofördragsamma än hela kardinalkollegiet, och likväl är det deras mening, som avgör 

andra människors anseende och förmedlar det till eftervärlden.52 

Det blev också problematiskt för Gustaf att omvandla alla upplysningsfilosofernas 

tankar i praktiken. När han blev konung fick han börja kompromissa i sin politik och 

handla mer kommunikativt (uppnå en enighet med andra människor) eftersom det fanns 

en opinion runtom konungen att förhålla sig till och som inte alltid hade samma åsikter 

49 Boberg, 1951, s. 36, 57; Granberg, 1998, s. 72-74
50 ”Jag har redan lärt känna alla filosoferna: Marmontel, Grimm, Thomas, abbé Morellet, Helvétius. De är 
mer angenämna att läsa än att träffa.”  Kronprins Gustaf till Lovisa Ulrika 15.2.1771. Schück, 1919 del I, 
s. 261-262
51 Wolf, 2005, s. 257-258
52 Gustaf III till grevinnan de Boufflers 3.3.1784. Sv. Översättn. Hennings, 1928, s. 306-307
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som han själv. Innan jag fördjupar mig mer om vilka motiv Gustaf III hade så tänkte jag 

först ge en genomgång på vilka sätt judarna fick ökade rättigheter under konungens 

regeringstid från 1771-1792. Jag börjar med den judiska bosättningen och kommer 

senare in på judereglementet.

7.2 Den judiska bosättningen
I jämförelse med övriga Europa kännetecknades i mångt och mycket den judiska 

invandringen och sedermera bosättningen i Sverige under slutet av 1600- och tidigt 

1700-tal av en enkelhet men även att den under en period hade varit förbjuden. Under 

konung Gustaf III skulle mycket förändras och delvis påverkad av de upplysningstankar 

som spreds runtom i Europa vid den här tiden gav konungen judar lov att bosätta sig i 

Sverige permanent och där judarna inte längre behövde konvertera till den svenska 

protestantismen.53

En viktig person för judendomen i upplysningens Västeuropa var den judiska 

köpmannen Moses Mendelssohn. Han ville både göra hans religion mer humanistisk, 

filosofisk, mer spridd bland fler människor än bara en aristokratisk elit men även att den 

judiska kulturen skulle bli lite mer lagbunden än vad den tidigare hade varit. Den här 

Mendelssohn kom Gustaf III:s mor Lovisa Ulrika i kontakt med under sitt besök hos sin 

bror Fredrik den store (av Preussen) i Berlin 1771 och Mendelssohn hade övertygat 

henne att och låtit henne förstå att hans ”nation” och folk gärna ville bosätta sig i 

Sverige.54 I ett brev till sin son Gustaf III skriver hon om sitt samtal med Mendelsohn 

och den 11 februari 1772 svarar konungen tillbaka att: ”säkerligen skulle det vara en 

stor fördel för landet, om så duktigt folk som judarna fick möjlighet att bosätta sig 

här.”55

Genom att hans mor nu hade introducerat betydelsen av att ha en bosättning av judar i 

Sverige hade Gustaf III nu fått den legitimitet som han hade önskat att få och efter 

statskuppen som genomfördes under hösten 1772 och konungens maktövertagande fick 

frågan om judarnas invandring till Sverige en ny skepnad. Konungen var samtidigt inte 

ensam och även om han hade stort inflytande över riksdagen så var han tvungen att vara 

53 Carlsson, 2011, s. 18
54 Andersson, Sander, 2015, s. 342; Valentin, 2004, s. 44
55 Gustaf III till Lovisa Ulrika 11.2.1772. Schück, 1919 del II, s. 135
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i enighet politiskt med andra människor. En annan som ansåg att judarna skulle vara en 

stor fördel för Sverige var hans finansminister (och statsekreterare för finansärenden 

1773-1786 samt chef för kommerskollegiet mellan 1789-1812) Johan Liljencrantz som 

redan 1760 hade skrivit ett memorial om en ökad religionsfrihet för judar och där han 

framhåller betydelsen att locka förmögna judar att flytta till Sverige.56 Vid tiden ansåg 

man att judarna skulle gynna företagandet, minska de konkurrensfientliga skrånas 

monopol och på sätt få ner priserna och samtidigt öka omsättningen av både varor och 

pengar. Judarna var helt enkelt kända för att vara aktiva och ambitiösa handelsmän som 

var bekanta med de utländska marknaderna. Judarna kunde dessutom bidra med krediter 

och skatteintäkter till kronan i landet.57 

Den 24 juni 1774 anlände mecklenburgaren och juden Aaron Isaac till Stockholm, 

Sverige. Isaac ägnade sig mycket åt handel men i grunden var han stämpel- och 

sigillgravör och en anledning till att han hade kommit till Sverige, var att han hade hört 

inte fanns någon gravör i Sverige. Genom att få skyddsbrev hoppades Isaac att han 

skulle få stanna i Sverige och arbeta som sådan. Ett problem som dök upp var att Isaac 

inte ville gå över till kristendomen och döpa sig vilket mötte motstånd bland 

beslutsfattarna och när han blev kallad till magistraten meddelade rådmannen Samuel 

Flodin att judiska trosbekännare inte kunde få tillstånd att bosätta sig i landet men om 

Aaron Isaac hade valt att konvertera hade han både fått livnära och bosätta sig i Sverige. 

Isaac gav sig dock inte upp och knappt ett år efter han hade rest in till det nya landet 

skulle han bli den förste svenske juden som fick rätt att bo i Sverige utan att lämna sin 

religiösa övertygelse. Den 2 maj 1775 hade konung Gustaf III beviljat Aaron Isaac 

tillsammans med hans bror, hustru och barn att få bosätta sig i Stockholm och på så sätt 

få arbeta som gravör och stensnidare.58 Sverige hade fått sina första skyddsjudar och när 

Isaac ville tacka sin beskyddare Carl Sparre för all den hjälp han hade fått från honom, 

svarade denne tillbaka: "Inte f-n har jag givit dej några privilegier, Någon sånt vill jag 

inte veta av. Tacka kungen!"59

I Sverige fick Aaron Isaac och hans grupp ytterligare ett godkännande att få ta in så 

många som krävdes för en ”minjan”, alltså tio män över 13 år, för att en judisk 
56 Nyman, 1988, s. 112
57 Bredefeldt, 2011, s. 59-60; Valentin, 1924, s. 145-147
58 Nyman, 1988, s. 111; Bredefeldt, 2011, s. 60 
59 Citerat i Valentin, 2004, s. 48
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gudstjänst ska få hålla. År 1776 fick judarna rätten att iordningställa en 

begravningsplats (Mosaiska begravningsplatsen Aronsberg) på kungsholmen i 

Stockholm, bygga en synagoga och bland annat anställa en rabbin. Den första judiska 

församlingen hade således grundats och ett år senare fick de judar, som först hade 

mottagit de skyddsbrev från konungen, rätt att bedriva handel med nipper (smycken) i 

hela landet.60 

En annan viktig händelse vid tiden, och som var viktig för judarnas ökade rättigheter, 

var att staden Marstrand under 1775 fick frihamnsprivilegier (Porto Franco) av Gustaf 

III där människor hade fått friheten att ägna sig år handel. Främmande trosbekännare 

fick även de bosätta sig i staden och den första juden kom till Marstrand 1779. När den 

judiska församlingen i staden var som störst 1789, bestod den av cirka 60 medlemmar. 

Det byggdes även en synagoga samt att det anlades en begravningsplats i staden. I och 

med upphörandet av Porto Franco-institutionen 1794 flyttade de flesta av judarna till 

Göteborg och i likhet med hur det såg ut i övriga Sverige vid tiden hänvisades judar inte 

bara till vissa speciella stadsdelar utan också till särskilda gator.61

7.3 Judereglementet
Den 27 maj 1782 utfärdades judereglementet, ett reglemente för judar som antingen 

ville inflytta eller bosätta sig i Sverige. Det är detta reglemente som jag nu kommer att 

undersöka lite närmare och som vi kommer att märka innehöll det både en del 

rättigheter såväl som vissa begränsningar för judarna i Sverige. 

Kommerskollegium, som vid tiden behandlade både handel, industri och sjöfart, hade 

den 2 juli 1777 tagit initiativet till att författa ett judereglemente. 14 oktober 1779 

arbetade kommerskollegiet för sista gången med förslaget om ett judereglemente innan 

de överlämnades till konungen. Sven Forseen, en medlem i kommerskollegiet hade 

förstått ”att judarna icke av naturen eller på grund av sin religion var funtade på ett 

speciellt sätt, utan att deras som skadliga ansedda egenskaper om de över huvud taget 

kunde anses vara karakteristiska helt enkelt var en produkt av en förvänd lagstiftning”. 

Forseen menade att judarna skulle ha samma rättigheter och frihet som alla andra 

människor. Dessa ord skulle visserligen inte sätta någon direkt prägel på det senare 

60 Valentin, 2004, s. 48
61 Carlsson, 2011, s. 19; Andersson, Sander, 2015, s. 359
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judereglementet, men Forseen får ändå ses som en person som hade en ganska liberal 

uppfattning vid den här tiden.62

En förordning för judarna behövdes och under flera år hade konung Gustaf III haft 

tanken på att införa en fri religionsutövning för främmande trosbekännare. Samtidigt 

vågade han själv inte ta beslutet utan han ville att ständerna skulle ta initiativet i frågan. 

Det här gjordes av den finske kyrkoherden och nationalekonomen Anders Chydenius 

som  vid 1778-1779 års riksdag hade lämnat in ett memorial till prästeståndet och där 

han föreslagit att religionsfriheten för inflyttade främmande trosbekännare. Förslaget 

godkändes av tre av stånden men förkastades inte helt oväntat av prästerna, och den 24 

januari (på Gustaf III:s födelsedag) 1781 utfärdades toleransediktet.63

Två år tidigare 1779 redan efter riksdagens slut, där frågan om tolerans och 

religionsfrihet för främmande trosbekännare hade diskuterats, skrev Gustaf III till sin 

vän Marie-Charlotte-Hippolyte de Boufflers att han var tillfreds med att kunna meddela 

att Sverige som första land i Europa hade presenterat en religionsfrihetsförordning:

Jag är övertygad om att ni högeligen gillar religionsfrihets införande i mitt land. Det är 

första akt av detta slag som någon nation samfällt låtit utfärda; ingenting gör mer heder åt 

århundradets upplysning och humanitet. Prästerskapet har intagit sin sedvanliga 

ståndpunkt, men dess mening har ej spelat någon roll.64

Efter att toleransediktet hade utfärdats var Gustaf III även angelägen om att spridda 

nyheten om toleransediktet till framför allt utländska tidningar och i ett brev till svenske 

ambassadören i Paris, Gustav Philip Creutz, skrev Gustaf III:

Se här, min käre Greve, Toleransediktet enligt Riksdagsbeslutet. Jag tror, att Ni där ska 

finna all nödig varsamhet med svaga huvuden, så hos Luthers barn, liksom hos alla andra 

nuvarande och kommande trossamfund. Jag sänder Er den svenska versionen, och den 

latinska till Marmontel. Om ni Ni finner det lämpligt att låta översätta den till franska och 

för den i Gazette de France, gör Ni mig ett stort nöje.65

62 Valentin, 1924, s. 174; Valentin, 2004, s. 52
63 Hennings, 1967, s. 69-70
64 Gustaf III till grevinnan de Boufflers 9.5.1779. Sv. översättn.  Hennings, 1928, s. 123
65 Citerat i Granberg, 1998, s. 85
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I upplysningens och religionsfrihetens anda följde fler Sveriges exempel och bara några 

månader efter Gustaf III:s toleransedikt utfärdade kejsar Josef II toleranspatentet i hans 

Habsburgska rike. I Frankrike utfärdade Ludwig XVI 1787 (bara två år innan den 

franska revolutionen bröt ut) ett toleransedikt som annullerade några hårda lagar mot 

protestanterna och i England fick katolikerna religionsfrihet 1791 med rätt till att utföra 

gudstjänster offentligt.66

1782 utfärdades judereglementet i Sverige med orden "Kongl. Maj:ts och Riksens 

Comerscollegii reglemente för dem av Judiska nationen, som vilja hit i riket inflytta och 

sig nedsätta."67 Att tro att detta reglemente enbart var en konsekvens av de beslut som 

togs vid riksdagen 1778-1799 och som mynnade ut i toleransediktet går samtidigt inte 

att göra. Visst, det påverkades av toleransediktet men som Nyman skriver i sin bok så 

hade judereglementet utfärdats oavsett om exempelvis ständerna inte hade diskuterat 

och senare beslutat i frågan om främmande trosbekännares rätt att utöva sin kultur inom 

Sveriges gränser. Först och främst hade Gustaf redan som kronprins haft intresse för att 

öka rättigheterna för judar och speciellt efter hans mors möte och samtal med Moses 

Mendelssohn i Berlin 1771, om att det hade vart en stor fördel om judarna hade fått 

bosätta sig i Sverige. En annan anledning grundandes på det initiativ kommerskollegiet 

hade tagit 1777 om att utarbeta ett regelsystem för judarna i landet.68

Det judereglementet som kom år 1782 blev samtidigt inte som antingen Gustaf III eller 

Liljencrantz hade tänkt sig och reglementet var en kraftig kompromiss mellan delade 

åsikter vid tiden. Genom det här bestod reglementet på så sätt inte bara utav rättigheter 

utan även en del begränsningar. För att inrikta sig i innehållet handlade judereglementet 

om en begåvad främlingskoloni för judar och där det skulle gälla samma inskränkningar 

och villkor för judar som övriga trosbekännare, oavsett om de hade invandrat eller var 

födda i Sverige. Judar fick dock likt de andra främmande trosbekännarna exempelvis 

inte bli riksdagsmän eller ämbetsmän och bosätta sig och äga fastigheter fick de endast 

göra i vissa städer, Stockholm, Göteborg, Norrköping och viss mån även i Karlskrona. 

När judar kom till Sverige var de dessutom tvingade att inom åtta dagar anmäla sig och 

visa gott anseende tills dess de hänvisades till någon av de nämnda städerna. Att arbeta 

66 Granberg, 1998, s. 67
67 Valentin, 2004, s. 52
68 Nyman, 1988, s. 113-114
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med vad som helst fick judar inte göra och vid ankomsten skulle judar visa att de ägde 

en viss summa pengar och växel.69 

Motiven bakom ökade rättigheter (och begränsningar) till judar kom politiskt alltmer 

handla om en ekonomisk fråga. De fattiga judarna ville man inte avlägsna men för dem 

gällde i stället följande bestämmelser: 

En Jude må för öfrigt nära sig med konstmålning, gravering, pitschers stickning, 

diamants och andra ädla stenars slipande, optisk glasslipning samt allehanda 

mathematiske och mechaniske instrumenters förfärdigande, desseiners och mönsters 

ritande, brodering och annan konstig söm, lacktillverkning, penneberedning, 

korkskärning och dylike arbeten, som ej höra under Skrå.70 

Att judarna fick en del begränsningar med judereglementet går inte att dementera men 

samtidigt hade judarna exempelvis under 1600-talet inte ens varit välkomna till Sverige 

och värre var det på 1300- och 1400-talen med de judiska förföljelserna som existerade 

runtom hela Europa. De rättigheter som judarna emellertid fick under Gustaf III:s 

regeringsperiod får på så sätt ses som stora framsteg i utvecklingen av religionsfriheten i 

den tidens mått. De fick bosätta sig och livnära sig med vissa arbeten i Sverige, 

visserligen begränsat till vissa städer, men utan att behöva konvertera till kristendomen 

som de tidigare hade fått göra. 

7.4 Konungens kommunikativa handlingar
Utan den hjälp från andra människor som var i enighet med konungen och tänkte i 

samma banor som honom i frågorna om religionsfrihet och ökade rättigheter till judar, 

är det inte lika säkert att antingen judarnas bosättning i Sverige och judereglementet 

hade utfärdats under Gustaf III:s regeringsperiod. För trots att han blev mer och mer 

enväldig och kunde bestämma om vissa saker själv, var Gustaf III beroende av 

människor runtom sig. Det var dessutom viktigt för en konung att vara omtyckt av så 

många som möjligt i ett land vid den här tiden för att lyckas med sitt arbete, annars 

riskerade man att få en för stor opinion emot sig vilket kunde resultera att man både 

kunde bli avsatt såväl som mördad eller avrättad. 

69 Levin, 1896, s. 153-154; Nyman, 1988, s. 114
70 Citerat i Valentin, 2004, s. 53
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Några personer som fick stort inflytande på konungen, och speciellt i frågan om 

judarnas invandring till Sverige, var statsekonomen Josias Carl Cederhielm (som efter 

statskuppen hade diskuterat med konungen om att ge judar fri religionsutövning) men 

framför allt Gustaf III:s finansminister Johan Lilljencrantz. Det var Gustaf III som hade 

den politiska makten att genomföra olika beslut och reformer men utan ett erkännande 

från andra människor, exempelvis kommerskollegiet och finansministern Liljencrantz, 

hade inte konungen uppnått någon legitimitet i frågan. Genom ett kommunikativt 

handlande från konungens sida, alltså att han uppnådde en enighet med andra 

människor, legitimerades införandet av att ge ökade rättigheter till judar. Det var inte 

bara konungens arbete som nådde fram till ett beslut utan en stor börda arbete 

genomfördes av en byråkrati och att judar fick bosätta sig i Sverige brukar man säga var 

lika mycket konungens som finansministers verk.71

För att förstå de inre förhållanden, vilket politiskt motiv Gustaf III hade, blir det först 

viktigt att förstå de yttre förhållanden, hur konungen handlade under sin tid som 

konung. I frågan om religionsfriheten och de ökade rättigheterna för judarna hade 

Gustaf III hela tiden en stark opinion mot sig från framför allt prästeståndets sida och 

när konungen beslutade om saker i dessa frågor fick han helt enkelt börja handla 

kommunikativt, att han hela tiden var tvingad att vara i enighet med den nämnda 

opinionen för att överhuvudtaget nå fram till olika beslut. Konungen kunde ha en tanke 

om att införa ökade rättigheter till judar, men för att hans tanke skulle få ett genomslag 

och ett erkännande blev det viktigt att uppnå en enighet med andra människor. Här blev 

det inte alltid som Gustaf III hade tänkt sig från början och när hans tankar om ökade 

rättigheter till judar kom upp till riksdagen och där det politiska fick styra blev ofta 

slutprodukten bara en kompromiss av deras ursprungstanke. Ett bra exempel på det här 

är både den judiska bosättningen som accepterades under 1770-talet och det 

judereglemente som senare utfärdades 1782. 

Gustaf III hade redan sedan tiden som kronprins haft ett stort intresse för upplysningens 

tankar och som öppnade upp för idén om religionsfrihet och efter hans mors besök och 

samtal med Mendelssohn i Berlin såg konungen en möjlighet att ge judar ökade 

71 Valentin, 2004, s. 44-45
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rättigheter och på så sätt vinna ett erkännande hos vissa grupperingar i landet men även 

hos kungligheter ute i Europa. 1775 blev det också en verklighet när Gustaf III beviljade 

Aaron Isaac och hans familj och vänner att få bosätta sig i landet. Samma år instiftades 

även frihamnen i Marstrand dit främmande trosbekännare (bland annat judar) fick 

bosätta sig. Det var dock inte alla i Sverige som gillade att judarna hade fått lov att 

bosätta sig i landet och konsekvensen av det här blev judereglementet 1782 och en 

kompromiss mellan konungens och byråkratins mer positiva inställning mot 

borgerskapets och prästerskapets judefientlighet.72 

Judereglementets utgång kan även ses som att konungen i sina handlingar och beslut 

inte vågade gå emot opinionen:

Även om Gustaf III velat och ansett sig ha rätt att på egen hand besluta i 

religionsfrihetsärendet – och allt tyder på att han hyste den inställningen – skulle han 

knappast ha vågat handla enligt sin övertygelse.73 

Gustaf III handlade kommunikativt av den anledningen att han först och främst ville 

vara i enighet med andra människor och vinna ett erkännande som konung hos vissa 

grupperingar. Konungen vill dock även hålla en god ton med prästeståndet. För även om 

konungen inte intresserade sig för vad allmänheten tänkte om honom och hans 

handlingar så var det viktigt för honom att veta vad andra tänkte om hans politik. Gustaf 

III menade att prästeståndet i mångt och mycket skadade mänsklighetens lycka men 

eftersom prästeståndet även var en maktfaktor i samhället ville konungen helst komma 

överrens med dessa.74 

7. 5 Politiska motiv och legitimitet
Gustaf III ville till en början framstå som en upplyst despot och det går inte att förneka 

att han var starkt influerad av upplysningsfilosofernas idéer. Att omvandla sina tankar i 

verkligheten var dock inte alltid så enkelt för konungen. När han ville legitimera 

införandet av ökade rättigheter till judar fick han helt enkelt ändra om i sin strategi och 

han skulle inte längre använda sig av den personliga övertygelsen utan hans beslut 

72 Carlsson, 2011, s. 19
73 Nyman, 1988, s. 162
74 Hennings, 1967, s. 136; Hessler, 1956, s. 33
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handlade mer om vad som var bäst politiskt. När det kom till kritan blev det viktiga för 

Gustaf III att vinna anseende som konung. Hans strävan om att vara upplyst handlade 

om att anpassa sig efter situationen, således vände Gustaf III kappan efter vinden. 

Kungens handlingar formades även av en skicklighet och han hade ofta en stor förmåga 

att politiskt vända en situation eller ett beslut till sin fördel75: 

Då han talar om sitt folk, är det en far som älskar sina barn, men då han handlar är han en 

härskare som krossar dem.76

Gustaf III ville likaså inte ha några motståndare och hans beslut och handlingar 

motiverades med tiden inte längre utifrån upplysningstankarna. Gustaf III fick slopa 

tanken om vara upplyst ända ut i tåspetsarna och det blev viktigare att handla på ett sätt 

som i stället gynnade så många människor som möjligt. Konungen ville få en god hand 

med den nämnda opinionen men de beslut som Gustaf III tog handlade också om att 

uppnå en legitimering, stärka sin makt och skydda sin maktställning.77

När det kommer till motiven bakom den judiska invandringen till Sverige under Gustaf 

III så blev det för konungen och hans anhängare i slutändan en politisk men även en 

ekonomisk fråga. Det är lätt att tro att judarnas tillåtna bosättning i Sverige under den 

gustavianska tiden enbart handlade om religionsfrihet men så är det dessvärre inte. Först 

och främst, som jag har nämnt tidigare var många av de beslut, exempelvis 

judereglementet en kraftig kompromiss mellan delade politiska åsikter hos människor 

vid tiden. För det andra så handlade judarnas religionsfrihet om politik och pengar. 

Liljencrantz, Gustaf III:s finansminister och likväl konungen själv var av idén om att 

man skulle bjuda in förmögna judar att bosätta sig i landet.78 Vid ankomsten skulle de 

visa att de ägde en viss summa pengar i kontanter och växel och även om en fattig jude 

inte utvisades så begränsades situationen om vilka arbeten som denne fick syssla med. 

75 Deblanc, 1965, s. 144; Boberg, 1951, s. 76
76 Lönnroth, 2008, s. 91
77 Boberg, 1951, s. 56-57
78 Odhner, 1896, s. 47
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En anledning till att man vid tiden bara ville ta emot rika judar grundade sig i tanken om 

att Sverige ville få igång en snabb penningscirkulation: 

Därtill äro judarna ganska hjälpsamme. Igenom deras biträde blir det lika lätt att  

förvandla en vara till penningar som en penning till vara. Det är att göra varumängden 

lika rörlig som penningstocken och såmedels göra den flitige arbetaren lika så lycklig 

som den procentande kapitalisten.79

Om judarna fick bosätta i Sverige hoppades man på att det skulle visa sig en större 

aktivitet i näringslivet och att judarna genom judereglementet skulle påverka affärslivet 

i städerna på ett gynnsamt sätt. Den judiska invandringen blev även ett politiskt medel 

för konungen att "avhjälpa den monopolitiska ställning, som så länge besvärat vår 

inrikeshandel."80

7.6 Avslutande reflektion
Gustaf III använde införandet av ökade rättigheter till judarna för att legitimera sin 

maktställning och vinna ett erkännande som konung hos vissa grupperingar i landet;  sin 

mor som var den person som introducerade intresset för judar till konungen, sina vänner 

(exempelvis Marie Charlotte Hippolyte de Boufflers), den byråkrati som fanns vid tiden 

(kommerskollegiet och finansministern Liljencrantz), men kanske framför allt hos 

Europas kungligheter. Det politiska motivet som konungen använde sig av för att 

utvidga religionsfriheten och införa ökade rättigheter till judar handlade om att få ett 

gott anseende. Det var viktigt för en konung vid den här tiden att uppfattas som en bra 

regent och att handla på rätt sätt inför opinionen och det här både i sin samtid men även 

för eftervärlden. En upplyst monark var något alla monarker under slutet av 1700-talet 

ville utnämna sig som och på så sätt blev det nästan en tävling om vem som först gav 

religionsfrihet till främmande trosbekännare. 

I frågan om judarnas invandring till Sverige fick exempelvis Johan Liljencrantz stort 

inflytande att styra och ställa och vägen mot toleransediktet som utfärdades 1781 var det 

Anders Chydenius som fick stå för talan i frågan om religionsfriheten. I slutändan var 

det Gustaf III som beslutade om de båda frågorna men vägen dit hade han tagit hjälp av 

79 Citerat i Valentin, 2004, s. 45-46
80 Valentin, 2004, s. 46; Odhner, 1896, s. 48-49
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andra människor. Hade det visat sig att det var konungen som i stället hade stått i 

centrum för exempelvis den judiska bosättningen hade han förmodligen fått ett sämre 

rykte som konung av opinionen, vilket hade skadat hans namn både i hans samtid och 

för eftervärlden. 

Tillsammans med det kommunikativa handlandet som konungen använde för att uppnå 

en enighet med andra människor kan vi se och stipulera att det politiska motivet var den 

främsta orsaken till att Gustaf III valde gav ökade rättigheter till judar under slutet av 

1700-talet. Judarnas bosättning i Sverige var inte bara en fråga om ökad tolerans och 

religionsfrihet och synliggör man de maktförhållanden som påverkade Gustaf III så 

handlade det snarare om ett politiskt motiv. 

Det politiska motivet kan inte förklara alla handlingar och beslut som Gustaf III tog 

under sin regeringsperiod men likväl har den politiska ingången varit till hjälp i min 

förståelse över konungens handlande i frågan om att ge en begränsad religionsfrihet till 

judar.  Konungen och hans anhängare använde den judiska bosättningen för att få in 

kapital från judarna vilket gjorde att man bland annat kunde öka penningscirkulationen i 

landet. Näringslivet fick även en ökad aktivitet och att affärslivet gynnades på ett 

positivt sätt av judarnas ankomst till landet. 
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8. ÄMNESDIDAKTISK RELEVANS
Genom undervisningen i religionskunskap på gymnasiet ska eleverna bland annat få en 

bredare kunskap om olika religioner men även att eleverna får möjligheten att utveckla 

en slags beredskap för att förstå att vi lever alltmer i ett samhälle som är präglat av 

mångfald.81 

En viktig del i den här mångfalden är den religionsfrihet som vi har i Sverige. 

Religionsfriheten är dock inget nytt perspektiv och jag har i den här uppsatsen visat hur 

tankar om tolerans och en begränsad religionsfrihet växte fram under slutet av 1700-

talet. Att den svenske konungen Gustaf III handlade på ett visst för att legitimera 

införandet av att ge ökade rättigheter till judar under hans regeringsperiod. 

Min uppsats kan därför både vara till hjälp att fördjupa elevernas kunskap om ett 

religiöst uttryck i en historisk tid men även för att eleverna skall få en ökad förståelse 

om att religionsfrihet inte alltid har varit en självklarhet i samhället och att 

religionsfriheten har förändrats mycket under historiens gång till hur den idag är 

utformad.

81 Skolverket, 2011, s. 137
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9. FRAMTIDA FORSKNING
Efter genomförd undersökning om vilken roll politiken och de politiska motiven spelade 

för Gustaf III i hans handlade och beslut har jag både fått många svar men även en 

större förståelse om ämnet i stort. Den politiska ingången är samtidigt inte den enda 

vägen att gå i förståelsen för hur Gustav III handlade i frågan om att ge ökade rättigheter 

till judar. En större sammanställning mellan olika motiv hos konungen hade varit 

intressant att göra men även att jämföra mellan olika monarker vid tiden och hur dessa i 

jämförelse med den svenska konungen handlade i dessa frågor om till exempel 

religionsfrihet.

Den judiska gruppen var inte ensamma om att få ökade rättigheter under den här tiden 

och därför hade en annan intressant ingång varit att undersöka olika reformerta och 

katolska gruppers utveckling mot större privilegier, ökade rättigheter och en 

religionsfrihet i Sverige och i andra europeiska länder under 1700- och 1800-talet.
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