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Debates about Jews at National Diets 1800 – 1900
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Title
Bill regarding rescinding Jewish trading privileges lapses.
Bill preventing Jewish immigration and settlement without permission from the king;
proposal for a new judereglemente is rejected.
Demand that permission for Jews to immigrate be granted as sparingly as possible.
Demand that Jews be forbidden to buy real estate in the country and that the prohibition on their travelling and trading be renewed.
Bills demanding the expulsion of Jews from the country and other measures are rejected.
Demand for the right of those Jewish youngsters who have the necessary privileges to
live in the country to frequent all public educational institutions.
Demand that no more permissions be granted to travelling Jews to trade in trinkets
and haberdashery.
Demand that Jews not be permitted to settle in the country, that the application of the
constitution of  be halted, and that the judereglemente of  be reimplemented.
Bill prohibiting Jews from employing Christians in their service is rejected.
Demand that the estates of the Empire participate in the legislation for Jews.
Demand that Jews be granted the right to bear witness.
Bill regarding full civil rights for Jews born in Sweden lapses.
Bill regarding extensions of those privileges that Jews have been granted within the
country is rejected.
Demand that Jews born in Sweden can settle in all towns in the country.
Proposal that the king may appoint people of non-lutheran faith as teachers of
handicrafts and art, declared resting.
The preceding proposal is rejected.
Proposal to allow calling people of the Jewish confession as members of a jury.
Demand to allow Jews to buy and own property in Sweden without special permission
from the king.
Proposal to modify § of the constitution, so that Jews might be granted the right to
participate in elections for the Riksdag, is declared resting.
The preceding proposal is rejected.
Constitution adopted regarding marriages between Christians and Jews.
Proposal to modify § of the constitution, so that Jews might be granted the right to
participate in elections for the Riksdag, is declared resting.
The preceding proposal lapsed.
Proposal that people of non-lutheran confession may be appointed to certain positions, declared resting.
Motion to seize the requirement of non-Lutherans to pay church tax and to allow them
under certain conditions to vote on local school matters, is rejected.
Riksdag changes the church law to include a regulation concerning the religious
practice of non-Lutherans.
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Title
Bill regarding the right of non-Lutherans to enter offices and services of the state is
rejected.
Bill regarding the right of non-Lutherans to enter offices and services of the state is
rejected.
Bill to exempt non-Lutherans and Jews from paying state church tax is rejected.
Bill to exempt non-Lutherans and Jews from paying state church tax is rejected.
Bill regarding the education of children from interreligious marriages lapses.
Bill regarding the education of children from interreligious marriages.
Bill to limit Jews’ and other non-Lutherans’ obligation to contribute to the salaries of
the Swedish churches priesthood and maintenance of churches is rejected.
Bill regarding changing of the  regulation of Jewish religious practices is rejected.
Bill to exempt non-Lutherans and Jews from paying state church tax is rejected.
The preceding bill is rejected again.
Change of regulation regarding the jurisdiction and punishment of non-Lutheran religious leaders.
Riksdagen concedes that general regulations regarding caring for the poor also apply
to Jews.

Source: Riksdagsprotokoller, Ståndsriksdagen 1800 – 1866, and Riksdagsprotokoller, Tvåkammarriksdagen, online available at https://riksdagstryck.kb.se/.
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Printed matter with Jewish and anti-Jewish topics in Sweden,
1800–1900
Title

Author

Editions

Translated from

.

Trenne trowärdige
Chrysostomos
relationer / BerätDudulaeus
telse om en jude och Westphalus
skomakare af Jerusalem, den odödlige
Ahaswerus benämd.
Om det straff hwart
slägte ibland judarne i synnerhet
lida måste. Om Pilati död och oroliga
döda kropp.

[s. l., s. a. ??].
[s. l., s. a. ?].
Göteborg: .
Norrköping: .
Gävle: Ernst Peter Sundqvist , , ,
, .
Malmö: Berlingska Boktryckeriet .
Lund: Lundberg och
Lönnegren  Jönköping:
N. E. Lundström ;
Jönköping: J. P. Lundström
, , .
Jönköping: J. K. Björk,
.
Nyköping: J. P. Hammarin,
.
Stockholm: Elméns and
Granbergs, .
Christianstad: F.F. Cedergrens Boktryckeri, .
Örebro:  (in FolkSagor för Gamla och Unga:
 – ).

Förnyade tidender, om en
jude, bördig aff Jerusalem
benembd Ahasuerus … aff
Chrijsostomo Dudulæo
Westphalo, afsatt på
swenska aff Jacobo Balthasari.
[Stockholm]: .
Sandru beskriffuelse om en
Jøde, som vaar fød oc
baaren til Jerusalem ved
naffn Ahaswerus … nu nyligen fordansket. Kiøbenhaffn, .
Sandfærdig Efteretning om
een Jøde (ellers kaldet)
Jerusalems skoemager
Ahasverus, saa og Pontij
Pilati tvende missiver om
Christi død og opstandelse, saa og beretning om
de tolv jødiske stammer,
hvad enhver af dem har
gjort den Herre Christo til
spot og forhaanelse etc.
Kiøbenhavn: J. Chr. Groth,
.
Schudt, Jacob. Jüdische
Merkwürdigkeiten, lib. IV,
cap. XX. Frankfurt: Hocker,
.

.

En kort dock märk- [Jacobus de
wärdig historia, om Voragine]
den wederstyggelige och förgiftige
förrädaren Judas,
hans härkomst, födelse och lefwerne,
samt hwad synder
han hafwer bedrifwit
uti denna werlden

s. l., .
Gävle: Sundqvist, .
Gävle: .
Kalmar: .
Uppsala: Bruzelius, .
Borås: .
Lund: .
Lund: Lundbergska boktryckeriet, .

Jacobus de Voragine. Legenda Aurea. Cap. XLV: De
sancto Mathia apostolo.
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Author

Editions

Translated from

ifrån sin ungdom;
intil des han blef
Christi apostel.

Stockholm: P.A. Huldbergs,
.

.

Nådens werkan hos [Anonymous]
barn, märkeligen
wisad uti följande
twänne historier.
Den första: om tre af
judiska, den andra:
om fyra af christna
religionen. Öfwersätning från tyskan.

Göteborg: Samuel Norberg,
.
Karlskrona: Amiralitetstryckeriet, .

Gävle: Sundqvist, .
Falun: Axmar, .
Gävle: Sundqvist, .

Gävle: Sundqvist, .
Nyköping: Winge, .
Falun: Axmar, .
Falun: Axmar, .
Kalmar: Bagge, .

Göteborg: Norberg, .
Falun: Axmar, .
Malmö: Berling, .
Stockholm: Rumstedt,
.
Stockholm: Rumstedt,
.
Skara: Torin, .

[Anonymous] Merkwürdige
Bekehrungs-Geschichte
dreyer Schwestern von
acht, zehn und zwölf Jahren. Elberfeld: Giesen,
.

.

Cooper’s Prädikan
[Cooper, Wilför judarna, och et liam]
bref från en resande
jude.

Göteborg: Norberg, .

Cooper, William. The
promised seed. A sermon
preached to God’s ancient
Israel the Jews, at SionChapel, Whitechapel. On
Sunday afternoon, August
, . Boston: Manning & Loring, .
Jung-Stilling, Johann Heinrich. “Schreiben eines reisenden Juden aus der Vorzeit.” Taschenbuch für
Freunde des Christenthums
 ():  – .

.

Berättelse, huru ju- [Smollett, Todarne äro ansedde i bias George]
England. Öfwersatt
från medicine doktor
T. Smollets historia.

Stockholm: Cederborgh,
.

Smollett, Tobias G. Continuation of the Complete
History of England;  vols,
London  – , also
known as The History of
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Author

Editions

Translated from
England from the Revolution to the Death of George
II (designed as a continuation of Mr. Hume’s History), vol. II.

.

[Anonymous]
En son Israels till
sina bröder: en anmaning till judarna
att åter inkräkta det
förlofvade landet.

Stockholm: Elmén and
Granberg, .

.

Huru skola judarna
förbättras? Ett ord
till behjertande för
sanningens vänner.

.

Svåra bevis emot
Meiners, Chris- Stockholm: Fr. Cederborgh
judarna. Ur Meiners toph
& comp., .
afhandling über den
Handel und die Gewerbe der Völker
des Mittelalters.

Meiners, Christoph. Historische Vergleichung der
Sitten, und Verfassungen,
der Gesetze und Gewerbe,
des Handels, und der Religion, der Wissenschaften,
und Lehranstalten des Mittelalters mit denen unsers
Jahrhunderts in Rücksicht
auf die Vortheile, und
Nachtheile der Aufklärung.
Hannover: Helwing,  –
.

.

Den pantsatte
[Anonymous]
juden, eller: Mosis:s
upståndelse ur kistan. Lustspel i 
akter.

Stockholm: Carl Nyberg,
.

Translated from English?

.

Den spökande Judinnan.

Stockholm: Elmén and
Granberg .

“Fünfunddreissigste Erzählung: Die spukende Jüdin
bey Frisack.” In Die Gespenster. Kurze Erzählungen aus dem Reiche der
Wahrheit. Vol. . Edited by

Friederich, Ger- Stockholm: A. Gadelius,
hard
.

[Anonymous]

“Ein Sohn Israels an seine
Brüder,” Oppositions-Blatt
(. . ), Beilage zu
Nr. , Sp.  – .
Friederich, Gerhard. Die
Juden und ihre Gegner, ein
Wort zur Beherzigung für
Wahrheitsfreunde, gegen
Fanatiker. Frankfurt am
Main .
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Author

Editions

Translated from
Samuel C. Wagener,
 – . Berlin, .

. Judendomen, fram- [Frank, Christiställd utur de raban]
binske skrifterna,
såsom en fiende till
christendomen och
den rena sedligheten.

Linköping: Petre och
Abrahamson, .

Frank, Christian. Die Juden
und das Judenthum wie sie
sind: Dargestellt aus ihren
eigenen Schriften als die
erklärten Feinde des Christenthums und der reinen
Sittlichkeit, ihrer Geschichte, ihren Schriften
und der Erfahrung gemäss
erkannt als offene und geheime Störer des bürgerlichen und moralischen
Wohlstandes christlicher
Staaten. Köln: Peter, .

. Spekulanterne,
Sessa, Karl
eller: Hoben se nix Boromäus
zu schachern? Fars i Alexander
en akt. Öfversättning efter tredje
original-upplagan
af Unser Verkehr.

Stockholm: A. Gadelius,
.

Sessa, Karl Boromäus
Alexander. Unser Verkehr.
Eine Posse in  Aufzug.
Berlin: Bloch, .

. Judisk hämd [sic].

Stockholm: A. Gadelius,
.

Hamburgs Wächter 
().

Wurm, Albert

. Lurifaxiana. H. ,
[Buchholz, Frie- Stockholm: Olof Grahn,
Närvarande förhål- drich]
.
lande emellan judar
och kristne i intellektuelt och moraliskt hänseende.
. Lurifalsiana eller
den tilltvålade Lurifaxiana. Första och
sista häftet.

Heilborn, Hein- Göteborg: Samuel Norberg,
rich


. Judarne i verldshistoriskt afseende.

Buchholz, Frie- Stockholm: .
drich

Compilation of several
texts previously published
in German.
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Title
. Judarnas chrönika.

Author

Editions

Buchholz, Frie-  vols. Stockholm: Zachadrich; Rüh,
rias Haeggström, .
Friedrich

Translated from
Buchholz, Friedrich. Moses
und Jesus, oder über das
intellektuelle und moralische Verhältniß der Juden
und Christen: Eine historisch-politische Abhandlung. Berlin: Unger, .
Rüh, Friedrich. Über die
Ansprüche der Juden auf
das deutsche Bürgerrecht.
Berlin: Realschulbuchhandlung, .

. Kortare berättelser Heun, Carl
och lustiga äfventyr, Gottlieb Saaf Clauren. Innehål- muel
lande: Pistol-lektionen, Resan till lägret, Utseendet
bedrager ofta, Korfbalen, Paulowna,
Den holländska
juden, m.fl.

Stockholm: Ecksteinska
tryckeriet, .

Heun, Carl Gottlieb Samuel. Der holländische
Jude. Wien: Haykul, .

. Dulech. Historia, öf- [Anonymous]
wersatt utur judarnas Thalmud.

Stockholm: Grefingska,
.
Stockholm: Wennlund,
.

Translated from Hebrew?

. Judeväldets undergång i upplysningens århundrade.

Stockholm: Marquarkska,
.

Hauff, Wilhelm. “Jud Süß.”
Morgenblatt für gebildete
Stände  (.–. .
):  – . Stuttgart
.

Stockholm: Elméns och
Granbergs, .

Hauff, Wilhelm. “Jud Süß.”
Morgenblatt für gebildete
Stände  (.–. .
):  – . Stuttgart
.

[Hauff, Wilhelm]

[Hauff, Wil. Juden Süss. Först
schackrare, sedan
helm]
minister, sist hängd:
sann historia, tecknad efter naturen.
. Jude-emancipationen.

[Hengstenberg, Strängnäs: Carl Erik EkErnst Wilhelm] marck, .
Trans. Eric
Malmborg

Hengstenberg, Ernst Wilhelm. “Die Emancipation
der Juden.”
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Translated from
Evangelische Kirchen-Zeitung  –  ():  –
.

. Juden: tysk sedemålning från första
hälften af femtonde
århundradet.

Spindler, Karl

Stockholm: Hjerta, .

Spindler, Karl. Der Jude.
Deutsches Sittengemälde
aus der ersten Hälfte des
fünfzehnten Jahrhunderts.
Wien, Leipzig: Prochaska,
.

. Nya berättelser. Af
författaren till en
“hværdags-historie”. Utgifna af J. F.
Heiberg. Tredje
delen: Juden. Hvitkappan.

Gyllembourg,
Thomasine

Stockholm: Hjerta, .

Gyllembourg, Thomasine.
Nye fortaellinger. Udg. af
Johan Ludvig Heiberg; :
Jøden. Hvidkappen. København: Reitzel, .

. Judarne i deras när- [Wergeland,
Henrik]
varande ställning
inom samhället,
med afseende på
deras emancipation;
jemte förslaget till
upphäfvande af  §.,
sista momentet, uti
Norges grundlag.
. Passions-historien,
betraktad som en
rättegång efter judiska lagen, eller
Jesus inför Caiphas
och Pilatus.

Stockholm: Bonnier, . Wergeland, Henrik. Indlæg
jødesagen, til understøttelse for forslaget om
ophævelse af Norges
grundlovs §, sidste passus. Kristiania: P.T. Mailings Officin, .

Dupin, André- Stockholm: Ecksteinska,
Marie-Jean-Jac- .
ques

. En uppbygglig och Satan [DairnStockholm: Elmén and
sällsam historia om vaell, Georges Granberg, .
Rotschild I, judarnes Marie Mathieu]
konung.

Dupin, André-Marie-JeanJacques. Jésus devant Caïphe et Pilate: refutation du
chapitre de M. Salvador
intitulé Jugement et Condemnation de Jesuse.
Paris: .
Dairnvaell, Georges Marie
Mathieu. Histoire édifiante
et curieuse de Rothschild
Ier, Roi des Juifs. Paris:
.
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Translated from

. Judinnan i Vatikanen Méry, Joseph
eller Amor och
Roma.

Stockholm: Hierta, .

Méry, Joseph. La Juive au
Vatican, ou Amor e Roma.
Bruxelles: Méline, Cans et
Cie, .

. Drag ur den portugisiske israeliten
doctor Capadose’s
lefnads-historia: af
honom sjelf berättade.

Capadose,
Abraham

Stockholm: N. Marcus,
.
Stockholm: Evangeliska
fosterlands-stiftelsen,
.

Capadose, Abraham. De
bekeering van Dr. A. Capadose Portugeesch Israë liet.
Amsterdam: G. van Peursem, .

. De judiska tvillingbröderna.

[Anonymous]

Stockholm: Palmqvist,
.

Translated from English.

. Tempelherren och
Judinnan.

Marschner,
Heinrich

Göteborg: .

Marschner, Heinrich. Der
Templer und die Jüdin.
Leipzig: Focke, .

. Judinnan.

Halévy, FroStockholm: Alb. Bonnier,
mental (music), .
and Scribe, Eugène (text)

Halévy, Fromental, and
Scribe, Eugène. La Juive.
Paris: H. Lemoine Edit.,
.

. Kristen och jude: en Caspari, Karl
berättelse från :e Heinrich
århundradet.

Stockholm: Normans
förlagsexp, .

Caspari, Karl Heinrich.
Christ und Jude: eine Erzählung aus dem . Jahrhundert für das deutsche
Volk in Stadt und Land.
Erlangen: Bläsing, .

. Hafva judarne verk- Philippson,
ligen korsfäst Jesus? Ludwig
Öfversatt af C-c-g.

Stockholm: Associationsboktryckeri, .

Philippson, Ludwig. Haben
wirklich die Juden Jesum
gekreuzigt? Berlin: .

. De tyske stormännen Matthias Jakob
Schleidens och Theodor Mommsens
röst i judefrågan.

Mommsen,
Stockholm: F. & G. Beijer,
Theodor;
.
Schleiden,
Matthias Jacob

Compilation of texts translated from German.

. Judafolkets historiska och religiösa
verldsställning: en
fridsgåva till de
tänkande bland
christne och judar.

Heman, Carl
Friedrich

Heman, Carl Friedrich. Die
historische Weltstellung
der Juden und die moderne
Judenfrage. Leipzig: Hinrichs, .

Lund: Gleerup, .
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Translated from

. Två judiska noveller; Philippson,
i svensk öfvers. af A. Ludwig

Göteborg: Bolinder, .

Translated from German.

. Judendom och kristendom. Ett verk af
gudomlig vishet.

Stockholm: Missionsföreningen, .

Calvin E. Stowe (ed.)/Anon.
(‘An American Citizen’:
James Barr Walker): Philosophy of the Plan of Salvation. A Book for the times.
By an American Citizen.
New York: /.

. Israeliten: En judisk Translated by
ynglings omvändel- A. S[vedber]g
sehistoria.

Helsingfors: Finska missionssällskapet, .

Translated from Norwegian.

. Den lille judegossen [G.W.]
som dog i tron
på Jesus. Öfwersättning. Samt Det skall
icke skada dig och
Kom till Jesus, sång
af G.W.

Stockholm: Nya Boktrycke- Translated from German.
riet, .

. Judinnan.

Lange, Philipp

Stockholm: Wall, .

Galen [Lange], Philipp.
Jane, die Jüdin.  vols.
Berlin: Otto Janke, .

. Judarne i Barnow.
Noveller.

[Franzos, Karl
Emil]

Stockholm: Seelig, .

Franzos, Karl Emil: Die
Juden von Barnow: Geschichten. Stuttgart: Hallberger .

. Ett barns bön:
Translated by
skildring af judiska Ternkolen, Anlefnadsförhållanden. dreas

Kristinehamn: Broström &
Komp., .

Translated from German.

. Råd till judarne.
Från tyskan.

Stockholm: H. Lindgren,
.

Translated from German.

Upsala: Esaias Edquist,
.
Helsingfors: Fyren, .
Helsingfors: Fyren, .

Marr, Wilhelm. Der Sieg
des Judenthums über das
Germanenthum. Vom nicht
confessionellen Standpunkt aus betrachtet. Bern:
Costenoble, .

[Walker, James
Barr]

[Anonymous]

. Judarnes seger öfver Marr, Wilhelm
germanerne betraktad från social och
politisk ståndpunkt.

Printed matter with Jewish and anti-Jewish topics in Sweden, 1800–1900

165

Continued
Title

Author

Editions

Translated from

. Judarne och den
tyska staten.

[Nordmann,
Heinrich, pseudonym Naudh,
H.]

Stockholm: Ulrik Fredriksons,  (two editions).
Stockholm, A.L. Normans
Boktryckeri AB, .

Nordmann, Heinrich. Die
Juden und der deutsche
Staat. Berlin und Posen:
Nicolaische Sortimentsbuchhandlung;.

. Jud-Raphael.

Sacher-Masoch, Leopold
von; transl. by
Lindqvist,
Alfred

Stockholm:Skoglund,. Sacher-Masoch, Leopold
von. Der Judenraphael.
Leipzig: Morgenstern,
.

. Två vänner; Juden;
Min första kärlek.
Från ryskan öfversatta af – K – [Herman Almkvist].

Turgenjef, Ivan. Stockholm: Norstedt,
.

Turgenjef, Ivan. Два
приятеля. ; Еврей.
; Первая любовь.
.

. Utlåtanden öfver det [Anonymous]
judiska rituella
slagtandet.

Stockholm, Isaac Marcus’
Boktryckeri-aktiebolag,
.

Translated from German.

. Judinnan.

Franzos, Karl
Emil

Stockholm: Ad. Johnson,
.

Translated from German.

. Monsieur Judas.
Roman.

Hume, Fergus: Stockholm: A. Granlund,
översätt från
.
Mathilda Langlet

Hume, Fergus. Monsieur
Judas: a paradox.
London: Spencer Blackett,
[].

. Nödvändigheten af Geiger, Abrareform inom den ju- ham
diska gudstjänsten
och grunddragen för
en sådan.

Stockholm: Isaac Marcus
boktryckeri-aktiebolag,
.

“Nothwendigkeit und Mass
einer Reform des jüdischen
Gottesdienstes. Ein Wort
zur Verständigung.” Abraham Geiger’s Nachgelassene Schriften. Edited by
Ludwig Geiger. Vol . Berlin: Gerschel, .

. Nya-Testaments-rörelsen eller Guds ords
spridning bland judarne: Utg. af Mildmay-missionen för
judar i London.

Stockholm: Central-tryckeriet, .

New Testament movement:
Hebrew translation of the
New Testament commissioned by the Mid May
Mission in London.
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Editions
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. Den vandrande
Sue, Eugène
juden. Öfversättning
från franskan af W.
Granath; med talrika illustrationer af P.
Hedman m. fl.

Stockholm: Lundquist,
.

Sue, Eugène. Le Juif errant.
Brussels: A. Warlen, .

Fries, Jakob
. Om den fara, för
hvilken vår välfärd Friedrich
och charakter blottställas genom Judarna. Ett bihang till
Prof. Rühs’skrift om
Judarna.

[s.l., s.a.]

Fries, Jakob Friedrich. Über
die Gefährdung des Wohlstandes und Charakters
der Deutschen durch die
Juden. Heidelberg: Mohr u.
Winter, .

Swedish originals
Title

Author

Editions

.

Den renlärige juden, eller Gamla Joëlsson, Natestamentets uppenbarade förethanaël
skrifter, bestående i sexhundrade
tretton bud och förbud, jämte de
talmudiska tilläggningar och ceremonier, hwilka af hwarje rättskaffens jude böra iakttagas.

Stockholm: Holmberg, .

.

Utredning af tidräkningen, så väl Aurén, Pehr
den bibliska som borgerliga jämte
förslag till rättelse af de fel, som
sig deruti insmygt.

Stockholm: Delén och Forsgren,
.
Stockholm: Marquardska, .

.

Judiska lagstiftningen, eller Gamla Joëlsson, Natestamentets stadgar, jämte de
thanaël
talmudiska tilläggningar och ceremonier, hwilka af hwarje jude
iakttagas. Vol.  – .

Stockholm: Uppsala,  – .

.

Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii kungörelse, angående förbud för obehörige personer af judiske nationen, och
italienare at til handels idkande

Stockholm: Kongl. Tryckeriet,
.

Liljencrants,
Johan
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Swedish originals (Continued)
Title

Author

Editions

resa omkring landet. Gifwen
Stockholm den  februarii .
.

Kongl. maj:ts och rikets Götha
hofrätts utslag uppå rådstufwurättens i Norrköping … kongl. hofrättens pröfning: understäldt utslag, igenom hwilket förstnämnde
utslag, ej mindre skydds-juden
Philip Jeremias … blifwit befriad
från det emot honom af gästgifwaren Lars Larsson Rylander
gjorde tillmäle, att hafwa olofligen
borttagit Rylandes [!] …

Norrköping: Ad. Fr. Raams enka,
.

.

Några anmärkningar öfver herr
Joëlssons Judiska lagstiftning, af
Gedaliae Moses.

.

Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii kungörelse, angående förbud för judar at i riket
inkomma. Gifwen Stockholm den
 december .

Stockholm: Kongl. Tryckeriet,
.

.

Kongl. Maj:ts och Rikets ComLiljencrants,
merce-Collegii kungörelse, anJohan
gående dem af judiska nationen,
som utan Kongl. Maj:ts särskildta
nådiga tilstånd kunna finnas
hafwa sig nedsatt på andre ställen
än i Stockholm, Norrköping och
Götheborg. Gifwen i Stockholm
den  Juli .

Stockholm: Kongl. Tryckeriet,
.

.

Några ord om nödwändigheten,
[Anonymous]
att, utan hinder af skrå författningarne, medgifwa lämpelige utwägar till försörjning för qwinnokönet och i synnerhet embets- och
tjenste-mäns samt andre ståndspersoners torftiga enkor och oförsörjda döttrar.

Stockholm: Peter Sohm, .

Moses, Gedaliae

Stockholm: .
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.

Några bewis, att judarne äfwen på [Sander, Bengt]
sitt sätt bidraga till den allmänna
nöden i Swerige.

Stockholm: Carl Delén, .

.

Till juveleraren Sander, författaren [Anonymous]
af: Några bevis [sic!], att judarne
äfven [sic!] på sitt sätt bidraga till
den allmänna nöden i Sverige
[sic!].

Stockholm: Marquardska, .

.

Några ord, i anledning af en nyli- [Anonymous]
gen utkommen smädeskrift, kallad: Några bewis att judarne äfwen
på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Sverige.

Stockholm: Peter Bohm, .

.

Till författaren af: Några bewis, att [Anonymous]
judarne äfwen på sitt sätt bidraga
till den allmänna nöden i Swerige.

Stockholm: Marquardska, .

.

Sedan hof-juvelerarne af judiska
nationen herrar Michaelson &
Benedicks behagat skynda …

Stockholm: Carl Delén, .

.

Memorial, uppläst i riksens hög- [Stabeck, Guslofl. ständers allmänna beswärs- taf]
och ekonomi-utskott den  julii
, innehållande dels tillägg
och dels anmärkningar emot
samma utskotts betänkande, rörande manufacturernas och fabriquernas upphjelpande.

Örebro: Nils Magnus Lindh, .
Stockholm: Olof Grahn, .

.

Handlingar uti den hos kongl.
maj:t anhängige rättegång, rörande handlande juden Bendix
Emanuel, hwilken, sedan han, af
kongl. öfwer-ståthållare-embetets
cantzli, genom tresko-utslag, låtit
döma sig, att wid bysättningstwång betala: en till sedelhafwaren
utgifwen revers stor  r:d.
riksgäldssedlar, i beswär hos
kongl. Swea hof-rätt förnekat sin
handskrift, men genom stadens
kämnärs-rätt och högbemälte

Stockholm: A. Gadelius, .

[Junbeck, Peter
Jonas]
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kongl. hof-rätts utslag blifwit
ålagd wärjemålsed.
.

Wår frälsares Jesu Christi barndoms-händelser, sammanletade
utur sednare fundne judiska
handlingar år .

Karlstad: G. Wallencrona, .

.

Ytterligare handlingar hörande till [Laurin, Eric
judarnas historia i Sverige.
Petter]

Stockholm: Elmén and Granbergs,
.

.

Lurifax, eller Det ohyggliga portGrevesmöhlen,
rättet. Pendant till baron Ludvig
Carl August
Boyes. Tillika med de sju vredens
skålar. Jemte frågor, nyheter, välmenta råd och anekdoter. Tillegnadt titulerade härads-höfdingen
Bellander, och permitterade revisions : sekreteraren friherre Ludvig
Boye & comp.

Stockholm: .

.

Plan till en ärestod åt svenska judarna, i anledning af deras senaste finance-operationer.

Stockholm: Olof Grahn, .

.

Den judiska kuppen, eller svenska [Luciander]
israeliternas triumftåg, tillika med [Walberg, Carl
några märkvärdiga scener ur
Gustaf]
ande-verlden [innehåller: Djefvulen, den där heter Lurifax, som
bedrager hela verlden; eller: Banditen C.A. Galgeniano, minister på
en timme, opera buffa i en akt].

Stockholm: Carl Nyberg,  (two
editions)
[reply to Grevesmöhlen’s Lurifax].

.

Förslag till förändringar i  års
reglemente för svenska medborgare af judiska nationen. Riksens
höglofliga ständer tillegnadt.

Uppsala: Zeipel och Palmblad,
.

.

Judiska nationens härvarande
föreståndares förklaring till rikets
höglofl. ständers särskilta utskott
vid riksdagen år , tillika med
högbemälte utskotts :ne betänkanden till rikets ständer, angående
ändringar i jude-reglementet.

Stockholm: Carl Delén, .
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.

Det judiska stallbrödraskapet,
eller: Herrar Grevesmöhlens och
Påhlmans trovärdighet och patriotism. Tillegnadt den bekante opinions-fabrikören och hans första
verk-gesäll.

Stockholm: Carl Nyberg, .

.

Viva-rop för Grevesmöhlen,
Påhlman och judarne.

Stockholm: Carl Nyberg, .
 eds.

.

Med begreppet om rättvisa … kan Påhlman, Otto
jag omöjligen förena den mot ju- Fredrik
darna riktade förföljelse, hvaraf
friherre Ludvig Boyes nu upplästa
… projekt, på ett omisskänneligt
sätt bära stämpel.

Stockholm: .

.

Erinringar vid herr O. F. Påhlmans
yttrande i höglofl. ridderskapets
och adelns plenum, d.  april
, angående judarna.

Stockholm: Carl Nyberg, .

.

Svar på herr O. Fr. Påhlmans dict- Durées, Jacob
amen på riddarhuset, rörande ju- Ludvig
darna.

Stockholm: Marquardska, .

.

Fortsättning af Jude-industrien,
[Kullberg, Anders Herman]
eller författarens försvar, i den,
angående sistnämde skrift, på hofkanslers-embetets begäran, uppkomna rättegång.

Stockholm: Olof Grahn, .

.

Judar äro judar och blifva i evighet [Anonymous]
judar, eller det brydsamma försöket att , kosta Sverige hvad
det kan, broderligen stöpa judar
och svenskar i en form till nästa
riksdag: Första smältningen.

Stockholm: Fredrik Cederborgh,
.

.

Jude-industrien, eller Allmänna
kreditens likbegängelse. Svit af
riksdags-komedien Förlikningsprojektet. Välment tillegnad herr
öfver-direktören C.A. Grevesmöhlen samt riksdagsmannen, herr
majoren och riddaren Påhlman.

Stockholm: Olof Grahn, .

[Kullberg, Anders Herman]
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.

Memorial om nödige förändringar [Wegelin, Johan] Stockholm: Peter Sohm, .
uti kongl. commerce-collegii reglemente af den  maij  för de
i riket inflyttade och bosatte medlemmar af judiska nationen, af J.
Wegelin G:son. Upläst i vällofl.
borgare-ståndets plenum den 
maij:  och på ståndets begäran till trycket lämnadt.

.

Om judarnas företräde, välde och
lycka: samtal.

.

Opartiska politiska tankar för och [Grevesmöhlen,
emot judarna, bevis att de utgöra Carl August]
en stat i staten, samt undersökning huru de skola, så fritt och
gladt som möjligt, kunna hysas
och dväljas i ett land, utan förfång
och skada för andra undersåtare.

Stockholm: Carl Delén, .

.

Några oveldiga anmärkningar vid [Grevesmöhlen,
riksdags-fullmäktigens från Sigtu- Carl August]
na stad herr G. Stabecks till borgare-ståndet ingifna memorial vid
riksdagen i Stockholm år ,
angående judarna.

Stockholm: .

.

Den mängd, innom få dagar och i Påhlman, Otto
följd af hwarandra inträffade
Fredric
bankrotter, hwars följder ännu äro
oberäkneliga men hwars grund
nästan enstämmigt tillskrifwes judiska nationen, har föranledt att
omtrycka följande …

Stockholm: Fr. Cederborgh &
comp. .

.

Memorial, uppläst i det wällofl.
Stabeck,
borgare- ståndet den  junii
G[ustaf]
. Af G. Stabeck; innehållande
dess anmärkningar och wederläggning af ett ifrån särskildta utskottet till de respectiwe stånden
inkommet betänkande, som tillstyrker dels: en oinskränkt nä-

Stockholm: Marquardska tryckeriet, .

[Nordforss, Carl Stockholm: Fredrik Cederborgh,
Gustaf]
. (two editions).
Stockholm: Svea rike, .

172

Appendix

Swedish originals (Continued)
Title

Author

Editions

ringsfrihet för judiska nationen,
och dels rättighet för ett oinskränkt
antal att i riket inflytta, och med
christna ingå giftermål, emot det
de i banquen deponera wisza
penningesummor i silfwer, hwarå
de skulle draga:  af hundradet
om året.
.

Memorial om nödige förändringar Wegelin, Johan
uti kongl. commerce-collegii reglemente af den  maij  för de
i riket inflyttade och bosatte medlemmar af judiska nationen, af J.
Wegelin G:son. Upläst i vällofl.
borgare-ståndets plenum den 
maij:  och på ståndets begäran till trycket lämnadt.

Stockholm: Peter Sohm, .

.

Memorial, uppläst i vällofl. Borg- Stabeck, Gustaf Stockholm: .
are-ståndet d. janii  af
G.Stabeck,innehållande dess anmärkningar och vederläggning af
ett ifrån Särskildta utskottet inkommet betänkande, som tillstyrker dels en oinskränkt näringsfrihet
för judiska: nationen och dels
rättighet för att oinskränkt antal att
i riket inflytta…

.

Handels- och slöjde-fiscalen Jun- Junbeck, Peter
becks Bemötande af judiska hof- Jonas
jouvelerare bolaget Michaëlssons
& Benedicts förjäfves sökte rättfärdigande inför opinions-domstolen.

Stockholm: Marquardska tryckeriet, .

.

Något begrundningswärdt i anseende till judar, deras bankrotter,
de olyckliga följderna deraf för det
närwarande och de lyckligare för
framtiden.

Stockholm: Cederborgh, .

.

Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse at
judar icke hädanefter få, utan sär-

Stockholm: Kungliga Tryckeriet,
.
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Howenschild,
Johan Gustaf

Stockholm: Carl Delén, .

skildt nådigt tilstånd, til riket inflytta och sig her bosätta. Gifwen
Haga slott den  augusti .
.

Några ord om export-handel och
judar.

.

Förliknings-Projekt till biläggande
af anfalls-kriget emot judarne.

Stockholm: Carl Delén, .

.

Israels barn i öcknen. Tillägnadt
svenska judars försvarare och dem
som blifvit ruinerade genom deras
bankrutter.

Stockholm: Olof Grahn, .

. Handlingar uti den wid södre Möre
härads lofl. tings-rätt hållne undersökning om en i Madesjö kyrka
skedd stöld af silfwer, så widt frågan rörer handlanden af judiska
nationen Joachim Moses Ruben i
Carlskrona, såsom den der köpt
och: innehaft af samma silfwer.

Karlskrona: Swinhuvuds änka,
.

. Kongl. Maj:ts och rikets ComEdelcrantz,
Stockholm: Kongl. tryckeriet,
merce-Collegii kungörelse, anAbraham Niclas .
gående läro- och tjenstår för dem
af judiska nationen, som åstunda
att komma i utöfning af minuteller groszhandel; Gifwen Stockholm den  december .
. Den bortskänkte juden: Rättegångshandlingar rörande vaktmästaren J.P.Liljeströms klagan
öfver de af till förordnade öfverståthållaren samt Stockholms
dråtsel-commission och tre fjerdedelar af borgmästaren Hallqvists
rådhus-råtts-division vidtagne åtgärder, hvarigenom fångne juden
Moses Marcus tvärtemot K. Maj:ts
nåd. dom på fri fot kommit.

Stockholm: .

. Några ord om den skandalösa
brochuren: Judendomen, fram-

Carlskrona: Flygare, .
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ställd utur de rabbinska skrifterna
såsom en fiende till christendomen
och den rena sedligheten.
. Jesu dop med helig ande och med [Berg, Anders]
eld framställdt, wid en judisk ynglings döpelse … Säljes till förmån
för församlingens skola.

Stockholm: Olof Grahn, .

. Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse,
angående förbud emot uplåtandet
till judar af ägande rätt och besittning af fastighet å landet; Gifwen Stockholms slott den  september .

Stockholm: Kungliga Tryckeriet,
.

. Motion rörande judarne, väckt hos Pereswetoffhöglofl. ridderskapet och adeln vid Morath, Carl
riksdagen .
Axel

Stockholm: Bredberg, .

. Judarne i all sin glans och härlighet: eller en utvald samling af
 lustiga anekdoter, infall och
märkvärdiga historier om dessa
guld-menniskor.

[Anonymous]

Stockholm: Elméns and Granbergs, .

. Judarnes funderingar, pro et contra, eller Mutter Rachels samtal
med sina barn. H.  och .

[Anonymous]

Stockholm: A. G. Hellsten, .

. Den nya tiden eller Kanaans land. [Sundborg,
Johan Vilhelm]

Stockholm: Elméns och Granbergs,


. Omskärelsen eller Den stundande [Hjerta, Gustaf]
tiden.

Stockholm: Nordström, .

. Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse
rörande tillämpningen i vissa fall
af dess under den  sistlidne
junii utfärdade nådiga förordning,
angående mosaiske trosbekännares rättigheter och skyldigheter
här i Riket; gifwen Stockholms slott
den  september .

Stockholm: Norstedt & Söner,
.

. Förtjena judarne politiska rättigheter? Fråga till begrundande af

[Pontin, Constans E. M.]

Stockholm: I. Marcus, .
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. Judarnes emancipation ur svensk
synpunkt betraktad.  Häften.

[Pontin, Constans E. M.]

Stockholm: Lundberg and Comp.,
 – .

. Monopolium mot Judarne.

Agardh, Carl
Adolph

In: Försök till en statsekonomisk
statistik öfver Sverige D. . H. 
Om arbetet, afsättningen och
svenska jordnaturen. Carlstad:
Kjellin, ,  – .

. Öppet sändebref till herr biskopen [Lipmanson,
m. m. C. A. Agardh, med anledning Lipman]
af uppsatsen “Monopolium mot
judarne”.

Stockholm: Isaac Marcus, .

. Kristendomen, dess uppkomst,
Lilja, Nils
dess lära, dess historia och dess
utveckling jemte judendomens
historia och litteratur. Efter nyaste
forskningar utarbetad för folket.

Stockholm: Författarens förlag,
.

. Juden: sann händelse versifierad.

Malmö: Cronholm, .

Konstitutions-utskottet under 
och  års riksdag.

Schunck, Anna
Maria

. Den wandrande juden.
. Judens dotter: Berättelse / af
Curre.

Stockholm: P. G. Berg,  and
.
Cederqvist, August

Göteborg: J. F. Richters bokhandel,
.

. Den vandrande juden: föredrag
Schück, Henrik
hållet vid landsmålsföreningarnas
fest i Upsala den  februari .

Uppsala: .

. Sverige åt swenskarne – eller åt
judarne? Meningsbyte af en tidningstrio.

Borås: Rydinska Boktryckeriet,
.

. Judarne i våra dagar.

[Rosenthal, Nathanael]

Sala: [s.n.], .
 eds.

. Min omvändelse från judendomen Rosenthal, Natill kristendomen.
thanael

Hedemora: Lidmans boktryckeri,
.
. uppl. .

. Betraktelser med anledning af do- Hellqvist, A. J.
cent Eklunds veckopredikan: om

Lund: Holmberg, .
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“Judas Iscarioths utgång ur
apostlakretsen” i domkyrkan den
 sistlidne februari.
. I anledning af lagförslaget om
äktenskap mellan kristna och
judar.

Stockholm: N. Marcus, .

. Judinnan.

Ödmann, Jenny
Maria

Mariefred: Öhman, .

. Judinnan.

Lagerhjelm,
Agnes

Stockholm: Lundholm, .

. Jesu resor och underverk i judiska
landet enligt evangelisternas
berättelser.
. Makkabeernas frihetskrig: en berättelse grundad på judiska historien.

Stockholm: J. W. Svensson, .

A. L. O. E.

. Hvarför öfvergå vi icke till kristendomen? Några betraktelser af en
judisk rabbin.
. Jude-frågan.

Stockholm: Flodin, .

Stockholm: Svea i distr., .

Linck, Josef

Stockholm: Central-tryckeriet,
.

. Bidrag till filosofiens historia med Wolff, Moritz
särskildt hänseende till den judiska religionsfilosofien.

Stockholm: Alb. Bonnier, .

. Saligheten är af judarne: min lefnadsteckning, judarnes försoningsdag, är israelsmissionen
behöflig?

Stockholm: Hemlandsvännens
tryckeri, .

Wolff, Paulus

. Judiska sedeläror enligt Bibeln och
Talmud.

Stockholm: Isaac Marcus’ Boktryckeri-aktiebolag, .

. Jesu lefnad jemte skildring af
Messias-idéen hos judarne, Johannes Döparens uppträdande
samt de judiska sekterna på Jesu
tid.

Nyblæus, Claës
Gudmund

Södertelge: Södertelge bokhandels förlag, .

. Juda. Dramatisk dikt in en actus.

Mörner, Birger

Göteborg: T. Hedlund, .
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. Den bibliska kristendomen gentJohansson,
emot judendomen och hedendoClaës Elis
men: en systematisk-teologisk undersökning.

Uppsala: Akademiska bokhandeln,
.

. Är invandring af judar en lycka
Bonde, Svän
eller olycka för oss svenskar? En
allvarlig fråga till hvarje svensk
man och qvinna i allmänhet och till
riksdagens ledamöter i synnerhet.

Stockholm: Nya tryckeri-aktiebolaget, .

. Den bortröfvade judeflickan Eva
Slawatitsky: och hennes “skyddshelgon”; eller Frälsningsarmén i
sin prydno.

Stockholm: Nya Boktryckeriet,
.

[Nelson, Eric;
Sterner, Karl]

. Judarne gnugga händerna af
glädje.

Stockholm: Nya Boktryckeriet,
.

. Jude och kristen: Erfarenheter
såsom jude och kristen upptecknade.

Sapira, Isak Na- Stockholm: .
thanael
Stockholm:  (rd ed).

. På hotell Cupido: en bild ur
Stockholm nattetid.

[Den Vandrande Stockholm: Nya Boktryckeriet,
Juden]
.

. Står Gamla Testamentets moral
Klein, Gottlieb
verkligen på barbarernas utvecklingsskede? Föredrag öfver Letourneaus bok “Moralens utveckling.”

Stockholm: Bonnier, .

. Grefvinnans konstapel: en kontur- [Den Vandrande Stockholm: Nya Boktryckeriet,
teckning ur “high life.”
Juden]
.
. “I sängkamrar och boudoirer”: pi- [Den Vandrande Stockholm: Nya Boktryckeriet,
kanta rader ur en ungkarls dagJuden]
.
bok.
. Skildring af modernt Stockholms- [Den Vandrande Stockholm: Nya Boktryckeriet,
lif: från Österlånggatans mysterier. Juden]
.
Fri kärlek: en hufvudstadsberättelse.
. Det judiska folkets pånyttfödelse i Birnbaum, Nadess eget land som medel till lös- than
ningen af judefrågan. En appell till
de goda och ädla af alla nationer.

Helsingfors: Huvudstadsbaldets
Nya Tryckeri, .
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. Judens dotter: verklighetsskildrin- Cederberg,
gar ur Stockholmslifvet.
Björn

Stockholm: Hansen, .

. Betlehem: Josef Rabinowitz och
Gordon, Philipkristendomsrörelsen bland jupus
darne i södra Ryssland, jemte en
predikan af J. Rabinowitz, hållen i
det judekristna templet Betlehem i
Kischinew.

Stockholm: A. V. Carlsons, .

. Juden och göteborgarne. Ett valprogram.

Göteborg: Joh. Olssons, .

[A. C. J.]

. Vår frälsare Jesu Kristi barndomsbok och om Joakim och Anna samt
om jungfru Maria: Ur judiska
handlingar sammanletad.

Stockholm: Huldberg, .

. Ivan Graham: berättelse om
läkaremissionen bland judarne i
Ryssland.

Thompson, L.

Stockholm: Askerberg, .

. Judefrågan och dess lösning eller
Israels nutid och framtid.

Baron, David

Stockholm: Föreningens för
Israelsmission, .

. På missionsresor bland judar i
Gordon, PhilipÖsteuropa, Egypten och det Heliga pus
Landet.

Stockholm: Föreningen för Israelsmission, .

. Jom Kippur: en berättelse ur det
judiska folklifvet / af Ph. Gordon;
öfvers. från tyskan af Theodor
Lindhagen.

Gordon, Philippus

Stockholm: Israelsmissionens förlag .  editions.

. Studier öfver den judiska församlingens uppkomst under det persiska världsrikets tid.

Walles, Jonas

Uppsala: Almqvist & Wiksell,
.

