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1622 bjöd kung Christian IV in en grupp spanska och
portugisiska judar till Danmark. Kungen hoppades att
de välutbildade judarna skulle bidra till en bättre ekonomi i landet. Som tack för hjälpen skulle de få vissa privilegier. Några årtionden senare, 1684, grundades den
första judiska församlingen i Köpenhamn.
Samma år som församlingen bildades fick judarna tillstånd att hålla religiösa möten hemma hos varandra.
För att ingen skulle få veta att andra grupper än kristna fått rätt att utöva sin religion måste judarna samlas
i hemlighet. Ungefär 100 år senare, 1765, fick judarna
möjlighet att samlas i en egen synagoga i Köpenhamn.

Mot slutet av 1700-talet fick judarna större frihet. Det
blev möjligt för judar att gå i allmänna skolor och studera vid Köpenhamns universitet. Mendel Levin Nathanson, en judisk köpman och tidningsredaktör, startade
också judiska skolor för både pojkar och flickor. Några
år senare, 1814, infördes allmän skolplikt i Danmark.
Samtidigt fick judarna fler medborgerliga rättigheter.
De fick bland annat bo var de ville, resa fritt i landet och
möjlighet att utöva alla yrken. 1849 skrevs en ny grundlag som gjorde att judarna blev danska medborgare och
fick fullständiga rättigheter.

Christian IV och hans drottning Anne Catherine, cirka 1612.

En judisk försäljare 1806.
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Under 1600 och 1700-talen skapades speciella lagar
som bland annat bestämde var judar fick bo och vad
de fick syssla med. De var utestängda från hantverksföreningarna och tvingades livnära sig på bland annat
småhandel med tobak, metallskrot, begagnade kläder
och liknande. Det fanns också judar som sysslade med
utlåningsverksamhet och handel med skinn, mattor,
pälsar, te och choklad.

Bilden illustrerar livet för flickorna
Nathanson som tillhörde en
framgångsrik judisk familj i
Köpenhamn, 1818. Konstnären
som målat bilden heter Christoffer
Wilhelm Eckersberg.

Mellan 1807 och 1814 härjade Napoleon i Europa och många länder drogs med i kriget, bland annat Danmark som ställde
sig på Frankrikes sida. Danskarnas inblandning slutade i katastrof. Engelsmännen bombade Köpenhamn och hela landet
utsattes för handelsblockad, vilket innebar att man inte kunde sälja varor till eller köpa varor från andra länder. Detta
resulterade i en finanskris. När staten gick i bankrutt 1813 utpekades judarna som syndabockar. Man sa att de bland annat hade fört ut valuta ur landet. Missnöjet låg och grodde och hatet mot judarna växte sig allt starkare. Den 3 september
1819 sattes ett anslag upp på börsen i Köpenhamn där ”alla goda och kristna medborgare” uppmanades att ”samlas för
att fördriva judarna, denna pest ut från stan”. Skyltfönster till judiska butiker krossades och även fönsterrutor hos judiska
familjer. På gatan där synagogan låg blev en gammal judisk man nedslagen och trampad på tills han till slut räddades
genom militärens ingripande. Oroligheterna pågick i cirka två veckor och under denna tid överfölls judarna gång på gång.
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Kung Frederik VI.
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Kung Frederik VI fick under oroligheterna
namnet ”Judarnas konung”, eftersom han
uppmanade människor att lugna ner
sig, ingrep mot upproret och såg till att
några av gärningsmännen blev dömda.
Trots kungens insatser kunde man under
1800-talet i flera danska tidningar hitta
artiklar med antijudiska inslag. Till
exempel skrev man att danskarna började
tröttna på ”det främmande elementet” det
vill säga judarna.

Det förekom också angrepp riktade mot vissa personer. Den
kände prästen Grundtvig, uttalade sig mot den judiske författaren
och journalisten Meïr Aron Goldschmidt. Grundtvig menade
att Goldschmidt som jude med annorlunda utseende, annan tro,
annorlunda kultur aldrig någonsin kunde bli en ”äkta dansk”.

Bilden föreställer den så kallade judefejden 1819-1820 och
visar en gammal judisk man som räddas undan en grupp
uppretade människor.

Nikolaj Fredrik Severin
Grundtvig. Porträtt av
C. A. Jensen – Hans Jørn
Storgaard Andersen.
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Under slutet av 1800-talet utbildade sig judar till läkare, jurister,
forskare, vetenskapsmän. Deras insatser var uppskattade och
många fick bra positioner i samhället. Det räckte dock inte alltid
med att ha rätt utbildning. I vissa fall krävdes att judarna måste
döpa sig och bli kristna.

Meïr Aron Goldschmidt.
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Georg Brandes, judisk välkänd dansk litteraturkritiker och
forskare, avbildad i tidskriften National, Ravnen 11 februari
1894.
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