
Jødefejden
Hærværk på Nørrebro, overfald på jøder og terror mod synago-
gen i ellers rolige Danmark. Jødehadet har stukket sin grimme 
snude frem igen. Også på europæisk plan, hvor 90 % af alle jøder 
oplever antisemitisme fra både højre- og venstrefløj. Nu gik det 
ellers lige så godt. Jøderne er integreret her i landet, Holocaust 
lever mest i erindringen, og Jødefejden fra 1819 er helt glemt.

Her i 200-året for 1819-urolighederne minder forfatter Bent 
Blüdnikow os om fejden, hvor hverdagens ro blev afløst af uro. 
Knuste ruder, slagsmål og hadske tilråb fyldte Københavns ga-
der i 1819. Nogle kristne danskere ville ikke tolerere jøder i sjovt 
tøj og med underlige skikke. Andre ville bare lave ballade, mens 
atter andre gjorde oprør mod enevælde og kong Frederik 6., der 
blev kaldt ”jødernes konge”. Det var ikke en ros.

Jødefejden er i sig selv også et lille jubilæum. Det er nemlig bog 
nr. 25 i serien 100 danmarkshistorier. 
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Forfatteren siger: 

”Jeg er historiker og jøde og har skrevet bredt om dansk-jødiske forhold. I urolige 
tider som i dag, hvor politi og militær må passe på det jødiske mindretal her i landet, 
er det godt at kaste et blik bagud. På den måde kan vi forstå, hvorfor man satte 
spørgsmålstegn ved jøderne som en del af samfundet, og hvordan hadet kunne 
opstå. Og vi kan fortælle, at jøderne i dag er fuldt integreret.”

”Det fascinerer mig, at jøderne i århundreder var den eneste minoritet, der skilte sig 
markant ud fra den danske befolkning. Generelt blev jøder behandlet bedre end i 
andre europæiske lande, men i 1819 blev de angrebet og forfulgt i både København 
og flere provinsbyer. Urolighederne var udtryk for etnisk had og blandt de alvorligste 
folkelige opstande, Danmark har oplevet.”

 

Om forfatteren
Bent Blüdnikow er medarbejder ved Berlingske og tidlig-
ere seniorforsker ved Rigsarkivet.

Om serien
Jødefejden er 25. bog i forlagets serie 100 danmarks-
historier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i 
otte år og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen 
Dyst!, materiale på danmarks historien.dk og kronikker i 
Politiken. 


