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Till ,Juveler-m'ell SANDER, FiJr{attan:1I af: N~sya bevis, 
il/t ./m/arne äjvcn pel sitt sätt bidraga till den al/mäl/u(/ 
nöden i Sverige, 

!lIrN H E RUE! 

Da Ede r Skrift m ot Juuarne fuljd e med Allehanua , och jag h,tacle 
ogone n p1 d e~s litt e l, lade jag den genast borIt, ulan alt vilja veta 
dess innehal l , emedan jag föraktal' hvar Sm ädeskrift, och anser hVJ.rt 
fi)J"satti~t anfall pl an dras god a namn och ära som ett ldnnmord. Ty 
det fordras sannerligElI icke me ra. g,)'mhet for aU bringa en Jnenni . 
ska Oln li fve t , än aH genom sva rta beskyllningar vilja rofva fr3n ho. 
n om del uYlbaraste han ager, d ess ära och goda. rykte. Jtf e n di jag t 

i anledning af den process som IIU fdres mot El~ , fi ck. veta, aU Ni är 
forfauaren till denna Skrift) da for st hi s te jag d en. D e n forsk räck-
'i ga ton som h err!ka r ded, upprörde hela milt sjal. Förut alls3g jag 
del\ [är en Smädeskrift; men uttra. nallln ar fur lindrigt för en Skrift, 
Si)m åsyftar end ast forfoljelse. och som ej gar ut pa annat än med
menni~kors uni..leroanq och [o rd e rf. 

~ , 
J-l uru ar d e t rnilj ligt, lI e rr Sander, att en menni .~ka kan skrifva sa 

{HIl 1TI enn i~ kor P E1Jer :iro Judarll e icke men ni sko r P .Aro väl de af en. 
annan natur ä n vi? Känna d e ick e d e pl ~gor man tillfogar dem? Li.' 
tia de ick e af d e n g ry rnhet som mot de m utofvas lika mycker som vi 
s!l:u ll e lid a? Hvilkcn hl yg(1 for vilra lid er, att d et skall fillnas om också. 
bloll e n enda rn en n iska sn m är i stån d alt skrifvJ sadant, och som 
YJgar f ram träda J e rmed inf<jr en hel Allmänhet! 

D en-tilnkande och upplysta mannen ~kalL behandla denna Skrift 
med d e l förakt den rorlj enar . För h onom , Ulan fin ner det lätt, är 

ocks5. icke ~krifven. ]oll en ,l e n okuTlnige I de n fattige och nödii .. 
som endast ha r ki\nslan för sin nöd och sina behof, och som 

upphofvet d e rlill I manne icke h an blir forledd till orält~ 

h at och forfol je lse , da Ni med g runder, hvau hallt ha.ll 
i SIJnU 01(( profva I sbker hevisa, all Judarne äro orsaken till 

hans nod, orsaken till Fabrikernas fö rfall, j:\, ,iU hela Landets orye-

lE wEliliaRsKlitem " an, utan kiin5 1a ~f e n hilli g harm, lä sa de förnedc3nde 
sÅM~etM"'Jf,ri tillägger en h e l F o lk .dass? De bes kyllningar af allmän liitt~ 

, " " 'l / .. , N' . 1 l J l · k N . en" !oren 11I,.d Slflntg tel, ulf Ja OC L (ug os lri l gOl' le öl. UC 1S a ;1 (lon . 
, ' f r d • d J c ~t;Jde Jeroru, OUl bTyr SJS den a a Ull en sara e, den .af JDIL't upp t. • 



~:lnS uttryck 'äro ofverensstJmmantle med anstänttighet eller f'j. om hans 
beskyllningar äro grundade pä 5J.nnin~ ell e.r ej ? Ar det ick~ be kant, art i 
FT3llkrike, Jet i sednare tiner vägen blifvit öppnad for~udarne b äde 
till Civila och ~[ilitär:l Embeten, denna Nation på ett forJel :tJ<tigt 
sätt utmärkt 5i g :> Att flere af dem med redlighet och skickligh e t fo rval. 
tat Domare·Embeten l andra skördat la g rar pi Krigets bana t och 11e. 
ra till ock med blifvit ansedda värdiga en pl.Hs i Hed ers- Legionen? 
Om de icke på samma sätt utmärkt sig i vart Fädernesland , sa är or
saken förmodligen den, att vara Ltigar ej tilI3ta J udarne eller nägon 
fremmande ReJigions-forvandt i allmänhet alt bekläda Statens Embe. 
ten. Men detta oaktadt, är hvar och en, som närmare Hirt känna. 
medlemmarne af denna Nation, derom öfvertygad, 2lt bland dem fin. 
nas menniskor som forrje na var aktning och kärlek, och som i per
sonlige värde visserligen ofvertråffa. Er. Jag känner ibland dem ak_
ningsv ärda FamilJer, Som hafva Svenska Lärare för sina harn J och 
som gifva d esse en uppfostnn, som - Er Skrift vittnar det tillrack. 
Jigt Ni visst icke har latt. 

Jag har f~rut, Herr .~ander, ja~ .till står det, hyst en viss aktning 
~or ~,r, som p.g .. hy~.er. for h~ar flitIg och omtänksam menniska; ty 
Jag ka nde Er l da NI ln geck i Juvelerare. Hantltvel·ket, och har sett 
Er rran en fattig Gesäll blir", en mycket rik man. Jag hade alldrig 
lunnat tro, au en ~~J!l af sådan förmogenhet , en man utan hustru" 
uran barn, utan famIlJ, kunde läta sig ~å hänföras af aruud alt h 
"d 1ft • , an 
~t enna. aga passIOn skulle uppoffra Religion, samvete, mensklighet, 
J~, l,lela. Sil( lugn. Att endast afund fört Er penna, bevisar Er skrift 
tlllrackllgt; ty alla Edra beskyllningar röra endast Eder egen mEt" 

h d f 
le , 

e uru et ormodeligen girvas Judar, SatT! syndat ti fven i andra s k :M. f . a er. 
. _ In a SJ g t .. är icke att här fbrsvara Judarne. Jag vill endast an. 

marka, ;att, da Ni hoppas, det ingen Svensk I utan att vara förledd 
.f unclerhalltigt guld, som Ni behagar yttra Er, skan uppstå rör att 
t~la emot Er, forrader Ni, att Ni ganska litet känner Svenska Na. 
h~n, elle.r snar:re, att Ni känner den på en mycken dålig. sida. T 
Nl tror ej, a~t sa mycken kä nsla af natullig billighet och r~ttvisa skaTt 
finnas hos nagon. Svensk, aU han skulle inse och känna obilligheren 
3! Edra be s~y\ln.ln.,gi\r I eller atminstone önskar Ni finna i värt Land 
la mycken h~noJdhet. for sanning och rättvisa, att ingen skulle känna. 

UPPE"I'lanaa. alt ~e lrra Edra lika så orättvisa som otidiga pastäen-
er har Nl kommit i e f l d f . o " _. .. . ; r aren let era, att l vart FadC'rnes .. 

endast guld formar oppn. hjert.t [or billighet och rättvisa? Men 
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det syne_ tydligt , att Ni diimmer an,lra efter Er _jelr. Jag hyser (ör: 

delakligare tankar Oll Sven!l ka Nationen, och tror mig k~nna mina 
Lands rnän bättre än Ni. Jag är ofvertygacl, att ganska H. skola fin. 
nas ibland dem, 110m, med form ~ ga att prbfva grunder och skal, ickti 
skol3. harmas o[vef Er Skrift, och hy s. ' för dess Forfattare ett billigt . 
forakt. Ja g nekar visst ej, att det jLl bland Judarne ,Iikasom bland 
alla and ra nadoner, flnnas tlåliga och foraktJiga menniskor, ehuru. 
JOan maste tillst:', att under de 40 år som de vistats i vart I,and, har, 
sa JTJycket bekant är, ingen af dem blifvit förvunnen till något groft 
brott. Men dEtta torde harva varit En lycklig händelse. Ty s"kert 
nnnas I~agbrylare arVElI bland de::m. l\fell för sädana hafva vi ju ~a
gar, fangelsen och gal gar, h"ilka äro gJor.da -=j mindre for b.rottslIn; 
gar af den.na NJ.tion ån fbr andra. Om N!, Herr

r 
Sa~d€:r, handelse

vis råkat ut fbr en Jude af denna klass, sa bör N I ej tro, att deul. 
ger Er rätti g het al(, som man säger, skära alla ofv.er ~n kam, att 
foro! J ml)3 den redlige mannen, som fredlig vandrar SIn vag ~ra~, ~o?, 
5ätler hela sin lycksalighet deruli, att genom arbete och fla forsoJ~Ja 
sin familj. Hvarfore med fö rakt och hat bemöra den, som af vlI. 
ligt hjerta offrar sin gärd (iII Statens underhall. ' till. hvarje n!uig .~n. 
rätrning, till hvar offentlig anstallt, och som icke ullsluter Sina han. 

der fo r den lidande rnenskligheten? . 
Hvem tror Ni · Herr Sander, förljella. mera aJctnlng: Den, som 

genom en enrla Ar('ikel, t. ex. Juveler, samlar sig en stor. formögen
hEt, och tlet, utal1 att frir sin handel göra besvärliga resor l fr~mman. 
de Länder, utan att resa ur Staden, ja, utan att komma ur sln .. na.tt-

k l . t !flor om icke rör att bevista Spektaklet eller fur att 
roc oc 1 Sina o , f" 

u • '· 11 k . eller den . som lemnar sin maka. och älskade barn, or 
ga i sa s a p , '., . . el h 

N · ·elf säger res3, ull LeIpZig med vara gamla kIa er, oc . 
att som 1 sJ, .. . r 'r;1 H d 
som på ett sa modosamt men redligt sätt underhaller SIn J.mi J " e er 
åt dem, som äro mindre makliga men desto mera verksamma. ~ 

Religions.hat kan det väl ick.e va.ra., Herr San.der, som h~r upp ... 

t t E till den grad att Ni bjuder ull aU uPPvigla Edra Medbor 
re a r, . ~ l " t de 

d om bekänI'Kl en annan Lära än Vi. (et ar Slnn , 
gare emot em, s M l h huf 
bekänna en annan Lära I men de hafva. dock samma -ora., vars -

l · l o Il " ,. A"ls'u dill n«sta som dig sjt lJ. Och endast detta bud, 
VU( inne la ;u. " . '. r ·1 

o Gudomlige Religions-Stiftare gjort ull ett oundgang Igt VI,: 
som var . . . f . det sa· 
kor för hans Läras sanna bekännare, och ulhka Uppgl Vit som k 

• d d b d b ,de ingifva oss mens -
lra!te kännerecknet pa dem, en .lit etta u or . :1 de • d . kor N. har s",t , 
liga och väl villiga tänkesäll mot yara me menn.. • 



-

uppträdt för verlden .om en rnan utan Religion och utan Mor.l. Då 
vår Religion predikar rnenniskukdrlek, tålsamhet och enighet, sa pre ~ 
dikar Er Skrift hat, förfoljelse och tvist, 

Det Öl' s~ mycket mera forvänande att Ni kunnat falla pä della 
oråd, som Ni &c en man af ~o ärs ålder. da man bör anse lLvar ny 
timme som en synnerlig skänk af Himmelen. Och dessa ra återstaen_ 
de timmar af Er lefnad vill Ni använda till alt göra menniskor olyck_ 
liga! Ty .f,igten med Er Skrift var ju att sWrta flera hundrade fa
miljer, fäder) mödrar och osky lui ga barn i 01 ycJ...---a! 

Men välsignelse bfver vår N3.clige J\'[on ~rk, som i hvarje men ni
ska värderar menniskan, Oell som genast vid Dess autrdde till rege
ringen upphäfde det förbudet, att inga Judar skulle fl komma in i 
Landet! Prisad "are Svenska Nationen J som är för upplyst och {(ir 
mensklig för att öppna hjertar för den furfoljelse .• nua Ni saker att 
uppväcka oco. utbred.! • 

Vån af Sarming och Rättvisa. 
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STOCKHOLM, tryckt i MAltRlJA'U"XA Tryck6<iet 1S0!, 
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