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1. Innledning: 
 

Problemstilling: 
 

Utgangspunktet for oppgaven var å se på i hvilken grad kirken i Norge var påvirket av 

antisemittiske strømninger i samfunnet. Aktuelt tidsrom var fra siste halvdel av 1800-tallet da 

den moderne antisemittiske bevegelse vokste frem, og frem til 2. verdenskrig. Gjennom 

faglitteraturen ble jeg introdusert for den tradisjonelle kirkelige antijudaisme. Denne 

tradisjonen, som viste seg å ha fulgt kirken fra kort tid etter dens grunnleggelse, fikk også 

innflytelse på kirken i Norge og førte til mange kritiske ytringer om jødene før den moderne 

antisemittismen vokste frem og uavhengig av denne. Pga dette endret fokus for oppgaven seg 

noe: Som utgangspunkt ville jeg studere hvilket syn man i kirken i Norge hadde på jødene 

innenfor et tidsrom da den moderne antisemittisme hadde innflytelse i og på samfunnet.   

For å avgrense oppgaven har jeg valgt å se på mellomkrigstiden. Dette er en tid hvor 

antisemittismen vokser i Europa, og det vil derfor være interessant å se på hvordan man 

innenfor kirken i Norge forholdt seg til dette. Jeg har videre valgt å studere bare en bevegelse 

innenfor kirken, Den Norske Israelsmisjon (DNI). Dette har jeg gjort av flere grunner. I stedet 

for et studium av hele kirken, ønsket jeg å ha muligheten til å gå i dybden på en mindre enhet 

som kan anses for å høre sentralt til innenfor kirken. Det var videre naturlig å se på den 

organisasjonen som arbeidet direkte opp mot jødene, siden kildetilfanget da ville være relativt 

stort. Som de fleste andre misjonsorganisasjoner har DNI blitt regnet som en konservativ 

organisasjon. Allikevel skiller den og de andre konservative misjonsorganisasjoner seg mer ut 

i kirkelandskapet i dag enn de gjorde i mellomkrigstiden.  

Typisk for DNI er det også at andelen av teologer blant medlemmene har vært høy i 

forhold til den i andre misjonsorganisasjoner. I mellomkrigstiden var mange teologer i 

ledende stillinger aktive i organisasjonen. Hvis en f.eks. går inn og ser på årsberetningene for 

1940, finner en mange og ofte høytstående teologer i kretsstyrene. I Bergen krets er både 

biskop Fleischer og prost Osnes med i styret;1 i Stavanger krets er biskop Petersen varamann i 

styret, og talte på årsmøtet, og domprost Kornelius og prost Tormodsæter deltok på årsmøtet.2 

I Sørlandet krets gikk domprost Kobro og sogneprest Dalan ut av styret, og prost Kvamsdal 

                                                 
1 Usignert årsberetning, Bergens krets i 1940, MFI, nr. 9, 10.mai 1941, s 105-109 
2 Referatet er signert med G.O., Kretsmøte for Stavanger krets, MFI, nr. 14, 25. juli 1941, s 161-163 
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talte,3 mens i Oslo krets er res.kap. Søren Hansen formann, sogneprest Waage var i styret, og 

professor i teologi ved Menighetsfakultetet, Olaf Moe, talte på årsmøtet.4 Den som i følge 

kirkehistoriker Oskar Skarsaune sterkest preget organisasjonen i dette tidsrommet og forøvrig 

i hele sin virketid var teologen Christian Ihlen, professor i teologi på Universitetet i Oslo fra 

1906-1938. Gjennom nærmere 40 år, fra 1918-1947, var Ihlen formann i DNI. Før det, fra 

1907-1918, var han landssekretær, og 1908-1956 redaktør for bladet deres. Fra 1911-1918 var 

han dessuten medredaktør i Luthersk Kirketidende, et sentralt blad i Den Norske Kirke.5 Han 

kan altså betraktes som en fremtredende leder innenfor kirken i Norge. At så mange teologer i 

ledende stillinger var aktive i DNI, illustrerer at organisasjonen i mellomkrigstiden var 

sentralt plassert i kirkelandskapet. Derfor vil en studie kun av DNI også fortelle noe om 

kirken i Norge og dens syn på jødene. Dette underbygges også av at det ikke foregikk noen 

sentrale debatter innenfor kirken i Norge i mellomkrigstiden som problematiserte DNIs profil 

eller deres syn på jødene. 

  

Metode, kilder og litteratur: 
 

Kilder er Den Norske Israelsmisjons blad og korrespondanse mellom ansatte og 

frivillige. Siden DNI startet misjonsarbeid overfor jødene midt på 1800-tallet, har den 

regelmessig gitt ut et misjonsblad, og har på en fyldig måte dekket sitt arbeid overfor jødene. 

Organisasjonen har tatt vare på gamle årganger, så kildetilgangen er god. I tillegg har også 

organisasjonen arkivert endel korrespondanse mellom ansatte og frivillige. Jeg ble klar over 

dette da jeg tidlig i hovedfaget tok kontakt med Oskar Skarsaune. Han har i mange år hatt 

tillitsverv i DNI, og mente at det ville være interessant å studere denne organisasjonen med 

det utgangspunkt jeg hadde valgt for en hovedoppgaven og pga det omfattende kildestoffet.  

Bladet, Missions-Blad for Israel (MFI), ble utgitt i A5-format. Det ble utvidet fra og 

med 1919. Før det var det kommet ut med 10 nr. pr år og på ca 14 sider pr nr. Fra 1919 ble det 

utgitt hver 14. dag, med 16 sider i første nummer pr måned og 8 sider i det siste, dvs 

tilsammen 284 sider pr årgang, og totalt ca 6500 sider for perioden 1918-1942.  

Jeg har valgt å studere bladet i tidsrommet 1918-1942. Utgangspunktet var å studere 

bladet i mellomkrigstiden. Da det viste seg at bladet ble forbudt av de tyske okkupantene i 

februar 1942, valgte jeg å forlenge perioden til og med det siste nummeret under krigen; det 

                                                 
3 Referatet er signert S.D., Årsmøte i Sørlandets krets., nr. 17, 10. sept. 1941, s 196-199 
4 Pastor Hellesø-Knutsen (kretssekretær), Kretsstevnet for Oslo krets, nr. 18, 25. sept. 1941, s 211-212  
5 Skarsaune, Oskar, Israels Venner. Norsk arbeid for Israelsmisjon 1844-1930, Oslo, 1994, s 215 
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ville være av interesse å se i hvilken grad bladets innhold ble påvirket av krigen. Men 

hovedfokus for oppgaven har vært mellomkrigstiden.  

Redaktør fra 1908-1956 var som nevnt teologen Christian Ihlen. Han var også en 

flittig artikkelforfatter i bladet. Ihlen (1868-1958) ble regnet som en konservativ teolog. Da 

den meget liberale teologen Johannes Ording ble tilsatt som professor i systematisk teologi på 

universitetet i Oslo i 1906, utløste det kirkelig strid. Regjeringen ønsket å kompensere for 

dette da de ansatte Ihlen som professor i samme fag.6

Ellers var det de ansatte i Norge og organisasjonens misjonærer på kontinentet som 

var de hyppigste artikkelforfatterne.7 Spesielt bør nevnes teologen Gisle Johnson, misjonær 

først i Galatz i Romania8 fra 1903-1921 og deretter i Budapest i Ungarn fra 1921-1946. Han 

ble en flittig bidragsyter i bladet fra 1920-tallet og frem til bladet ble forbudt. Johnson (1876-

1946) var brorsønn av den kjente kirkelederen på siste halvdel av 1800-tallet, Gisle C. 

Johnson. Den kristelige studentbevegelsen som på den tiden hadde stort fokus på misjon, fikk 

stor innflytelse på ham. Han var en belest mann, og spesielt i Budapest drev han utstrakt 

foredragsvirksomhet. Han var også lektor i nordisk litteratur på universitetet i Budapest.9  

Andre som bidro jevnlig med artikler var landssekretæren, kretssekretærene og enkelte 

skriveglade tillitsvalgte. Ellers hentet redaktøren ofte artikler fra utenlandske blader som 

tilhørte Israelsmisjonsbevegelsen, eller jødemisjonsbevegelsen, som var den betegnelsen som 

oftest ble brukt blant dem som var engasjert i misjonsarbeid overfor jødene.  

I bladet stod det alltid en andakt av Ihlen på 2-3 sider først i bladet. Den var naturlig 

nok av forkynnende karakter, og tok så godt som aldri opp organisasjonens arbeid blant 

jødene. Deretter fulgte artikler med informasjon om organisasjonens arbeid i Norge, men mest 

om misjonsarbeidet i de land organisasjonen var engasjert. I tillegg handlet mange artikler om 

jødenes situasjon i Europa. Misjonærene skrev om møtet med jødene i de land hvor de 

arbeidet. Teologiske betraktninger om kirkens forhold til jødene og jødedommen var hyppige. 

Jødenes situasjon i Europa ble ofte kommentert. Sammenlignet med andre norske kirkelige 

blader og, vil jeg anta, andre norske tidsskrifter, står det mye om jødene i MFI. Slik blir bladet 

en god kilde til å studere hvordan en sentralt plassert kirkelig organisasjon i Norge forholdt 

seg til jødene som enkeltmennesker og som folk, og til deres religion og kultur.  

                                                 
6 Norsk biografisk leksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo, 1999 
7 Jeg vil senere redegjøre for arbeidet DNI drev på kontinentet, først og fremst i Ungarn og Romania. 
8 Galatz var den neststørste byen i Romania. Det var en viktig havneby ved Donau og med en relativt stor jødisk 
befolkning.  
9 Norsk biografisk leksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo, 1999 
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Hva slags meninger man kunne finne på ”grasrota” i DNI kommer ikke godt frem 

gjennom en analyse av MFI. Bare en sjelden gang stod det leserinnlegg i bladet. Men under 

arbeidet med oppgaven har jeg ikke fått inntrykk av at det var stort sprik mellom ”grasrot” og 

ledelse. Det forekommer ikke debatter av grunnleggende karakter mellom disse. Men det er 

selvsagt ikke mulig å si noe sikkert om forholdet mellom ”grasrot” og ledelse utfra 

kildegrunnlaget for denne oppgaven.  

Endel korrespondanse mellom ansatte og tillitsvalgte som er bevart i DNIs arkiv i 

Oslo, har jeg gått gjennom. I brevene står det først og fremst om administrative og 

økonomiske spørsmål samt private spørsmål; i liten grad kommer det frem meninger som 

vedrører jødene. Det har medført at analyse av korrespondanse utgjør en relativt liten del av 

oppgaven.  

Målet med oppgaven har vært gjennom studier av innholdet i MFI og korrespondanse 

å analysere hvilke holdninger man i DNI hadde overfor jødene. Jeg foretar ikke noen 

sammenligning mellom DNI og andre deler av kirken i Norge eller utenlandske kirkelige 

organisasjoner. Unntaket er når det i MFI er hentet uttalelser fra kirkelige ledere utenfor DNI.  

Med dette utgangspunktet vil jeg presisere at det ikke har vært mitt perspektiv i denne 

oppgaven å studere hvilke oppfatninger som gjorde seg gjeldende blant jøder generelt 

vedrørende kristen misjonsvirksomhet blant dem, og spesifikt blant de jøder DNI kom i 

kontakt med.10   

  

Det har vært forsket lite på det forholdet kirken i Norge har hatt til jødene og 

jødedommen. Teologen Øyvind Foss gav i 1994 ut boka Antijudaisme, kirke og misjon, hvor 

han så på i hvilken grad antijudaisme og antisemittisme hadde preget kirken i Norge. Han tar 

også for seg DNI, men bare som en av mange strømninger innenfor kirken, og uten å 

undersøke organisasjonen nærmere. I Oskar Mendelsohns verk Jødenes historie i Norge 

gjennom 300 år er det foretatt et omfattende studium av aviser og tidsskrifter som har omtalt 

jødene, og da også kirkelige tidsskrifter, men også hans verk har hatt et bredt sikte, og derfor 

er ikke DNI blitt nærmere analysert. Det er ellers ikke utgitt andre verk om kirken eller 

misjonsbevegelsen i Norge som omhandler temaet for denne oppgaven i særlig grad. 

DNI har fått skrevet sin historie i forbindelse med organisasjonens jubiléer. Christian 

Ihlen utgav 3 år forsinket, pga den 2. verdenskrig, i 1947 et verk om organisasjonens første 

                                                 
10 Smlg. her f.eks D. J. Goldhagen, om kristen misjon som eliminerende antisemittisme, i hans bok Hitler`s 
Willing Executioners, London/New York, 1996. 
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hundre år.11 I den fremkommer lite nytt i forhold til det som står i MFI i perioden 1918-1942. 

I 1969, ved DNIs 125-årsjubiléum, ble det også utgitt bok, men den omhandler bare de siste 

25 år av organisasjonens historie og drøfter ikke DNI sitt syn på jødene i mellomkrigstiden.12 

I 1994, i forbindelse med organisasjonens 150-årsjubiléum, utgav DNI to verk. Det ene, 

Framtid for Israel. Den Norske Israelsmisjon 150 år, redigert av daværende generalsekretær 

Helge Aarflot, ser i liten grad på organisasjonens historie. Det andre verket derimot, av Oskar 

Skarsaune, tar for seg DNIs historie fra 1844-1930.13 Skarsaune skriver i forordet at planen 

var å skrive organisasjonens arbeid helt frem til 1994, men at arbeidet ble så omfattende at 

han senere ville skrive et bind 2 om den siste perioden. I boka kommer Skarsaune inn på i 

hvilken grad DNI var preget av antijudaisme og antisemittisme, men drøfter det ikke 

inngående. Man kan spørre seg om han valgte å avslutte studiet med året 1930 bl.a. pga at 

DNIs syn på jødene i mellomkrigstiden viste seg å være såpass sammensatt at det krevde et 

mer inngående studium, hvor kontroversielle sider måtte drøftes.  

Det bør også nevnes at tidligere generalsekretær i DNI, ungarskfødte Lászlo G. 

Terray, i 2003 utgav en biografi om Gisle Johnson med tittelen Et liv i grenseland. Gisle 

Johnson 1876-1946. Et liv for Israel i Romania og Ungarn. Heller ikke denne boken drøfter i 

hvilken grad en sentral person i DNI var påvirket av kirkelig antijudaisme og av 

antisemittiske strømninger.  

 

Målet med oppgaven er nettopp å forsøke å belyse det sammensatte syn på jødene som 

man kan finne i DNI i mellomkrigstiden spesielt med tanke på å se i hvilken grad den 

tradisjonelle kirkelige antijudaismen preget organisasjonen og i hvilken grad de antisemittiske 

strømningene påvirket den. Dette gjøres altså i liten grad i de bøkene som er utgitt av DNI, og 

i den eksisterende litteratur forøvrig er det ikke gjort mer omfattende studier av DNIs 

holdninger overfor jødene. Derfor mener jeg det er relevant å gjennomføre et slikt studium.  

                                                 
11 Ihlen, Christian, Den Norske Israelsmisjons historie i hundre år. 1844-1944, Oslo, 1947 
12 Terray, László G. og Østenstad, Øystein (red.), Den Norske Israelsmisjon 125 år. Den Norske Israelsmisjons 
historie II (1944-1969)., Oslo, 1969 
13 Skarsaune, Oskar, Israels Venner. Norsk arbeid for Israelsmisjon 1844-1930, Oslo, 1994 
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2. Bakgrunnskapittel: 
 

Antijudaisme og antisemittisme i historisk perspektiv: 
 

To begreper er sentrale i min oppgave, nemlig kirkelig antijudaisme og antisemittisme. 

Jeg vil i det følgende peke på noen av de mest sentrale former for antisemittisme og 

antijudaisme gjennom historien, og til slutt gjøre rede for hvilken av disse former jeg finner 

mest relevante å legge til grunn for perioden som denne oppgaven omhandler. 

Encyclopædia Judaica definerer antisemittismen som 

a term coined in 1879, [...] by the German agitator Wilhelm Marr to designate the then-
current anti-Jewish campaigns in Europe. “Anti-Semitism” soon came into general use 
as a term denoting all forms of hostility manifested toward the Jews throughout history. 
It is often qualified by an adjective denoting the specific cause, nature, or rationale of a 
manifestation of anti-Jewish passion or action: e.g., “economic anti-Semitism,” ”social 
anti-Semitism,” “racial anti-Semitism,” etc..1

I følge denne definisjonen ble altså antisemittisme etterhvert forstått som et begrep som 

innbefattet alle slags former for fiendtlighet overfor jødene opp gjennom historien. 

Dette er en relativt vid definisjon av antisemittisme. En del vil snevre inn begrepet og 

betone at antisemittisme er rasistisk motivert. Da begrepet oppstod i 1879 var samtidens 

raseteorier fremtredende i argumentasjonen; det kan her vises til den omfattende diskusjon om 

den moderne antisemittiske bevegelse fra slutten av 1800-tallet, og hvorvidt denne brakte med 

seg noe nytt i forhold til tidligere tiders fiendtlighet overfor jødene, og i hvilken grad begrepet 

kan anvendes på tidligere tider.2    

 Når det så gjelder antijudaisme utviklet det seg allerede i oldkirken utviklet en 

antijødisk tradisjon, den såkalte kirkelige antijudaisme. Teologen Øyvind Foss sier om den at 

det er ”en tradisjon som på teologisk grunnlag stiller seg avvisende og i flere tilfeller også 

fordømmende til jødisk tankegang og innflytelse i den kristne kultur.”3 Denne tradisjonen har 

fulgt kirken helt opp til idag. 

For kort å skissere det tidlige forholdet mellom jødedom og kristendom, ble det i de 

første årene etter kirkens grunnleggelse ført mye debatt mellom ledere fra kirke og synagoge 

                                                 
1 Encyclopædia Judaica, Jerusalem, 1972 
2 Forskere har riktignok påvist spor av rasistisk motivert fiendtlighet overfor jødene også i Middelalderen slik at 
man også kan anvende en mer snever definisjon av antisemittisme på tidligere tider. Se f.eks. Elukin, Jonathan 
M., From Jew to Christian? Conversion and Immutability in Medieval Europe, Muldoon, James (ed.), Varieties 
of Religious Conversion in The Middle Ages, University Press of Florida, USA, 1997, s 184. 
3 Foss, Øvind, Antijudaisme, kirke og misjon, Oslo, 1994, s 2 
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om teologiske spørsmål, der kirkelige ledere hadde et behov for å markere avstand til 

jødedommen. Kirken mente at den representerte den rette lære og var det nye Israel. Med 

kirkens vekst ble skillelinjene mellom kristendom og jødedom tydeligere, og utfallene mer 

heftige.4 Og jødene fryktet i følge religionshistorikeren John G. Gager at deres stilling skulle 

bli svekket i Romerriket pga kirkens voksende påvirkning. De var bl.a. redd for at den fine 

balansen mellom de jødiske samfunn og de lokale myndigheter skulle forrykkes, og dermed at 

lover og regler som sikret de jødiske samfunn skulle endres. Så i tillegg til at man innenfor 

jødedommen opplevde kristendommen som en religiøs konkurrent, opplevde man også at 

kirken truet dem politisk og sosialt.5 Innenfor kirken fryktet man på sin side påvirkningen fra 

jødedommen. Jødiske skikker som f.eks. feiring av religiøse høytider og renhetsforskrifter 

hadde betydelig innpass i kirken i de første århundrene; Gager mener f.eks. at skikkene hadde 

mer innpass i det fjerde enn i det første århundre.6 Med de voksende motsetninger ble det 

innenfor kirken utviklet en antijødisk polemikk som i følge Skarsaune langt på vei hadde fått 

sitt bestemte innhold allerede midt på 100-tallet. Den tradisjonelle kirkelige antijudaismen 

finner Skarsaune hos en så tidlig forfatter som Justin Martyr (ca 150 e.Kr.)7. Tradisjonenen 

summeres i fire punkter:  

1. ”Jødene avviste Frelseren, Guds sønn, ved å drepe ham. Dette skulle komme til å bli selve 

hovedanklagen mot jødene i den senere kirkelige tradisjon.”8

2. Jødene var så å si av naturen et vantro folk. Kirken anvendte deler av profetenes 

anklagetaler i Det Gamle Testamente og brukte dem som vesensbeskrivelser av det jødiske 

folk, til forskjell fra hedningene. Jødene var av vesen vantro, hedningene var av vesen 

troende.  

3. Jødene var nå etter Jesu død blitt det av Gud forkastede folk. All ulykke som rammer dem 

er historiske bevis for det, bevis for at de er under Guds dom. De er på et frelseshistorisk 

sidespor.  

4. Kirken er nå Guds Israel, ikke jødene. Rollene er byttet mellom jødene og hedningene. 

Gjennom Kristus har hedningene brutt med avgudsdyrkelsen og blitt gudfryktige, mens 

jødene viser seg som avgudsdyrkere. 

                                                 
4 Gager, John G., The Origins of Anti-Semitism. Attitudes Toward Judaism in Pagan and Christian Antiquity, 
New York – Oxford, 1983, s 159 
5 Gager, John G., The Origins of Anti-Semitism. Attitudes Toward Judaism in Pagan and Christian Antiquity, 
New York – Oxford, 1983, s 156-157 
6 Gager, John G., The Origins of Anti-Semitism. Attitudes Toward Judaism in Pagan and Christian Antiquity, 
New York – Oxford, 1983, s 118 
7 Skarsaune, Oskar, Vår eldre bror, Oslo, 1992, s 20 
8 Skarsaune, Oskar, Vår eldre bror, Oslo, 1992, s 20-21 
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Fra slutten av det fjerde århundre hadde denne kirkelige antijudaismen fått godt feste i 

kirken. Dens bilde av jødene ville så bli utviklet videre og finne uttrykk de neste mer enn 

1000 år innenfor gudstjenester, litteratur, teater og billedlig kunst.9    

 Skarsaune poengterer at man i oldtiden gikk fra en innenfra-kritikk til en utenfra-

kritikk. Med innenfra-kritikk mener han den selvkritikk jødene foretok i lys av Det Gamle 

Testamentes doms-og botsord. Men når kirken i oldtiden begynte å anvende disse ordene, og 

også domsord i Det Nye Testamente på et bestemt folk, oppstår en utenfra-kritikk,10 det noen 

har kalt en teologisk antisemittisme. 

Franklin H. Littel hevder denne teologiske antisemittisme i starten mer har form av 

apologetikk, altså trosforsvar. I følge kirken tok de som fortsatt sluttet opp om jødedommen 

feil vei, ”veien” var den kristne tro. Littel reserverer betegnelsen teologisk antisemittisme om 

fiendtlighet fra kirken overfor jødene i oldtiden, og påpeker at teologisk antisemittisme først 

ble farlig etterhvert som kirken vokste seg sterk, og spesielt etter at kristendom ble 

statsreligion i Romerriket på 300-tallet.11 Historikeren Robert S. Wistrich, for sin del, påpeker 

at jødene da etterhvert mistet flere rettigheter; det rabbinske rettsområde ble forbudt eller 

kraftig innskrenket, proselyttvirksomhet ble forbudt, og det ble ikke tillatt for jøder å gjøre 

militær karriære eller inneha høyere offentlige stillinger.12 Likevel konkluderer Wistrich med 

at i perioden mellom 430 og året 1096 (da det første korstog ble gjennomført) var forholdet 

mellom kirke og synagoge i Vest-Europa bedre enn både før og spesielt etter denne perioden. 

Jødene opplevde altså juridisk diskriminering, men det var lite diskriminering av økonomisk 

og sosial karakter. Episoder med forfølgelse var kun sporadisk bortsett fra i Spania under det 

visigotiske kongedømme, som falt i år 711.13

 

Fra slutten av 900-tallet var Vest-Europa i en rivende økonomisk og kulturell 

utvikling. Jøder innvandret og tok del i denne utviklingen. Etterhvert økte spenningene i 

samfunnet, og under det første korstoget i 1096 ble jøder massakrert i flere tyske byer. Nye 

antijødiske forestillinger dukket opp blant vanlige folk i Vest-Europa, så som at jødene var 

                                                 
9 Wistrich, Robert S., Antisemitism. The Longest Hatred, London, 1991, s 17 
10 Skarsaune, Oskar, Vår eldre bror, Oslo, 1992, s 21 
11 Littel, Franklin H., Christians in a World of Genocide, Rittner, C., Smith, S.D., Steinfeldt, I., ed.,  The 
Holocaust and the Christian World, London, 2000, s 232 
12 Wistrich, Robert S., Antisemitism. The Longest Hatred, London, 1991, s 19. Også i før-kristen tid var jødene 
utsatt for fordommer og diskriminering, spesielt i tider med økte spenninger. Som minoritet i flere land med sin 
egen religion og tilbedelse av én Gud, skilte jødene seg ut. Enkelte historikere mener at antisemittismens spirer 
finnes allerede i det gamle Egypten. Peter Schafer er en av dem. Se Schafer, Peter, Judeophobia: attitudes 
toward the Jews in the ancient world, Cambridge, Massachusetts, 1997, s 206. 
13 Wistrich, Robert S., Antisemitism. The Longest Hatred, London, 1991, s 22-23 
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fiendtlige, mektige og skadelige for det kristne samfunnet. Disse forestillingene var ikke som 

den tradisjonelle teologiske antijudaismen avhengig av religiøse doktriner, og fikk godt feste i 

den europeiske kultur og viste seg i folkekunsten.14  

Det er forskjellige oppfatninger av hvorfor de nye fordommene oppstod, og hvorfor 

forfølgelser av jødene økte på utover i middelalderen. Gavin I. Langmuir peker på voksende 

religiøs tvil og identitetskrise i den kristne befolkning som en årsak, og på den materielle 

krisetiden i senmiddelalderen da folk fikk behov for å utpeke en syndebukk.15 Robert Chazan 

mener at de nye forestillingene om jødene som skadelige for samfunnet rundt dem var 

avgjørende for de økte forfølgelsene og stadig nye fordommer.16 Fordommer oppstod mot 

jødiske pengeutlånere.17 Jødene ble beskyldt for blasfemiske handlinger som hostieskjending 

og for ritualmord av kristne barn.18 Chazan hevder dette utgjør kjernen i de nye antijødiske 

stereotypene. Da så svartedøden oppstod på midten av 1300-tallet, ble jødene beskyldt for å 

stå bak den. Oskar Skarsaune mener for sin del at også endetidsforventninger i kirken 

omkring 1250-1260 var viktige for hvorfor situasjonen forverret seg for jødene. Da profetier i 

Daniels bok i Det Gamle Testamente ble tolket slik at Antikrist skulle komme i 1260, ble 

jødene satt i ledtog med det.19  

Blant ytterligere eksempler på kirkens langt mindre toleranse overfor jødene på 1200-

tallet, og som Chazan trekker frem, kan nevnes: Kirken vedtok at jødene skulle gå med 

bestemte klesdrakter som skilte dem fra de kristne for å begrense sosial omgang mellom jøder 

og kristne, da kirken mente jødene hadde skadelig innflytelse på de kristne. Kirken vedtok 

                                                 
14 Chazan, Robert, Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism, Berkely, California, 1997, s 138 
15 Langmuir, Gavin I., History, Religion and Antisemitism, Berkeley and Los Angeles, California, 1990, s 303 
16 Chazan, Robert, Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism, Berkely, California, 1997, s 133. 
17 Litt om bakgrunnen for fordommene mot jødiske pengeutlånere: Det ble et økende behov for kapital i Vest-
Europa på 1100-tallet i og med den økonomiske utviklingen. Men kirken forbød kristne å drive med pengeutlån. 
Jødene på sin side hadde klare begrensninger på hva slags virksomhet de kunne drive med. De hadde f.eks. ikke 
adgang i laug og fikk ikke drive jordbruk. Men det ble akseptert at de drev med pengeutlån, så endel jøder drev 
etterhvert med slik virksomhet. Dette førte også til nær kontakt mellom jødene og både mektige folk i samfunnet 
og med myndighetene, som holdt god kontroll med utlånsvirksomheten, og skattla til dels meget hardt. De som 
drev med utlånsvirksomhet havnet i et avhengighetsforhold til myndighetene, da de var avhengige av 
myndighetenes godkjennelse, og noen historikere betegner jødenes situasjon som livegenskap. ”To jew” ble 
ensbetydende med å låne ut penger. Det var i løpet av 1100- og 1200-tallet at det oppstod en populær forestilling 
om jødene som griske pengeutlånere. Og selv om det var myndighetene som stod bak og i stor grad kontrollerte 
bankvirksomheten, var det helst jødene som fikk skylden for økonomiske problemer. Som en minoritet var det 
fristende å velge ut dem til syndebukk. Se forøvrig Chazan, Robert, Medieval Anti-Semitism, Berger, David 
(ed.), History and Hate: the Dimensions of Anti-Semitism, Philadelphia, USA, 1986, s 56-59  . 
18 Jødene ble beskyldt for at de stjal hostiet, nattverdbrødet, etter at det hadde vært brukt under nattverd, og 
deretter ødela det. Dette ble av kirken oppfattet som tortur av Jesu legeme siden kirken lærte at hostiet under 
nattverden ble omgjort til Jesu legeme. Blodet fra offeret for ritualmord skulle jødene angivelig blande i vinen 
under påskemåltidet. Særlig den sistnevnte anklagen viste seg å bli seiglivet, og dukket opp med jevne 
mellomrom helt frem til 1900-tallet. Se forøvrig Chazan, Robert, Medieval Anti-Semitism, Berger, David, 
History and Hate: the Dimensions of Anti-Semitism, Philadelphia, USA, 1986 s 61-62.  
19 Skarsaune, til forfatteren, vår 2002 
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videre regler for hvor høy rente jødene kunne ta ved pengeutlån. Og da Talmud20 ble godt 

kjent i kirken på 1200-tallet gjennom en fransk jøde som konverterte til kristendommen, vakte 

det sterke reaksjoner: Paven fordømte såkalt talmudjødedom og sa at kopier av talmud og 

kommentarer på den skulle brennes. Paven mente disse viste at jødene hadde fjernet seg 

lenger fra kristendommen; de leste ikke lenger bare Det Gamle Testamentet men også talmud, 

som bestod av tolkninger som var veldig forskjellig fra hvordan kirken tolket Det Gamle 

Testamentet. Kirken mente at nå ville det være enda vanskeligere å få jøder til å vende om til 

kristendommen. Kirkens tiltak mot talmud var bare delvis vellykket; man innså etterhvert at 

talmudjødedommen var jødenes religion, og at jødedommen hadde endret seg.21 Men kirken 

forsatte å omtale og fremstille talmudjødedommen med forakt; innenfor kirkekunsten ble 

jødene fremstilt på en negativ måte. En tendens var å fremstille jødene som lik dyr.22

Historikeren Jonathan M. Elukin, og også andre historikere, har vist til at kirken også 

diskriminerte jøder som ville konvertere og lot seg døpe. Dette har ikke vært kjent fra eldre 

forskning. Elukin viser til eksempler fra 1200-tallet i England hvor døpte jøder ikke alltid ble 

sett på som fullverdige kristne. Man mente det tok tid for en jøde å legge av seg jødedommen, 

og at det derfor ikke var nok med dåp.23 I følge Elukin bredte det seg innenfor den kristne 

kulturen på 1100-tallet en tanke om at jødene var uforanderlige. Dette var først og fremst 

religiøst begrunnet, men man ser også at det til dels ble begrunnet utfra bestemte biologiske 

særtrekk hos jødene. Elukin fremhever riktignok at selv om man også i middelalderen var 

opptatt av etnisk identitet, dreide det seg ikke om den biologisk begrunnede rasismen man 

fikk i nyere tid.24 Men hvis man bruker en mer snever definisjon på antisemittisme, at den 

                                                 
20 Talmud består av tolkninger av skriftene i Det Gamle Testamentet. Den babylonske talmud var ferdig år 600 
e.Kr. Den ble akseptert av europeiske jøder på 1000-tallet, slik at talmudjødedom da også fikk stor innflytelse 
blant europeiske jøder. Hvor mye kirken visste om Talmud før omkring 1250 da en fransk jøde gjorde den kjent, 
er noe uklart. I følge Skarsaune visste man i antikken om jødenes tolkninger av Det Gamle Testamentet. Men 
han mener at utsagn i talmud mot Jesus og disiplene først ble kjent for kirken omkring 1250, og dette vakte 
kraftige reaksjoner. (Skarsaune til forfatteren 2002) 
21 Langmuir, Gavin I., History, Religion and Antisemitism, Berkeley and Los Angeles, California, 1990, s 95-96 
22 Sognekirken i Wittenberg var utsmykket med Judensau (jødegris). Martin Luther har beskrevet den slik: ”’Ved 
vår sognekirke i Wittenberg er det hugget ut en purke i stein; unge grisunger og jøder ligger under den og suger. 
Bak purka står en rabbiner. Han løfter det høyre benet på purka, og med sin venstre hånd trekker han bakparten 
over seg, bukker og ser med stor flid purka under baken og inn i visdommen, som om han ville oppdage og 
trekke ut noe skarpsindig og egenartet. For slik taler tyskerne om en som med urette gir seg ut for å besitte stor 
klokskap: Hvor har han skaffet seg denne visdom?’(Karlheinz Deschner).” Rui, Halvard, Kampen om arven og 
himmelens gunst. En bok om jødenes skjebne og de kristnes ansvar, Oslo, 1989, s 151-152 
 
23 Elukin, Jonathan M., From Jew to Christian? Conversion and Immutability in Medieval Europe, Muldoon, 
James (ed.), Varieties of Religious Conversion in The Middle Ages, University Press of Florida, USA, 1997, s 
175 
24 Elukin, Jonathan M., From Jew to Christian? Conversion and Immutability in Medieval Europe, Muldoon, 
James (ed.), Varieties of Religious Conversion in The Middle Ages, University Press of Florida, USA, 1997, s 
184 
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skal inneholde et rasistisk element, kan man spørre seg om ikke dette er et eksempel på 

antisemittisme i kirken.  

Andre har vist at man finner eksempler på rasisme rettet mot jødene i Spania25 på 

1300-1400-tallet, hvor man argumenterte for at jødene ikke skulle få besette viktige stillinger, 

fordi de ikke hadde rent spansk blod. Historikeren Christard Hoffmann bruker begrepet 

protorasisme om slike tilfeller. Med det mener han at tilfellene viser en gryende rasisme, en 

forløper til den rasismen vi fikk på 1800-tallet.26

De nye populære anklagene og stereotypiske fremstillingene av jødene spredte seg 

sakte men sikkert fra Vest-Europa til Sør-Europa.27 Samtidig ble jødene fra slutten av 1200-

tallet og de neste 200 årene fordrevet fra det meste av Vest-Europa, mot Øst-Europa, og der 

de fikk fortsette å være, ble de isolert i gettoer for å ”beskytte” de kristne. I forbindelse med 

fordrivelsene fulgte en ny bølge av massakre.28 Fordommene fulgte med jødene til Øst-

Europa. Og da Vest-Europa igjen begynte å åpne opp for jødisk innvandring på 1500-tallet, 

bestod fortsatt fordommene mot dem der.29

 

Når det gjelder kulturlivet, økte fra slutten av 1400-tallet interessen for studier i 

hebraisk på universitetene, særlig gjennom tyskeren Johann Reuchlin (1455-1522), en 

humanist som mente studier i hebraisk gav større innsikt i kristendom, fordi man da bl.a. 

kunne lese Det Gamle Testamente på dets opprinnelige språk. Men den stigende interessen for 

jødisk språk som også medførte økt interesse for jødisk kultur, møtte også motstand. Johann 

Pfefferkorn, en jødisk konvertitt, forsøkte å påvirke keiseren til å konfiskere og destruere alle 

hebraiske skrifter. I 1520 ble det rettssak i den pavelige domstol mot Reuchlin som ble dømt 

til evig taushet, og skriftene hans ble sensurert.30

                                                 
25 Etter muslimenes triumf over det vestgotiske rike i 711 opplevde både kristendommen og jødedommen stor 
frihet. Om de følgende århundrer har man talt om den gyldne tidsalder i Spania for tre religioner. Det åndelige 
liv blomstret opp, og på 900-tallet var Spania det mest siviliserte land i Europa, ja kanskje i hele verden. Inntil 
1100-tallet levde jødene i fred. (Foss, Øvind, Antijudaisme, kirke og misjon, Oslo, 1994, s 38-39) 
26 Hentet fra foredrag Christard Hoffmann, amanuensis i historie ved Universitetet i Bergen, holdt 25/10-02 
under konferansen Antisemittisme og religion arrangert på Unviersitetet i Oslo av Senter for studier av 
Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge og Norsk forening mot antisemittisme. Foredragets tittel var 
Christian Antijudaism and Modern Antisemitism – Continuities and Discontinuities. Forfatter var tilstede på 
foredraget og fikk i tillegg tilsendt kopi. Fotnoten er hentet fra side s 13-14. 
27 Chazan, Robert, Medieval Stereotypes and Modern Antisemitism, Berkely, California, 1997, s 138 
28 Langmuir, Gavin I., History, Religion and Antisemitism, Berkeley and Los Angeles, California, 1990, s 304 
29 Chazan, Robert, Medieval Anti-Semitism, Berger, David (ed.), History and Hate: the Dimensions of Anti-
Semitism, Philadelphia, USA, 1986, s 63-64 
30 Hentet fra foredrag Vidar L. Haanes, professor i kirkehistorie på Menighetsfakultetet, holdt i Humanistisk 
kollegium oktober-03 i Oslo. Foredragets tittel var Antisemittisme i humanismens tidsalder. Forfatter fikk 
tilsendt foredraget. Fotnoten er hentet fra s 4-6.  
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  I 1523 gav Martin Luther ut sitt første såkalte jødeskrift. Her tok han avstand fra den 

harde og kompromissløse linjen som kirken hadde fulgt overfor jødene siden oldtiden, og som 

han mente hadde hindret dem i å gå over til kristendommen. Skriftet fikk meget stor 

utbredelse og ble oversatt til både spansk og hebraisk. Jødene så veldig positivt på skriftet, 

men overså at Luther i første rekke var opptatt av misjon overfor jødene – og ikke primært 

talte deres sak.31 Etterhvert ble Luther skuffet over å se at svært få jøder konverterte under 

hans misjonsfremstøt, og det til tross for at han hadde maktet å reformere kirken og derfor 

regnet med at flere jøder ville konvertere. I tre skrifter mot jødene i 1543 kom han så med 

harde utfall mot jødene. Språkbruken er vulgær. I det ene skriftet, med tittelen Jødene og 

deres løgner, blir jødene beskrevet som vampyrer, blasfemikere, tyver, griske pengeutlånere 

og som Djevelens barn. Jødenes skoler og synagoger burde stenges og brennes, man burde 

frata dem deres skrifter og forby dem å drive med undervisning og med pengeutlån.32 Disse 

skriftene fikk ikke spesielt stor utbredelse i samtiden, men skulle i senere århundrer bli mer 

kjente. Blant de øvrige reformatorer ble disse skriftene forsøkt tidd i hjel.33

Også i humanismens tidsalder var med andre ord antijødiske holdninger fremtredende 

i kirken, både blant sentrale pavelige teologer og blant reformatorer som Luther og Erasmus.34  

På 1600-tallet fikk den teologiske antijudaisme mindre innflytelse blant intellektuelle. 

Opplysningstiden førte mye positivt med seg, med sterkere tro på fornuft, rasjonalitet og 

vitenskaplige lover enn på religiøse lover. Den tyske jøden Moses Mendelsohn bygde bro 

mellom tradisjonell jødisk og moderne tysk kultur første halvdel av 1700-tallet, Habsburg-

keiseren Joseph II vedtok de såkalte toleranse-edikt i 1780-årene som gav minoriteter flere 

rettigheter, og den franske revolusjon i 1789 bedret situasjonen for jødene vesentlig.35

Men opplysningstiden har også en annen side. Med troen på fornuft og rasjonalitet ble 

mange skeptiske til religion. Mange intellektuelle benektet alle religiøse verdier og mente at 

kristendom og jødedom hindret bruk av den menneskelige fornuft. På 1700-tallet ble det i 

Frankrike og England med dette utgangspunkt skrevet mye negativt om jødene. Mange hadde 

beskyldt kirken for intoleranse, fanatisme og overtro, men flere intellektuelle mente nå at 

disse kirkens egenskaper hadde sin kilde i Det Gamle Testamentet og jødedommen. Dette er 

                                                 
31 Gutteridge, Richard, Open Thy Mouth  for the Dumb! The German Evangelical Church and the Jews 1879-
1950.,  Oxford, Great Britain, 1976, s 317 
32 Gutteridge, Richard, Open Thy Mouth  for the Dumb! The German Evangelical Church and the Jews 1879-
1950.,  Oxford, Great Britain, 1976, s 318-319 
33 Hentet fra foredrag av Vidar L. Haanes, s 11 
34 Hentet fra foredrag av Vidar L. Haanes, s 14. 
35 Wistrich, Robert S., Antisemitism. The Longest Hatred, London, 1991, s 43-44 
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en av årsakene til at jødefiendtligheten med de gamle negative stereotypene paradoksalt nok 

også kunne bli revitalisert i denne perioden.36

Christard Hoffmann har en noe annen vektlegging. Han spør ”hvordan tradisjonelle 

religiøse antijødiske stereotyper ble transformert og ’modernisert’ til den sekulære ideologi 

som moderne antisemittisme var”?37 Han påpeker at de intellektuelle på slutten av 1700-tallet 

og begynnelsen av 1800-tallet hadde forskjellige oppfatninger av jødisk emansipasjon og 

forskjellige politiske oppfatninger, men alle beskrev jødene i tydelig negative ordelag. I følge 

Hoffmann var en viktig årsak til det at de gamle religiøse myter om jødene bestod og ble 

nytolket på denne tiden. Han trekker frem legenden om den vandrende jøde på evig vandring, 

Ahasver. Ahasver representerte det jødiske folk ifølge myten. Som straff for korsfestelsen av 

Jesus var han dømt til evig vandring frem til dommedag, for å være et vitne som bekreftet 

sannheten i den kristne religion. Denne oppgaven som vitne forklarte hvorfor det jødiske folk 

ikke var blitt utryddet tross alle forfølgelser opp gjennom historien.38 Nytolkningen bestod i at 

Ahasvers skjebne ikke lenger ble sett på som Guds straff, men som en konsekvens av det 

jødene stod for gjennom egoisme og stahet og som uromoment i samfunnet. Det var deres 

negative egenskaper som var årsaken til at de stadig ble fordrevet fra sted til sted. Det var ikke 

en guds vilje som lå bak.39 Forklaringen til myten om ritualdrap ble også ”rasjonalisert”; og 

overlevde også gjennom tolkingen av jøder som pengegriske, materialistiske og blodsugende 

kapitalister som utnyttet andre folk.40

Hoffmann mener de moderne og rasjonaliserte fordommene var mer virkningsfulle 

enn stereotypene fra middelalderen, og også farligere:  

”In the religious world-view, it was still possible to tolerate a certain discrepancy 
between religious myth and social reality, that had allowed for a limited Jewish 
autonomy in traditional Chritian [sic] society. The secular myth of reason, however, 
demanded a total solution and did not tolerate exceptions.”41  

Løsningen var enten total assimilering, som de liberale talte for, eller utdrivelse. Pluralisme 

var ikke kjent tidlig på 1800-tallet.42

 

                                                 
36 Wistrich, Robert S., Antisemitism. The Longest Hatred, London, 1991, s 44 
37 Hentet fra foredrag av Christard Hoffmann, s 15-16.  
38 Mordechai Breuer, Prologue: The Jewish Middle Ages, Meyer, Michael A. (ed.), German-Jewish History in 
Modern Times, New York, 1996, bind 1, s 77 
39 Hentet fra foredrag av Christard Hoffmann, s 16. 
40 Hentet fra foredrag av Christard Hoffmann, s 16. 
41 Hentet fra foredrag av Christard Hoffmann, s 17. 
42 Hentet fra foredrag av Christard Hoffmann, s 17. 
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Med den franske revolusjonen kom så gjennombruddet for bl.a. tanken om alles likhet 

for loven, der jødene i Frankrike ble innbefattet. Da revolusjonens tanker spredde seg utover i 

Europa, mente stadig flere at jødene måtte integreres i samfunnet; inntil slutten av 1700-tallet 

hadde de fleste jøder levd i egne gettoer. Reinhard Rürup påpeker i denne forbindelse at det 

ikke var noen utpreget form for filosemittisme som gjorde at mange, deriblant liberale, støttet 

integrering av jødene. ”The starting point for all endeavours towards emancipation was not so 

much any particular liking for the Jews but a critical view of the contemporary Jewish 

existence and the conviction that things simply could not stay as they were.”43

Den påfølgende emansipasjonen av jødene utover på 1800-tallet over store deler av 

Europa innebar bl.a. at jødene fikk økte juridiske rettigheter. I flere land ble de tilnærmet 

likestilt med andre innbyggere. De fikk adgang til de fleste yrker og tok aktivt del i politikk 

og kultur. Man kan på mange måter si at emansipasjonen ble en suksess, og særlig i 

Tyskland.44

 

I den følgende redegjørelsen om den moderne antisemittiske bevegelse vil jeg først og 

fremst ta for meg utviklingen i Tyskland. Dette pga den betydning utviklingen her fikk, og 

pga at Norges høyere utdanningsinstitusjoner og bevegelser innen kirken hadde mye kontakt 

med Tyskland, dette gjelder ikke minst for Den norske Israelsmisjon. 

 Betegnelsen antisemittisme tilskrives tyskeren Wilhelm Marr. Han brukte det første 

gang i pamfletter i 1879 rettet mot jøder, selv om semittiske folkeslag inkluderer arabere. 

Marr ønsket på biologisk, rasemessig, og ikke som tidligere på religiøst grunnlag å skille 

mellom jøder og ”ariere”: Han mente jøder aldri kunne bli som andre tyskere fordi de av 

naturen var forskjellig fra dem.45 Begrepet antisemittisme hadde altså en rasistisk betydning 

hos Marr.  

Hva var årsaken til at et rasistisk begrep rettet mot jødene fikk gjennomslag i Tyskland 

og mange andre land på slutten av 1870-tallet? De fleste er enig om at emansipasjonens 

suksess, paradoksalt nok, var en viktig faktor, paradoksalt fordi mange hadde etterlyst økende 

integrering av jødene i samfunnet. Og jødene hadde trodd at integrering ville skape økende 

forståelse og gjensidig respekt. Men som Peter Pulzer påpeker, så skapte emansipasjonen som 

alle raske endringer en reaksjon. Likhet for loven gjorde at jøder fikk økende innflytelse og 
                                                 
43 Rürup, Reinhard, Jewish Emancipation and Bourgeois Society, Leo Baeck Institute Year Book, Secker & 
Warburg, 1988, s 70 
44 Mendes-Flohr, Paul, Jews Within German Culture, Meyer, Michael A. (ed.), German-Jewish History in 
Modern Times, New York, 1998, bind 4, s 194 
45 Pulzer, Peter, The Return of Old Hatreds, Meyer, Michael A. (ed.), German-Jewish History in Modern Times, 
New York, 1998, bind 3, s 197  
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makt i samfunnet. Han bemerker, om forskjellen på tidligere tiders antijudaisme og moderne 

antisemittisme:  

Where [the Jews] had previously inspired contempt, they now inspired fear. Where they 
had previously been accused of individual acts of wickedness, they now appeared 
collectively responsible for general public ills. Thus what had been a prejudice became 
an ideology, what had been a street cry became a policy platform. Preemancipation 
anti-Judaism was a set of attitudes that could remain dormant for long periods. 
Postemancipation anti-Semitism was a movement with a program.”46

Ifølge Shulamit Volkov var det først etter at emansipasjon var oppnådd at 

antisemittismen gradvis ble uadskillelig fra anti-emansipatorisk holdning.47  

En annen årsak til det økende jødehatet på slutten av 1800-tallet var den økonomiske 

krisen som rammet Tyskland i 1873, og som førte til at mange mistet troen på liberalismen, 

som hadde fått stadig mer innflytelse i politikken, og innebar troen på industrialisering og 

modernisering og forsøk på å redusere kirkens makt i samfunnet. Ifølge Reinhard Rürup var 

den antisemittiske bevegelse på slutten av 1870-tallet den første bevegelse som gikk imot 

industrisamfunnet og idéene fra den franske revolusjon, og derigjennom også emansipasjonen 

av jødene.48 Og fordi den antisemittiske bevegelse også var sterkt imot sosialismen, ble 

antisemittisme, som Werner Jochmann skriver, den eneste ”teori” som forente borgerklassen 

mot liberalisme og sosialisme.49

Den antisemittiske bevegelse maktet også, ifølge Volkov, å kombinere den økende 

antijødiske stemningen i det tyske samfunnet etter depresjonen i 1873 med den voksende 

interesse for en tysk kultur og ideologi hvor nasjonalisme og anti-modernisme var sentralt.50 

Hun bemerker: ”It was the strength of this cognitive link that at a later stage made possible the 

transfer of antisemitism into a short-hand substitute for an entire culture.”51

På 1890-tallet skjedde, som Pulzer har påpekt, en betydelig radikalisering av den 

antisemittiske bevegelse i Tyskland. Han ser en klar kontrast mellom den såkalte konservative 

antisemittisme som hoffpredikant Adolf Stöcker52 var en fremtredende representant for 

mellom 1877-1890, og den mer radikale antisemittisme fra 1890 og fremover. Pulzer taler om 

                                                 
46 Pulzer, Peter, The Return of Old Hatreds, Meyer, Michael A. (ed.), German-Jewish History in Modern Times, 
New York, 1998, bind 3, s 197 
47 Volkov, Shulamit, Antisemitism as a Cultural Code, Leo Baeck Institute Yearbook XXIII, 1978, s 37 
48 Rürup, Reinhard, Jewish Emancipation and Bourgeois Society, Leo Baeck Institute Year Book, Secker & 
Warburg, 1988, s 68 
49 Jochmann, Werner, Structure and Functions of German Anti-Semitism 1878-1914, Strauss, Herbert A., red., 
Hostages of Modernization, Berlin – New York, 1993, s 52 
50 Volkov, Shulamit, Antisemitism as a Cultural Code, Leo Baeck Institute Yearbook XXIII, 1978, s 37-38 
51 Volkov, Shulamit, Antisemitism as a Cultural Code, Leo Baeck Institute Yearbook XXIII, 1978, s 38 
52 Jeg vil senere i dette kapitlet komme tilbake til hvem han var. 
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en generell stilendring i politikken i Keiser-Tyskland; politikken ble mer radikal.53 Videre 

hevder Pulzer at selv om økonomisk nedgang fra 1870-tallet av førte til økende jødehat, og 

derav økende oppslutning om den antisemittiske bevegelse, så var det i de to ti-årene før 1. 

verdenskrig at den mest pågående, radikale antisemittismen fra ultra-nasjonalistiske og ultra-

imperialistiske grupper med et mer sosial-darwinistisk syn på verden vokste frem. De som var 

med i disse gruppene, fortsetter Pulzer, var ikke først og fremst folk rammet av økonomisk 

nedgang men velstående forretningsfolk, akademikere og intellektuelle. De støttet opp om 

organisasjoner som Alldeutsche Verband, Flottenvereit og ekstreme studentorganisasjoner. 

Mange av disse menneskene tilhørte andre generasjon av det nasjonal-liberale borgerskap,54 

hadde forlatt tradisjonell liberal tankegang og sluttet så opp om nasjonalisme og også rasisme. 

En organisasjon som fremstod som et godt eksempel på radikaliseringen av tysk 

politikk på 1890-tallet var ovenfor nevnte Alldeutsche Verband, stiftet i dette ti-året med det 

mål å fremme en ekspansiv makt-politikk gjennom å stimulere til radikal nasjonalisme. Den 

talte for at individet måtte underordne seg under en såkalt nasjonal ”vilje”, ved fullstendig å 

integreres i samfunnet. Medlemmer av minoriteter kunne bare aksepteres hvis de oppgav sin 

identitet.55 Selv om den i starten ikke uttrykte seg spesifikt antisemittisk, ble den det som en 

konsekvens av sitt program.56  

I årene opp mot 1. verdenskrig var det ikke lenger tabubelagt å hevde antisemittiske 

meninger. Å være nasjonalist, imperialist, ”pan-germansk” og antidemokrat impliserte også at 

man var antisemitt.57 Ifølge Volkov var antisemittisme på slutten av 1800-tallet blitt en 

”kulturell kode”: ”Professing antisemitism became a sign of cultural identiy, of one`s 

belonging to a specific cultural camp.”58

Etter 1.verdenskrig kom den antisemittiske bevegelse til å endre seg i en enda mer 

radikal retning, med Hitler og nazistene, gjennom å bli mer og mer assosiert med vold og 

terror og å ta ordet utryddelse inn i vokabularet. Men selv om den antisemittiske bevegelse 

forandret seg, var man innenfor bevegelsen bevisst på å spille på kulturelle symboler som stod 

                                                 
53 Pulzer, Peter, The Rise of Political Anti-Semitism in Germany and Austria, revised edition, 1988, London, 
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hostages of Modernization, Berlin – New York, 1993, s 55 
56 Jochmann, Werner, Structure and Functions of German Anti-Semitism 1878-1914, Strauss, Herbert A., red., 
hostages of Modernization, Berlin – New York, 1993, s 55 
57 Pulzer, Peter, The Return of Old Hatreds, Meyer, Michael A., German-Jewish History in Modern Times, New 
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sterkt i keiser-tiden, og slik representere en kontinuitet. Volkov mener at for mange tyskere 

forble antisemittismen etter 1. verdenskrig fortsatt et kulturelt signal.59

 

Jeg vil i det følgende se på forholdet mellom kristendommen og den antisemittiske 

bevegelse, og fortsatt med utgangspunkt i forholdene i Tyskland. Dette er viktig for å 

komplettere det historiske ”bakteppe” som DNI sitt forhold til jødene må sees mot. Dette med 

sikte på en bedre forståelse, men også for å komme mer inn i det ”spenningsfeltet” mellom 

kristendom og antisemittisme DNI trektes inn i i løpet av mellomkrigstiden.  

De som fra starten av sluttet opp om den antisemittiske bevegelse, utgjorde en 

sammensatt gruppe som var vanskelig å forene. Man var uenig om ideologiske, sosiale, 

økonomiske og religiøse spørsmål, men samlet seg gjennom fiendtligheten mot jødene.60 Jeg 

vil her først og fremst ta for meg uenigheten omkring religiøse spørsmål. På den ene siden 

hadde man Wilhelm Marr med Den Antisemittiske Liga som ble dannet i 1879, og hvor anti-

kristelige tendenser var fremtredende.61 På den andre siden hadde man den protestantiske 

hoffpredikant Adolf Stöcker som i 1878 dannet Det Kristen-Sosiale Arbeiderparti. Partiet 

henvendte seg i utgangspunktet til industriarbeidere og håndverkere, og prøvde å konkurrere 

med sosialdemokratene. I motsetning til sosialdemokratene ønsket partiet å bevare den 

eksisterende samfunnsorden. Men det var middelklassen som sluttet opp om partiet; og mange 

derfra begynte etter den økonomiske krisen i 1873 også å slutte opp om antisemittiske idèer. 

Stöcker lot seg påvirke av disse, og holdt i 1879 sin første tale med antisemittisk innhold. Han 

var veltalende og fikk stor oppslutning om sitt budskap.62 Men mens Marr var tydelig på at 

han var rasist og var villig til å bruke vold overfor jødene for å nå sine mål, mente Stöcker på 

sin side at mye ville være løst hvis jødene vendte om til kristendommen. 

Marr og den radikale antisemittisme han representerte, hentet sine karikaturer av 

jødene fra den tradisjonelle kirkelige antijudaismen,63 og de fleste historikere er enige om at 

uten dette tilfanget av karikaturer og stereotypiske bilder, ville ikke den moderne 

antisemittiske bevegelse med sin propaganda hatt slik gjennomslagkraft, dette selv om 
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bevegelsen ofte brukte ikke-religiøse termer, og selv om budskapet også i stor grad ble tatt 

imot av folk som hadde fjernet seg fra kirken.64

Uriel Tal som har sett på forholdet mellom tradisjonell kristendom og 

raseantisemittisme, bemerker:  

It would seem then that racial anti-Semitism and traditional Christianity, although 
starting from opposite poles and with no discernible principle of reconciliation, were 
moved by a common impulse directed either to the conversion or to the extermination 
of Jews. Thus we find that the racial anti-Semites appropriated basic Christian ideas 
even while reprobating them and adapted them for their own purposes.65

Ifølge Tal omfortolket raseantisemittismen kristendommen, og unnlot å la seg korrigere av 

kristen etikk.66 Den hevdet også at jøder ikke kunne bli kristne; det fantes, med andre ord, 

ingen ”frelsesvei” for dem. Wistrich peker på at det sistnevnte åpnet opp for en farlig 

utvikling som man til fulle fikk erfare i og med nazismen.67

Om man innenfor den rasistiske antisemittismen omfortolket kristendommen, så var 

det også et tydelig ikke-kristent og anti-kristelig preg der. Tal hevder dette utgjorde den 

største hindringen for en større vekst innenfor den antisemittiske bevegelse før 1.verdenskrig. 

Men han mener at det etter 1.verdenskrig skjedde en endring: Det mytologiske, ikke-kristne 

og anti-kristelige element innenfor antisemittismen ble mer akseptert av mange, og dermed 

økte også oppslutningen om bevegelsen.68

 

Også innenfor kirkene i Tyskland: Jochmann hevder at den allerede på slutten av 

1800-tallet fikk større oppslutning blant protestantiske prester enn blant byråkrater, jurister, 

leger og ingeniører, selv om den også fikk solid oppslutning innenfor disse yrkesgruppene. 

Det var mange prester som ”forstod” folks negative reaksjoner overfor jødene, som mente at 

jødene hadde større skyld enn de kristne i at antisemittismen hadde oppstått, og som 

unnskyldte mer enn de fordømte antisemittismen.69 Adolf Stöckers påvirkning var så stor 
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innenfor den lutherske kirke at han, ifølge Jochmann, var den mektigste kirkelederen innenfor 

statskirkene på slutten av 1800-tallet.70

Men også innenfor den katolske kirken fikk antisemittismen fotfeste. Dette ser man 

både i katolske aviser og i partier; i det katolske partiet Zentrum ble antisemittisme etter hvert 

inkorporert i politikken.71

Den 1.verdenskrig gjorde i tillegg kirkene enda mer patriotiske enn de hadde vært 

tidligere, noe som forverret toleransens vilkår, og hindrett kirken i å utgjorde noen effektiv 

barriære mot innføringen av en rasistisk politikk.72 George L. Mosse taler derfor om en 

”infisert” kristendom i flere land i Europa i dette tidsrom, og mener med det først og fremst at 

kirken mange steder var smittet av antisemittisme. Da nazistene fikk fremgang i Tyskland, 

ytet derfor kirken lite motstand. Mange innenfor kirken lot seg påvirke av nazistenes 

entusiasme;73 det var for eksempel lite motstand fra kirkene i Tyskland da raselover ble 

vedtatt under Hitlers styre utover på 1930-tallet. Disse lovene affiserte flere titusener av 

kristne; jøder som hadde konvertert, ”Mischlinge”74 og ”ariere” som var gift med jøder. Og 

motstanden var ikke liten bare fordi man fryktet represalier, for kirken gjorde motstand mot 

annen nazi-politikk.75 Så ”ikke-ariere” måtte bare erkjenne at kirken som institusjon ikke ville 

gi dem mye støtte. Den støtten de fikk kom først og fremst fra enkelt-individer i kirken, enten 

det var prester eller legfolk.76

 

 Mot et slikt historisk ”bakteppe” og i nevnte ”spenningsfelt” drev så Den Norske 

Israelsmisjon sin misjonsvirksomhet i mellomkrigstiden primært i Ungarn og i Romania. I det 

følgende vil jeg derfor kort skissere den politiske situasjonen også i disse to landene i 

mellomkrigstiden, spesielt med henblikk på antisemittiske strømninger.  
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I begge land bodde det en betydelig jødisk befolkning. I Romania var 4,2 % av 

befolkningen jøder, i Ungarn 6 %. Før 1. verdenskrig ble Romania sammen med Russland sett 

på som det mest antisemittiske landet i Europa,77 og jødene var i liten grad emansipert. Etter 

1. verdenskrig fikk Romania store landområder, deriblant fra Ungarn, og i disse områdene 

hadde jødene hatt større rettigheter, siden emansipasjon av jødene i dobbeltmonarkiet 

Østerrike Ungarn hadde kommet mye lenger. På mesteparten av 1920-tallet dominerte de 

liberale politikken i Romania, og tok avstand fra radikal antisemittisme. Men utslag av 

voldelig antisemittisme var ikke uvanlig på 1920-tallet, og oppslutningen om antisemittisme 

økte, spesielt blant studenter. 

I Ungarn falt kommunistregimet til Béla Kun etter bare noen måneder i 1919. Béla 

Kun var selv jøde. Fallet ble etterfulgt av omfattende terror, og dette gikk spesielt hardt utover 

jødene.78 Men utover på 1920-tallet ble også ungarsk politikk dominert av den moderate 

høyresiden. Både i Romania og Ungarn var kommunistpartier forbudt i mellomkrigstiden. I 

stedet ble fascistbevegelsene de første massebevegelsene i disse landene med betydelig 

oppslutning fra både bønder og arbeidere. I Romania var jødehatet innenfor den fascistiske 

bevegelse mer tydelig enn i Ungarn.79

På 1930-tallet var den radikale høyresiden på fremmarsj i Romania og Ungarn, og ti-

året ble preget av kampen mellom denne og den mer moderate høyresiden. Begge land 

opplevde høyre-radikale regimér som også ble påvirket av utviklingen i Tyskland, og knyttet 

tettere kontakt med Hitler i årene før 2. verdenskrig.. Omfattende restriksjoner ble lagt på 

jødene både innenfor utdannelse og yrkesutøvelse; i Romania mistet mange jøder sitt 

statsborgerskap.       

  

Tilbake til forståelsen av begrepene antisemittisme, og kirkelig antijudaisme. 

Antisemittisme blir av mange, som nevnt, forstått som alle former for fiendtlighet mot jødene. 

Jeg har valgt i denne oppgaven å benytte meg av den mer snevre definisjonen, nemlig kun å 

innbefatte den moderne antisemittisme i begrepet. Antisemittisme inneholder da et rasistisk 

element; man skiller på biologisk, rasemessig grunnlag mellom jøder og ”ariere”. Jeg vil 

bruke uttrykk som ”jødehat” og ”fiendtlighet mot jødene” som mer generelle termer. 

Kirkelig antijudaisme vil jeg i oppgaven forstå slik det er redegjort for i begynnelsen 

av dette kapitlet, utifra Foss sin definisjon og Skarsaune sin inndeling. Skarsaune påpeker at 
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den kirkelige antijudaisme hadde fått sitt bestemte teologiske innhold allerede i det andre 

århundre. Som redegjørelsen i dette kapitlet viser, fikk denne teologiske tradisjonen 

innflytelse på mange nivåer i det europeiske samfunnet oppover i historien. Den var med å 

påvirke lovgivning overfor jødene i diskriminerende retning, og påvirket videre kulturen ved 

at negative myter om jødene fikk gjennomslag, enten det gjaldt beskyldninger om ritualmord, 

hostieskjending, spredning av pest, eller ved at jøder ble fremstilt stereotypisk innenfor bl.a. 

kirkekunst. Denne kirkelige tradisjonen var også en viktig påvirkningsfaktor bak voldelige 

handlinger og massakre som rammet jødene bl.a. under det første korstoget og i forbindelse 

med svartedøden, og bak utdrivelser.80

Jeg har altså funnet min forståelse og bruk av de sentrale begrepene mest 

hensiktsmessig, i lys både av det historiske ”bakteppet” jeg her har sett det nødvendig å gi, og 

i lys av det nevnte ”spenningsfeltet” opp imot og innenfor mellomkrigstiden som jeg her har 

skissert. Jeg finner også en slik forståelse og bruk mest fruktbar for en best mulig forståelse av 

DNI sitt syn på og holdning til jødene i dette tidsrommet.   

 

 

Den Norske Israelsmisjons historie frem til 2. verdenskrig: 
 

Denne gjennomgangen er bare ment som en kort innføring i hva slags organisasjon 

DNI er, og vil ikke ta opp tema som det kan herske mye uenighet omkring.81 Den Norske 

Israelsmisjon ble stiftet i 1844 i Stavanger, hvor det på denne tiden var et voksende 

engasjement for såkalt ytremisjon, misjon overfor andre land. Spesielt gjaldt dette 

”Brødremenigheten”, med røtter tilbake til den bevegelsen Jan Hus skapte i Bøhmen på 1400-

tallet. Etterkommere av denne bevegelsen slo seg ned på den tyske grev Zinzendorfs gods 

som flyktninger i 1722. Zinzendorf, som var påvirket av den lutherske pietisme og i noen grad 

av den reformerte kristendom i Holland, og disse flyktningene dannet ”Brødremenigheten”, 

som i følge Skarsaune ble en slags luthersk sær-kirke innenfor flere tyske landskirker; 

medlemmene fikk også navnet herrnhutere etter navnet på grev Zinzendorfs gods Herrnhut. 

Zinzendorf og Brødremenigheten var opptatt av misjon. Det spesielle med dem var at de 

inkluderte jødene i sitt misjonssyn. I følge Skarsaune var de det første evangeliske 
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kirkesamfunn som satte misjon overfor jødene tydelig på sitt program, og ikke overlot det kun 

til private initiativ innenfor kirkene. 

Innenfor luthersk pietisme og reformert kristendom i Nederland, og spesielt i 

Amsterdam, hadde det tidligere vokst frem tanker om at man måtte drive misjon overfor 

jøder, ikke bare overfor andre folkegrupper, noe som skyldtes et livlig samkvem mellom jøder 

og kristne etter at landet åpnet sine grenser for flyktende portugisiske jøder i 1593. Blant 

radikale, reformerte nederlandske kristne på 1600-tallet var dessuten læren om et fremtidig 

1000-årsrike sentral, noe de kombinerte ”med sin nye interesse for jødedommen og det 

jødiske folk. Resultatet var tanken om at jødene snart skulle vende tilbake til Israels land og 

Jerusalem, og der grunnlegge tusenårsriket…”82  

I England ble mange kristne på 1600-tallet påvirket av utviklingen i Nederland. Også 

her hadde mange sluttet seg til læren om et fremtidig 1000-årsrike, hvor jødene skulle ha en 

sentral plass. Samtidig var det dannet en bevegelse i England som arbeidet for at jødene igjen 

skulle ha adgang til landet; jødene var blitt drevet ut i 1290. Under påvirkning av bl.a. 

overrabbineren for nederlandske jøder, Manasse, fikk jøder adgang til England i 1656. På 

1600- og 1700-tallet talte stadig flere innenfor kirken i England om viktigheten av å drive 

misjon overfor jødene.  

Grev Zinzendorf var først og fremst påvirket av pietismen som stod sterkt i den 

lutherske kirken på slutten av 1600-tallet og utover på 1700-tallet. Innenfor denne bevegelsen 

var Philip Jacob Spener sentral. I 1675 gav han ut et skrift hvor han kom med en ny tolkning 

av avsnitt både i det Gamle og det Nye Testamente, som han mente omhandlet jødene i 

fremtiden. Han tolket avsnittene som en forutsigelse om at en betydelig del av det jødiske folk 

skulle vende om i endetiden, som han mente var relativt nært forestående, og også han trodde 

på et fremtidig 1000-årsrike hvor jødene skulle spille en sentral rolle. Han hevdet videre at 

Martin Luther og mange andre kirkelærere hadde tatt feil når de mente at skriftord som gikk 

på jødenes omvendelse var oppfylt i og med de jødene som var omvendt fra og med kirkens 

grunnleggelse og frem til deres samtid. Med slike nye tanker argumenterte Spener og flere 

andre kirkeledere i Tyskland for misjon blant jøder.  

Men moderne jødemisjon med egne organisasjoner oppstod først på begynnelsen av 

1800-tallet, i England i 1809, og så på 1820-tallet på kontinentet, først og fremst i Tyskland.  

I følge Skarsaune var både den engelske og den tyske jødemisjonsinteresse i stor grad 

”båret oppe av et bestemt syn på endetiden og Israels rolle. Man ventet på jødenes 
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hjemvending til [Israel], på Jerusalems gjenoppbyggelse og på den jødiske folkeomvendelsen 

til Jesus Messias.”83 Skarsaune viser videre til at når veldig mange foreninger av Israels 

Venner ble dannet mellom 1843-45, kan det ha sammenheng med at det i 1842 ble opprettet et 

felles-evangelisk bispedømme i Jerusalem. Det faktum at biskopen, en anglikaner ved navn 

Michael Solomon Alexander, selv var konvertert jøde samt opprettelsen av bispedømmet, 

styrket både interessen for jødemisjon og endetidsforventningene blant mange kristne.  

Impulser fra kontinentet spredte seg så til Norge; i Stavanger hadde 

misjonsinteresserte tilgang til flere blader fra kontinentet som var opptatt av jødemisjon. 

Personer i Brødremenigheten i Stavanger, som var aktive i oppstarten av landets første 

misjonsforening i 1826, og var med å starte landets eldste misjonsorganisasjon, Det Norske 

Missionsselskab, i 1842, stiftet i 1844 så foreningen Israels Venner, noe som regnes som 

oppstarten for Den Norske Israelsmisjon.  

 

Den teologi Stavanger-foreningen forfektet var påvirket av de misjonsbladene 

medlemmene leste. Forventningen var at jødene skulle vende om til kristendommen og flytte 

til Palestina og Jerusalem. I disse bladene hevdet man, som i kirken forøvrig, at jødene var 

underlagt en Guds dom, fordi de ble sett på som ansvarlige for Jesu død, men i forhold til den 

tradisjonelle kirkelige anvendelse av Bibelens domsprofetier, adskilte de seg på et par 

punkter: I misjonsbladene var man opptatt av å beskrive jødenes lidelser opp gjennom 

historien bl.a. pga kirkens forfølgelser, inkludert tvangsmisjon. De utøvde altså selvkritikk. 

De mente videre at ”selv om kristne land og fyrster, og paver og prester, kan ha vært Guds 

straffende redskaper overfor jødene, så opphever ikke det disse jødeforfølgernes moralske 

ansvar…”84  

Brødrevennene dominerte foreningen i Stavanger til slutten av 1850-tallet, sammen 

med haugianere, altså et hovedsaklig lavkirkelig, ikke-geistlig innslag. Utover på 1860-tallet 

mistet brødrevennene innflytelse, mens haugianere forble aktive. De nye som kom til, 

teologer, klokkere, lærere og emissærer uten tilknytning til noen av de forannevnte 

bevegelsene, skulle etter hvert bli de dominerende i foreningen.  

I 1861 fikk man så en jødemisjonskomite i Christiania. Denne foreningen var fra 

starten av dominert av teologer. De var til dels inspirert av foreningen i Stavanger, men ikke 

minst påvirket av et opprop om jødemisjon fra den sachsiske hovedmisjons 

jødemisjonskomite i 1860, som talte for opprettelsen av flere foreninger. Oppropet hadde en 

                                                 
83 Skarsaune, Oskar, Israels Venner. Norsk arbeid for Israelsmisjon 1844-1930, Oslo, 1994, s 25 
84 Skarsaune, Oskar, Israels Venner. Norsk arbeid for Israelsmisjon 1844-1930, Oslo, 1994, s 77 
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nøktern tone, bl.a. fordi forfatterne var redde for å bli anklaget for svermeriske tanker 

omkring profetier og endetid: Jødene skulle ikke nødvendigvis omvendes på en spesiell måte. 

Man måtte drive misjon overfor dem som overfor andre folk.  

Man understreket også at man måtte forkynne for jødene selv om ikke det kristne 

budskap var spredt til alle folkeslag; man tolket dermed avsnitt i Det Nye Testamente på en 

ny måte, der den viktigste nytolkningen var av to vers i Paulus’ brev til romerne.85 Som jeg 

har vært inne på tidligere, hadde en del kirkeledere allerede på 1600-1700-tallet tolket 

profetier slik at i de siste tider skulle mange jøder vende om til kristendommen. Men innenfor 

den lutherske kirken i Tyskland, som dette oppropet kom fra, mente man utover på 1800-tallet 

at man ikke så kategorisk kunne knytte jødenes omvendelse kun til de siste tider.  

Det manifestet som Christianiakomiteen så skrev i 1861 var meget påvirket av 

oppropet fra Sachsen, og understreket at det var en viktig oppgave for kirken å drive misjon 

overfor jøder. Men på den annen side lå det også under at man anså at man nærmet seg de 

siste tider, og at derfor enden for jødenes såkalte forherdelse var nær.86  

Blant dem som hadde vært med lenge i foreningen i Stavanger, var det flere som var 

skeptiske til dannelsen av en forening i Christiania; de var redd for at spesielt de geistlige 

skulle bli for dominerende. De fikk rett i sine spådommer. I 1864 ble redaksjonen for 

Missions-Blad for Israel flyttet fra Stavanger til Christiania, og samme år tok komiteen i 

Christiania navnet Centralkomitteen for Jødemissionen. Komiteen i Christiania oppfattet seg 

med andre ord som den ledende innenfor arbeidet i Norge for misjon blant jøder. Fra høsten 

1865 begynte foreningen i Stavanger å sende innsamlede midler til Christiania slik at 

komiteen der kunne bestemme hva midlene skulle brukes på. Om det var noen som fryktet 

disse endringene, var det også flere i Stavanger som støttet dem. De håpet at oppslutningen 

om arbeidet kunne øke når sentrale teologer i Christiania ble engasjert i arbeidet. 

Frem til nå var det få og relativt små miljøer som var opptatt av misjon overfor jødene. 

Men midt på 1860-tallet ansatte Centralkommitteen en sekretær, Peter Hærem, som var svært 

aktiv. Han bedrev utstrakt reisevirksomhet i flere år og vakte engasjement ikke minst blant 

legfolk, bl.a. slik at innsamlede midler til Centralkommitteen ble tredoblet i løpet av kort tid.  

Centralkomiteen utarbeidet egne statutter i 1866, men først i 1918 ble Den Norske 

Israelsmisjon stiftet som en landsdekkende organisasjon, og tok navnet Den Norske 

                                                 
85 Den viktigste nytolkningen var av versene i Paulus’ brev til romerne, rom 11,25-26: ”Brødre, jeg vil si dere en 
hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand: En del av Israel er blitt forherdet, 
inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst,…”  
86 Ihlen, Christian, Den Norske Israelsmisjons historie i hundre år. 1844-1944, Oslo, 1947, s 85. Ihlen har 
referert fra dette manifestet mer fyldig enn Skarsaune har gjort. Derfor har jeg valgt å bruke hans bok som kilde.  
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Israelsmission. Først fra da av holdt organisasjonen egne landsmøter. Tidligere hadde arbeidet 

hatt tilknytning til Misjonsselskapet, med sine landsmøter i etterkant av Misjonsselskapets 

generalforsamlinger, og en egen innsamlingskasse innenfor Misjonsselskapets organisasjon, 

og med en ordning der de eksisterende misjonsforeningene, hedningemisjonsforeningene, 

holdt egne Israelsmisjons-møter av og til.  

Israelsmisjonen sendte ut sin første misjonær i 1891; før det hadde penger som 

bevegelsen samlet inn, gått til å støtte andre lands misjonsarbeid blant jødene, men fra da av 

har innsamlede midler først og fremst gått til eget arbeid. Deres første misjonær, Ragnvald 

Gjessing, startet opp misjonsarbeid i 1891 i Galatz, den nest største byen i Romania, og litt 

senere i Budapest i Ungarn. Israelsmisjonen i Norge drev arbeid i begge disse byene frem til 

etter 2. verdenskrig. Det var her de hadde sitt største arbeid, med skolevirksomhet, sykestue 

og foreningsvirksomhet i tillegg til menighetsarbeid.  

I årene 1923- 1928 støttet DNI arbeidet til teologen Arne Jonsen i Jerusalem i forsøket 

på å bygge opp en menighet for jøder som hadde vendt om til kristendommen. Arbeidet gikk 

tungt og ble innstilt. Jonsen havnet forøvrig i en intens debatt med Gisle Johnson i 1926 over 

flere numre i MFI. Debatten dreide seg om i hvilken grad en konvertert jøde kunne dyrke 

jødedommen. Gisle Johnson og DNI hadde ment at det var viktig for den konverterte å 

markere et brudd med jødedommen. Arne Jonsen understrekte derimot hvor viktig det måtte 

være for en konvertert jøde å kunne beholde kontakten med jødedommen. Arne Jonsen fikk 

lite støtte for sine synspunkter i 1926, men i etterkrigstiden er det hans synspunkter som har 

vunnet mest frem.  

I denne oppgaven har jeg valgt å ikke gå mer inn på denne debatten. Selv om det er en 

viktig prinsippell debatt om misjon overfor jødene, går den utenfor det som er siktet for denne 

oppgaven, nemlig å studere i hvilken grad den kirkelige antijudaisme og antisemittiske 

strømninger påvirket DNI. I kildematerialet for oppgaven er det vanskelig å vurdere i hvilken 

grad Arne Jonsen tok en ny og selvstendig stilling til den kirkelige antijudaisme. Han 

forholder seg primært til det prinsippielle i debatten, og kommer i mindre grad med uttalelser 

som vitner om enten påvirkning eller avstandstagen til den kirkelige antijudaisme. I sine 

artikler fra misjonsarbeidet i Jerusalem kommer det også frem lite som er relevant for denne 

oppgaven.87  

På 1930-tallet støttet DNI også misjonær Glückmanns arbeid i Sofia i Bulgaria; han 

var konvertert jøde fra Bulgaria. Også dette arbeidet ble innstilt etter relativt kort tid.  

                                                 
87 Den aktuelle debatten er forøvrig grundig drøftet i Skarsaune sin bok Israels Venner. Se s 226-233.  
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Den mest betydningsfulle misjonæren var teologen Gisle Johnson, som var i Galatz fra 

1903-1921, og deretter i Budapest til 1946. Han oppholdt seg i de respektive land under begge 

verdenskrigene. For han som eldre menn ble den 2. verdenskrig en stor belastning. Kontakten 

med omverdenen falt etterhvert bort, og han ble funnet forkommen på et sykehus ved 

årsskiftet 1945/46. Han døde kort tid etterpå.   

Ellers var det som nevnt Christian Ihlen som i følge Skarsaune preget DNI mest i 

mellomkrigstiden og forøvrig i hele sin lange virketid.  

Israelsmisjonen drev også et arbeid kalt Hjemmemisjonen, men kun i Oslo, der jo 

majoriteten av norske jøder bodde. Arbeidet bestod av oppsøkende virksomhet overfor jødene 

samt forskjellige typer foreningsvirksomhet, både for jødiske barn, kvinner og menn. 

 

Som Skarsaune påpeker har Israelsmisjonen aldri vært noen stor bevegelse i Norge. På 

1800-tallet dreide det seg ”om relativt få personer, dersom man tenker på dem som driver og 

former virksomheten.”88 Men samtidig, ”i hvertfall de siste 65 år frem mot 1930, var det 

norske jødemisjonsarbeidet faktisk av de største i Europa (og dermed i verden), ja, i perioder 

antakelig det nest største, hvis man måler i årlig innkomne gaver.”89  

   

                                                 
88 Skarsaune, Oskar, Israels Venner. Norsk arbeid for Israelsmisjon 1844-1930, Oslo, 1994, s 13  
89 Skarsaune, Oskar, Israels Venner. Norsk arbeid for Israelsmisjon 1844-1930, Oslo, 1994, s 8 
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3. Den Norske Israelsmisjons bilde av jødene og 
jødedommen: Politisk og religiøst syn 

 

 Kritikk av jødefiendtlig politikk: 
 

I mellomkrigstiden økte diskrimineringen av jødene over store deler av Europa. 

Jødenes situasjon var et brennbart politisk tema i mange land. Hvordan forholdt Den Norske 

Israelsmisjon seg til den voksende antisemittismen? Hvordan omtalte organisasjonen jødenes 

stilling i samfunnet?  

I MFI ble det på 30-tallet og i første del av krigen trykket en del resolusjoner mot 

jødehat som var blitt vedtatt på kristne konferanser. I september 1932 blir det referert til en 

resolusjon mot antisemittisme som ble vedtatt på et møte i komitéen for ”Christian approach 

to the jews [sic]” i England. Denne komitéen sprang ut av ”det internationale missionsråd”, en 

paraplyorganisasjon for misjonsbevegelser. Den Norske Israelsmisjon var med her. I 

resolusjonen taes det klar avstand fra fordommer og hat mot andre raser. Komitéen mener 

kirken har plikt til å kjempe mot slike holdninger, og oppfordrer til at jøder og kristne møtes 

oftere med sikte på en bedre dialog.1 I mars 1934 blir det i MFI referert til et forslag fra det 

amerikanske Israelsmisjonsbladet ”News street” om å danne en ”kristelig verdensallianse for 

å bekjempe antisemitismen.”2  Noe senere, i februar 1940 refereres det til en resolusjon fra en 

kristen verdenskonferanse i Tambaran. Kirken oppfordres der til å kjempe mot den 

forfølgelsen av jøder som foregår i mange land. Resolusjonen betegner denne forfølgelsen 

som ”det alvorlige og tragiske verdensproblem”. Videre tar resolusjonen avstand fra ”ethvert 

rasehat” og ”folkelige fordommer”.3 Forøvrig trykte MFI flere artikler, hentet fra utenlandske 

blader, på slutten av første verdenskrig og i årene fremover som beskrev pogromer i Øst-

Europa og spesielt i Sovjet-Unionen, og som uttrykte stor bekymring for jødenes situasjon.4   

  

                                                 
1 Usignert referat fra møte i England, sannsynligvis oversatt av red. Ihlen, Møte i den internationale komité for 
”kristelig tilnærmelse til jøderne”*) [sic], Digswell Park, Welwyn, England juni 13.-14., 1932., MFI, nr.17, 
10.okt. 1932, s 197-199 
2 Artikkel oversatt fra det amerikanske Israelsmisjonsbladet ”News street”, Et kristent verdensforbund for å 
bekjempe antisemitismen., MFI, nr.5, 10.mars 1934, s 53-55 
3 Usignert referat, sannsynligvis oversatt av red. Ihlen, Rasespørsmålet, MFI, nr.4, 25.feb. 1940, s 46-47 
4 For artikler om pogromene i Øst-Europa se f.eks Ihlen, Om jødernes stilling i Østen., nr. 7, sept. 1918, s 106-
108 (Artikkelen bygget på en artikkel fra den jødiske avisen Jüdische Rundschau i Berlin.); Fra ”Der Freund 
Israels”, Pogromene i Ukraine, nr. 22, 25. nov. 1919, s 259-262 (Artikkelen er hentet fra det tyske 
jødemisjonsbladet ”Der Freund Israels”.); Fra ”Der Freund Israels”, Sovjet-Ukraine og kirken., nr. 20, 25. okt. 
1922, s 237-238 (Også denne artikkelen er hentet fra ”Der Freund Israels”.) 
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Hvordan ble så jødenes situasjon omtalt av ansatte og tillitsvalgte i DNI? Jeg vil først 

se på omtale før Hitler overtok i 1933. I november 1923 uttrykker Ihlen bekymring for økende 

jødehat ”der luer vistnok sterkere end nogensinde før”5, i en artikkel hvor han tar opp jødenes 

situasjon etter 1. verdenskrig, mens teologen Otto von Harling oppsummerer i en årsoversikt 

for Leipzigermissionen i september 1930:  

Ikke uten berettigelse er det aar, som er gaat, blit betegnet som et sørgeaar i jødiske 
blade; det har bragt jødedommen meget uglædelig. Den fiendtlige stemning mot jøderne 
er i vekst ikke bare hos os i Tyskland, men ogsaa overalt ellers i verden.6  

Man var i DNI generelt opptatt av jødenes stilling i samfunnet, og skrev stadig artikler som 

omtalte enten bedring eller forverring i jødenes situasjon i såvel nåtid som opp gjennom 

historien.7 I ovenfor nevnte artikkel av Ihlen nevner han som tegn på bedring at jødenes 

”borgerlige rettigheter er overalt blit utvidet” etter 1.verdenskrig.8  

Etter at Hitler kom til makten vinteren 1933 ble forholdene for jødene raskt 

vanskeligere. Allerede landsmøtet i DNI sommeren 1933 ble det vedtatt en protest mot 

jødeforfølgelsene i Tyskland. DNI så med bekymring på  

den stilling, hvori jødespørsmålet er kommet i den evangelisk-lutherske kristendoms 
moderland, Tyskland. Vi vil ikke på noen måte blande os op i det tyske folks politiske 
anliggender eller i for seg bestride berettigelsen av visse politiske forholdsregler overfor 
jødene. Men vi må protestere mot det prinsippielle rasehat og den mangel på 
hensynsfullhet og respekt for menneskelykke og rent menneskelige egenskaper og 
arbeide, som herunder gjør sig gjeldende.”9  

Videre tok DNI i resolusjonen avstand fra røster innenfor den tyske kirke som ville holde 

jødene borte fra kirken og som fordømte kristen misjon overfor jøder. På den ene siden 

protesteres det altså mot rasehat og utelukkelse av jødene fra kirken, samtidig som DNI er 

forsiktig med å kritisere tysk politikk. Slike forbehold ble ikke tatt i de to resolusjonene jeg 

nevnte ovenfor fra internasjonale konferanser. Det var altså ikke noe selvsagt innenfor kirken 

på denne tiden å vise ”forståelse” for den tyske politikken.   

Utover på 30-tallet ble det i mange artikler tatt klar avstand fra den økende 

forfølgelsen av jødene. Generalsekretær Nils Rosef påpeker i januar 1935 at han selv har 

                                                 
5 Ihlen, Christian, Israelsmissionen, dens utviklingslinjer og bærende tanker., MFI, nr.21 og 22, 10. og 25. nov. 
1923, s 243-247 og s 257-263. Sitatet er hentet fra s 247.  
6 Harling, Otto von, Pastor v. Harling sin årsoversikt ved Leipzigermissionens siste generalforsamling: ”Jøder og 
jødemission i dag”, MFI, nr.17, 10.sept. 1930, s 200  
7 For flere eksempler se Ihlens artikkel i nr. 22 i 1926 eller Harlings artikkel i nr. 21 i 1928.  
8 Ihlen, Christian, Israelsmissionen, dens utviklingslinjer og bærende tanker., MFI, nr.21 og 22, 10. og 25. nov. 
1923, s 243-247 og s 257-263. Sitatet er hentet fra s 247. 
9 Vedtak på landsmøte i DNI sommeren 1933, Protest mot jødeforfølgelsene i Tyskland., MFI, nr.17, 10.sept. 
1933, s 203 
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opplevd dette i Tyskland, ”ja også i vårt eget land.” Han hevder videre at ”jødeforfølgelsene 

fra de såkalte ’kristne’ nasjoner” hadde vært en ”forferderlig hindring for jødefolkets frelse”.10 

Og Ihlen skriver i begynnelsen av november 1938, rett før Krystallnatten, om den veldig 

vanskelige situasjonen for jødene i Polen, Tyskland, Østerrike og Sudeter-Tyskland samt i 

Ungarn og Romania. Han mener at ”[i] Wien er forholdene, som alle er på det rene med, det 

rene helvede for jødene. Hertil kommer nå Sudeter-Tyskland med dets 50000 jøder.”11 Dette 

er sterke ord fra en professor i teologi.  

Også i en annen artikkel av Ihlen i samme nummer uttrykkes klar bekymring for 

jødenes situasjon. Ihlen påpeker Hitlers jødefiendtlige politikk og mener at ”det kristne 

Europa” svikter jødene; artikkelen har han kalt ”Guds kall – vår svikten!”. Han kan samtidig 

bemerke at    

[n]aturligvis er jødene heller ikke uten skyld. Men det måtte kunne gå an å løse 
spørsmålene anderledes...12  

før han så understreker viktigheten av å hjelpe jøder slik at de kan flykte, og kritiserer norske 

myndigheter for ikke å åpne opp grensene for flere flyktninger.  

På den ene siden er det altså ikke vanskelig å finne artikler i MFI som tar avstand fra 

jødefiendtlig politikk. Men hva ligger det i bemerkningen om jøders ”skyld”? Hvilken vekt 

skal den tillegges innenfor den tydelige kritikk av jødefiendtlig politikk? 

Kirken i Norge stod i nær forbindelse med Tyskland. Norske teologer dro først og 

fremst til Tyskland når de skulle på utenlandsopphold, og DNI hadde et nært samarbeid med 

lignende misjonsbevegelser i Tyskland. Kirkene i Tyskland var forsiktige i sin kritikk av 

Hitlers jødefiendtlige politikk. De kunne kritisere andre sider ved hans politikk, men ytet 

f.eks. ikke særlig motstand da Hitler kom med sine raselover.13

Mange har hevdet at det var den lutherske kirkes to-regimentslære som gjorde at man 

fikk en passiv-naivistisk holdning til politikk. Denne læren som Martin Luther hadde utledet, 

forfektet at kirken skulle ta seg av de åndelige spørsmål, mens staten og offentlige instanser 

skulle ta seg av de verdslige spørsmål. Luther var opptatt av at man ikke skulle blande roller 

                                                 
10 Fra foredrag av generalsekretær Nils Rosef, Tønsberg israelsmisjonsforenings [sic] 25 års jubileum. Pastor 
Rosef om våre dagers jødeforfølgelser., MFI, nr.1, 10.jan. 1935, s 11 
11 Ihlen, Christian, Ubeskrivelig elendighet., MFI, nr.21, 10.nov. 1938, s 251-252. Sitatet er fra s 251.   
12 Ihlen, Christian, Guds kall – vår svikten!, MFI, nr.21, 10.nov. 1938, s 250-251. Sitatet er fra s 250. 
13 Barkai, Avraham, Exclusion and Persecution: 1933-1938, Meyer, Michael A. (ed.), German-Jewish History in 
Modern Times, New York, 1998, s 229 
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og så langt som mulig la den andre part få styre i fred. Tidligere generalsekretær i DNI, Helge 

Aarflot14, skriver i 1995 om kirken i Tyskland at  

[k]irkens lange antijødiske teologiske tradisjon og forakt for jødene, samt måten å forstå 
læren om ’de to regimenter’ på, gjorde at kirken ikke hadde noen teologisk basis for en 
motstandsetikk mot jødeforfølgelsene.15

Var man i DNI også påvirket av slike holdninger? For to-regimentslæren hadde stor 

innflytelse også i den lutherske kirke i Norge, samtidig som man var kjent med den 

antijødiske teologiske tradisjon, selv om relativt få jøder bodde her. I tillegg var det vanlig 

innenfor kirken å hevde at det var en Guds mening med all lidelse. Ihlen skriver om det i den 

ovenfor omtalte artikkel: ”Lidelsene synes å ha virket, at jødene i ikke liten utstrekning nu 

spør efter evangeliet.”16 Jeg vil komme tilbake til dette senere, og nevner her bare at i flere 

artikler kommer det syn frem at i trengselstider er det lettere å drive misjon; da er folk mer 

mottagelige for kristen forkynnelse. At det alltid var en mening med lidelse, gjaldt ikke bare 

for jødene. Enten det gjaldt naturkatastrofer, alvorlig sykdom med døden til følge eller krig 

som medførte grenseendringer, var det mulig å finne en Guds mening i det som skjedde, 

mente man i DNI.17

Men førte en slik holdning til at man ble passivisert og tonte ned sin kritikk når 

forfølgelsene av jødene økte på? Førte en slik holdning til at man betraktet jødenes økende 

problemer mer ”på avstand”? For misjonsarbeidet opplevde jo fremgang.  

Innenfor den antijudaistiske teologiske tradisjon i kirken var det en sentral oppfatning 

at det hvilte en såkalt forbannelse over jødene fordi de som folk hadde avvist Jesus, og at 

enhver ulykke som rammet dem var bevis for at de var under en Guds dom. Det kan synes 

som om også DNI var påvirket av dette syn, selv om artikler drøftet ovenfor viser at DNI også 

tydelig kritiserte kirken for forfølgelse og diskriminering av jødene opp gjennom historien. 

Gisle Johnson skriver i mars 1938 at ”en indre frontforandring” er nødvendig for jødene. Det 

er viktigere enn ”alle ytre anbringelsesforsøk”. Jødene ”må ha noe og noen å tro på i livet” 

utenfor seg selv. ”Jødefolket har jo engang hatt alt dette tilbudt sig, men har skutt det fra sig, - 

det kan det også være tid å tenke på nu, fremfor alt nu!”18 Johnson synes å mene at løsningen 

på jødenes problemer er at de vender om til kristendommen. Enda tydeligere trer den 
                                                 
14 Helge Aarflot, f. 1945, var teolog. Han var generalsekretær i DNI på 90-tallet. Han døde for noen år siden. 
Han arbeidet da på en doktor-avhandling om Holocausts innvirkning på teologien, især på gudsforståelsen.  
15 Aarflot, Helge, 50 år siden Holocaust – Kan vi komme ut av skyggen?, 1995. Bearbeidet og utvidet versjon av 
foredrag holdt i B’nai B’rit, norsk avdeling 19.september 1995.  
16 Ihlen, Christian, Guds kall – vår svikten!, MFI, nr.21, 10.nov. 1938, s 250-251. Sitatet er fra s 250. 
17 Se f.eks. Solheim, Magne, Gud taler, nr. 23-24, 1940, s 272; Aniksdal, Antonia, Fra Livet, nr. 23-24, 1935, s 
271; og Ihlen, Forholdene i Romania-Budapest, nr. 17, 1940, s 196-197. 
18 Johnson, Gisle, Jødespørsmålet., Missions-Blad for Israel, nr.6, 25.mars, 1938, s 67 
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antijudaistiske teologien frem hos den kjente tyske teologen Paul Althaus i 1931, når han 

skriver om korsfestelsen av Jesus:  

Ingen maa la sig skuffe med hensyn til den avgrund, som blev befestet. Ikke i kraft av 
forbigaaende gudløshet, ikke bare med det vilde ’korsfæst!’ fra bærmen og pøbelen, 
men ogsaa sine fremstes, yppersteprestenes og teologernes klare dom, har Israel utstødt 
Guds søn. Kristi vanære er blit Israels forbandelse, som endnu merkes i dets skjæbne, i 
dets art, som endnu gjør det til en fremmed mellem andre folk, til en fare og til en splid. 
Ingen assimilation kan dække denne avgrund.19

Her sies det altså klart at det hviler en forbannelse over jødene. Althaus skriver senere i 

artikkelen, som Johnson, at løsningen for jødene er å vende om til kristendommen. Så lenge 

de ikke gjør det, utgjør de en fare for samfunnet rundt dem. Althaus uttrykker klart 

jødefiendtlige holdninger.20 Lignende beskyldninger kom også fra den antisemittiske 

bevegelse, men der var ikke omvendelse en aktuell løsning. Og en ser likhetstrekk med 

Martin Luthers ordbruk ca 400 år tidligere. Det sier seg selv at det synet Althaus forfekter, vil 

medføre at motstand mot jødeforfølgelser blir mer reservert, og at man lettere også legger 

skyld på jødene. Nå ble ikke artikkelen kommentert i MFI. Det viser at det var rom for slike 

ytringer i MFI, noe som kan være med og forklare hvorfor det ble tatt forbehold i resolusjoner 

og artikler når man i DNI ellers tydelig kritiserte myndigheter for jødefiendtlig politikk. 

 

 

Politisk syn på jødene: 
 

Hvordan ble så jødenes stilling i samfunnet mer generelt omtalt i DNI? Som påvist 

ovenfor ble det fra artikkelforfattere og gjennom resolusjoner uttrykt klar bekymring for de 

forverrede kår jødene opplevde utover på 30-tallet.  

I mai 1919, i en artikkel over 3 sider først i bladet, hevder den engelske presten D.M. 

Panton at jødene har enorm innflytelse i verden, og at der finnes mektige og rike jødiske menn 

i mange land. Han viser bl.a. til Russland: 

”General Trepoff sagde til socialisten Mr. Hyndman: ’Hvis vi giver jøderne den frihed, 
som De beder om for dem, vil de paa 6 maaneder blive herrer over Rusland; og ikke før 

                                                 
19 Prof. dr. Althaus, Utenfor leiren., Missions-Blad for Israel, nr.1, 10.jan. 1931, s 12-13. Sitatet er fra s 13. 
Artikkelen er hentet fra det tyske jødemisjonsbladet ”Bethel”. 
20 Paul Althaus var professor i teologi og en av de mest kjente lutherske teologene i Tyskland i 
mellomkrigstiden. Han støttet Hitlers overtagelse av makten vinteren 1933, og ble aktiv i ”German Christians”, 
en sammenslutning av regionale protestantiske kirker som støttet de nazistiske myndighetene. Kilde: 
www.google.com, Freethought Today, March 1993, Micheal Hakeem, Ph.D., prof. emeritus of Sociology at the 
University of Wixconsin, Madison 
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var tsardømmet styrtet, før hele Rusland kom under en jødes herredømme – Kerenskis; 
og strax derefter kom en anden jøde – Trozky.’”21

Utsagnet kommenteres ikke; jødene bare beskyldes for å inneha stor makt.22 Forøvrig skriver 

ikke Panton noe mer om Russland;  han nevner ikke at kommunistene fjernet tsarrikets 

diskriminerende jødelover, og drøfter heller ikke jødenes forhold til den kommunistiske 

revolusjonen.  

Jeg vil så trekke frem en artikkel av Christian Ihlen fra november 1923, bygget på et 

foredrag han holdt på DNI sitt landsmøte samme år. I artikkelen hevder han at  

[j]øderne gjemmer sig bak sin viden, sin pengemagt, sine nationale fremtidsplaner, den 
nationale gjenfødelse paa alle omraader, der har grepet dem, ikke mindst i forbindelse 
med deres nye stilling i Palæstina – han gjemmer sig bak det, han lever i det, men blir 
altid paanyt skuffet av det – og bak dette altsammen trær saa frem i stille stunder eller i 
fortvilede opslitende livskamper det urolige, søkende jødeøie.23

Ihlen er opptatt av jødenes ”pengemakt” i tillegg til deres kunnskap, eller ”viden”. I tillegg 

fremstiller han jødene stereotypisk ved å omtale dem i entall som ”han”, dvs ”jøden”, med 

”det urolige, søkende jødeøie”. Mens Gisle Johnson i 1930 peker på ”den uhyre politiske og 

kulturelle indflytelse, der utgaar fra jøderne” i den vestlige verden.24

I disse artiklene har vi eksempler på tre vanlige stereotyper: Jødene og politisk makt 

forbundet med bl.a. ”kommunistjøden” og ”revolusjonsjøden”, økonomisk makt med 

”kapitalistjøden” og ”pengejøden”, samt kulturell makt.  

Flere stereotyper kommer til syne i en lang artikkel i MFI over tre nummer, bygget på 

generalsekretær Hexebergs foredrag under Nordisk Israelsmisjonskonferanse sommeren 1932. 

Foredragets tittel var ”I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?”:   

Hvordan er han egentlig laget innerst inne denne merkelige, evige jøde som vi har 
vandrende her midt i blandt oss? [...] Han er altså et dennesidighetsmenneske, et 
jordvendt sinn som setter sin vilje og energi inn på å vinne denne verdens goder. Han 
vil regjere, han vil ha makt. Og da pengene alltid har vært denne skrøpelige verdens 
ypperste maktmiddel, blir det pengespørsmålene, finansen i stort som i smått som 
interesserer ham.25

                                                 
21 Rev. D.M. Panton, Norwich, England, Jødenes Nationale opstandelse., MFI, nr. 10, 25.mai 1919, s 113-115. 
Sitatet er fra s 115. 
22 Kerenskis var statsminister i Russland fra juli 1917 og frem til Oktoberrevolusjonen samme år. Han var ikke 
kommunist. The Penguin Atlas of World History, volume 2, London, 1995, s 129 
23 Ihlen, Chr., Israelsmissionen, dens utviklingslinjer og bærende tanker., MFI, nr.21 og 22, 10. og 25. nov. 1923, 
s 243-47 og s 257-63. Sitatet er hentet fra s 259. 
24 Johnson, Gisle, Fra jødedommens verden, MFI, nr.4, 25.feb. 1930, s 46-47. Sitatet er hentet fra s 47. 
25 Hexeberg, Bjarne, I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 32-36, 
nr.4, 25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59. Sitatet er fra s 35 og 36.  
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Hexeberg benytter seg av den fjerde vanlige stereotypen, Ahashver; den evige jøde på 

vandring. ”Jøden” er materialist, og søker etter makt, noe som lettest oppnåes ved først å få 

økonomisk makt.  

Artikkelforfattere i MFI fokuserte altså på at jødene angivelig både var i besittelse av 

mye makt økonomisk og politisk, og at de søkte dette helt bevisst. Var dette i fokus også etter 

Hitlers maktovertagelse? 

Ihlen er i 1936 fortsatt opptatt av jødenes sterke økonomiske innflytelse i verden i en 

tid hvor jødene var blitt betydelig svekket. I tillegg nevner han deres mediemakt og sentrale 

rolle innenfor ”lettere underholdning” og deres stadige evne til å komme med nye idéer. Han 

karakteriserer dem som ”det internasjonale allverdensfolk”, ”pengefolket” og 

”journalistfolket”. Han hevder at ”dette er en verdensfaktor, som sikkert ikke er å spøke med. 

Om man idag mener å være ferdig med den, så står den kanskje plutselig der i morgen igjen 

kampberedt.”26  

Og i en artikkel i MFI 10. desember 1938, altså etter Krystallnatten, skriver professor i 

teologi Olaf Moe at jødene nå er inne i en krisetid. Men også han er opptatt av den makt 

jødene har hatt, og hevder at jødene med verdensherredømme som mål ”virkelig var på god 

vei til å erobre verden finansielt og intellektuelt. Hvilken makt har de ikke hatt i land som 

Tyskland og Østerrike!”27 Han ser videre jødene som hovedansvarlige for revolusjonen i 

Russland, og påpeker deres sentrale rolle i forsøkene på revolusjon i Tyskland etter 1. 

verdenskrig.   

Mens Gisle Johnson i to artikler, i juli og oktober 1938, karakteriserer assimilerte 

jøder: De trodde de visste alt28 og ”assimilasjonsjøden” higet etter ”den intellektuelle 

førerstilling”.29  

Også etter Hitlers maktovertagelse, i en tid da ”ariseringen” blir gjennomført, jødene 

blir fjernet fra universitetene og mediene og volden mot dem tiltar, fokuserer artikkelforfattere 

altså fortsatt på jødenes angivelige søken etter økonomisk makt og innflytelse i samfunnet. 

Samtidig er man, som jeg har vist tidligere, i DNI også meget kritisk til utviklingen i 

Tyskland. Midt i en krisetid for jødene gjentar altså artikkelforfatterne stereotypiske utsagn 

om jøder som hadde fulgt dem i århundrer; de avslører med andre ord holdninger som kan 

                                                 
26 Ihlen, Chr., Jødeproblemet i dag., MFI, nr. 13, 10. juli, s 147-50, nr. 14, 25. juli, s 163-65, nr. 15, 10. august, s 
171-75 og nr. 16, 25. august 1936, s 185-89. Sitatene er hentet fra s 147. 
27 Moe, Olaf, prof., dr., Jødenes religiøse og nasionale [sic] krise og evangeliet., MFI, nr.23-24, 10.des. 1938, s 
270-275. Sitatet er hentet fra s 271-272. 
28 Johnson, Gisle, Varg i Veum., MFI, nr. 13, 10. juli 1938, s 147-148. Sitatet er hentet fra s 148. 
29 Johnson, Gisle, Pastor Johnson i Danmark. Nutidsjødenes opfatning av synd og anger., MFI, nr. 20, 25. okt. 
1938, s 233-35. Sitatet er hentet fra s 234. 
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være med og forklare hvorfor man i DNI tok type forbehold vi har sett i kritikken av 

jødefiendtlig politikk. I det følgende vil dette drøftes mer inngående.   

 Jeg har tidligere (nederst s 8 og 9) påpekt at beskyldninger om at jødene søkte etter 

makt og penger i hvert fall går tilbake først til 11-1200-tallet, da det i Vest-Europa befestet 

seg en oppfatning av jødene som mektige, fiendtlige og skadelige for samfunnet rundt dem, 

og så bl.a. til Luther som i sine senere skrifter hevder at jødene er fiendtlige, og skader 

samfunnet rundt seg gjennom sine negative holdninger til kirken. Videre ble, som nevnt 

tidligere (nederst s 12-13) gamle jødiske myter så revitalisert under opplysningstiden gjennom 

at jødenes historie med gjentatte forfølgelser nå ble forklart som en konsekvens av jødenes 

iboende eller kulturelt betingede negative egenskaper som egoisme, stahet og evne til å skape 

uro i samfunnet. Det var ikke en guds vilje som styrte. Og etterhvert vokste den moderne 

antisemittiske bevegelse frem som mer og mer vektla jødenes uforanderlighet.     

Hva så med beskyldningene i MFI om jødenes søken etter penger og makt? Jeg vil 

hevde at man i DNI var påvirket av flere tradisjoner. På den ene side stod man som nevnt i en 

lang tradisjon når man beskyldte jødene for å være opptatt av penger og makt. Men i hvilken 

grad var bevegelsen påvirket av den moderne antisemittisme? DNI selv tok hele tiden avstand 

fra rasistiske meninger. Det forteller resolusjonene og flere enkeltuttalelser om. Samtidig 

skriver flere artikkelforfattere om ”den jødiske fare”, noe som aller tydeligst kommer til 

uttrykk i artikkelen til Althaus. Gjennom slike artikler blir jødenes påståtte negative 

egenskaper ofte gjentatt for leserne, egenskaper som tilskrives dem helt fra da kirken oppstod. 

Som løsning på jødenes problemer fremheves hele tiden omvendelse til kristendommen, og 

det blir påpekt at kirken opp gjennom historien har behandlet jødene svært dårlig. Men jødene 

blir fremstilt som om de utgjør en fare for samfunnet rundt dem så lenge de ikke vender om til 

kristendommen.  

 

I DNI beskyldte man videre jødene for å være de fremste representanter for alt det 

moderne, noe som ble fremstilt som negativt.30 Men ikke bare såkalte moderne jøder ble sett 

på som en fare for samfunnet: Jødedommen i seg selv ble sett på som en fare. Ifølge 

artikkelen til Paul Althaus var problemet at det hvilte en forbannelse over jødene gjennom 

deres avvisning av den kristne tro. Problemet var at jødene forble tro mot jødedommen. 

Dermed utgjorde alle jøder en fare, ikke bare de moderne. I Hexebergs foredrag fra sommeren 

                                                 
30 Ihlen, Chr., Jødeproblemet i dag., MFI, nr. 13, 10. juli, s 147-50, nr. 14, 25. juli, s 163-65, nr. 15, 10. august, s 
171-75 og nr. 16, 25. august 1936, s 185-89. Hexeberg, Bjarne, I hvilken grad betinges jødemisjonen av 
jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 32-36, nr.4, 25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59. 
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1932 på Nordisk Israelsmisjonskonferanse kommer det samme synet frem. Han er bekymret 

pga det store antall jøder som flykter fra Øst- til Vest-Europa, jøder som først og fremst var 

ortodokse, og i mindre grad enn jødene i Vest-Europa påvirket av sekulære og moderne 

strømninger:  

Der tales for ramme alvor om at hele den vesterlandske kulturverden i uhyggelig grad 
judaiseres.31

Forøvrig er det en ironi i at Hexeberg er bekymret for påvirkning fra judaismen. Den 

vesterlandske kulturarven ble jo tradisjonelt ansett for å ha sine røtter i Athen, Rom og 

Jerusalem.   

Innenfor kirken viste flere til jødenes ”evige indre uro” knyttet til Ahashver-legenden 

for å forklare deres angivelige hang til å komme med, og slutte opp om nye tanker og idéer. 

Bl.a. Hexeberg taler om det i sitt omtalte foredrag sommeren 1932, og anklager dem for i 

langt større grad enn andre å slutte opp om det som ”bryter ned gammel sed og skikk, som 

river landegrenser og nasjonale og kulturelle gjerder ned.”32 Historikeren George L. Mosse 

sier at fra tiden omkring år 1900 ble gamle myter om jødene, som den om Ahashver, nå 

utnyttet for å forklare og gi sammenheng i en verden med store forandringer knyttet til 

industrialisering, ustabilitet i samfunnet og sosiale endringer.33   

Store deler av kirken var i mellomkrigstiden konservativ, og på en del områder 

reaksjonær, og derfor svært skeptisk til moderne kultur. Det ble uttrykt bekymring over at 

tradisjonelle familieverdier stod svakere enn før og for den økende sekulariseringen av 

samfunnet. Ideologier i kjølvannet av industrialiseringen over mange tiår som kapitalisme, 

liberalisme, sosialisme og kommunisme, ble oppfattet som en trussel mot kirken og dens 

innflytelse og som tegn på at samfunnet på mange måter var i forfall. Og moderne jøder ble 

ansett for å lede an og innta mange innflytelsesrike, mektige posisjoner i denne negative 

utviklingen. Igjen ble altså jødene beskyldt for å søke etter makt. Men som jeg har vist, ble 

jødedommen som religion og kultur og religiøse, og ikke bare moderne, sekulære jøder, 

beskyldt for å spille en sentral rolle. Tilsvarende og sterkere beskyldninger kom også fra den 

antisemittiske bevegelse. Der var skepsisen til de ovenfor nevnte ideologiene enda større.  

                                                 
31 Hexeberg, Bjarne, I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 32-36, 
nr.4, 25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59. Sitatet er hentet fra s 34. 
32 Hexeberg, Bjarne, I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 32-36, 
nr.4, 25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59. Sitatet er hentet fra s 41-42.  
33 Mosse, George L., Toward the Final Solution. A history of European Racism, New York, 1978, s 115 
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Både innenfor den antisemittiske bevegelse og innenfor kirken ble altså jødene sett på 

som en trussel mot den ønskede samfunnsorden, endatil som den negative motpolen.34 Den 

moderne antisemittiske bevegelses bruk av argumenter fra den tradisjonelle kirkelige 

antijudaismen påvirket også gradvis kirken. Historikeren Hoffmann hevder at ”adopteringen 

av elementer fra den moderne antisemittisme innenfor kirken ofte gikk sakte, og man la ikke 

merke til med en gang når grenser ble krysset”35, og videre at den felles oppfatning av jødene 

som en motpol var et viktig premiss for denne tendensen. Selv ikke i opplysningstiden, da 

antijødiske holdninger ble sekularisert, ble ikke, som nevnt tidligere, den grunnleggende 

oppfatningen av jødene endret.36 Dette er med og forklarer hvordan kirken, med sin gamle 

antijudaisme, og den antisemittiske bevegelse kunne påvirke hverandre.  

Forskjellen mellom dem lå i synet på løsningen av ”jødespørsmålet”. Innenfor DNI 

var man hele tiden tydelig på at svaret på det var omvendelse til kristendommen. Innenfor den 

antisemittiske bevegelse var svaret i mellomkrigstiden i mange land blitt utdrivelse eller 

påtvungen emigrasjon. I DNI mente man at jødene ville legge av seg sine negative egenskaper 

ved en omvendelse, og at denne ville medvirke til større stabilitet i samfunnet, selv om det 

kunne ta litt tid, mens den moderne politiske antisemittismen for sin del hevdet at jødene 

hadde uforanderlige rasemessige egenskaper og at de ”forgiftet” den etniske ”rene” 

nasjonalstat. Men det var også kirker i flere land som ble påvirket av den antisemittiske 

bevegelses syn om at jødene var uforanderlige. DNI tok avstand fra den moderne 

antisemittisme, men så ikke hvor farlig den var med sin totalitære tankegang og sine tanker 

om en endelig løsning på ”jødeproblemet”. Den slutning må en kunne trekke ut fra de klart 

jødefiendtlige utsagn som kom på trykk i endel artikler, utsagn som like gjerne kunne ha 

kommet fra den antisemittiske bevegelse, og utfra den ikke uforbeholdne kritikk som DNI 

kom med overfor antisemittisk politikk. 

  

Spørsmålet jeg stilte i starten av dette kapitlet var hvordan jødenes stilling i samfunnet 

ble omtalt i DNI. Det kommer tydelig frem at også samtidens jøder ble beskyldt for mer enn 

andre å søke etter økonomisk makt og etter innflytelse i samfunnet. Her stod kirken i en lang 

tradisjon som i hvertfall gikk tilbake til middelalderen. Det ble også gang på gang konstatert 

                                                 
34 Hentet fra forelesning gitt av Christard Hoffmann 251002. Undertegnede var tilstede og fikk senere også 
tilsendt forelesers manuskript. Forelesningen ble gitt under konferansen Antisemittisme og religion arrangert på 
Unviersitetet i Oslo av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge og Norsk forening 
mot antisemittisme. Forelesningens tittel var Christian Antijudaism and Modern Antisemitism – Continuities and 
Discontinuities. Fotnoten er hentet fra s 20. 
35 Hentet fra foredrag av Christard Hoffmann, s 20.   
36 Hentet fra foredrag av Christard Hoffmann, s 16-17.  
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at jødene hadde innehatt mye makt i den vestlige verden de siste tiårene. Det er videre klart at 

det i kirken, og DNI, utifra skepsis til modernismen, i flere artikler ble påpekt at jødene stod i 

spissen for modernismen. Inntrykket av at jødene har betydelig innflytelse på den negative 

samfunnsutviklingen trer klart frem i bladet. Det forekommer også at jødene såvel som 

jødedommen blir fremstilt som en motpol som utgjør en fare for den gitte samfunnesorden. 

Den moderne antisemittiske bevegelse fremstilte også jødene som en motpol og benyttet seg 

ved siden av ”rasekriterier” også av den tradisjonelle kirkelige antijødiske retorikken, og 

utnyttet den. Men løsningen på ”jødespørsmålet” var det uenighet om. DNI var hele tiden 

tydelig på at løsningen var omvendelse til kristendommen. Innenfor den antisemittiske 

bevegelse ble jødene sett på som uforanderlige.  

 

 

Religiøst syn på jødene: 
 

Som jeg var inne på i forrige kapittel var DNI påvirket av den tradisjonelle kirkelige 

antijudaismen. Hovedanklagen innenfor denne tradisjonen var at jødene kollektivt var 

ansvarlig for korsfestelsen av Jesus, en anklage som kommer tydelig frem hos den tyske 

teologen Althaus i hans artikkel fra 1931 (se s 31).  

At jødene avviste Guds sønn hadde ifølge denne kirkelige tradisjonen også ført til at 

de som folk var blitt forkastet av Gud; det hvilte en forbannelse over dem. Også dette syn 

kommer til uttrykk i Althaus sin artikkel, og i Gisle Johnsons artikkel fra mars 1938, som 

også ble drøftet i forrige kapittel (se s 31). Svært tydelig uttrykker også Johnson dette i en 

artikkel fra mars 1936 hvor han tar opp hva man taler med jødene om når man misjonerer: 

Det man først tenker på i denne sammenheng, er naturligvis Messiasspørsmålet. Og det 
er og blir det store hjertespørsmål. Når man bare ikke lar det gli ut i mer eller mindre 
teoretisk bevisføring, hvad jødene selv helst vil, enten det nu er for eller mot, men 
holder hele diskusjonen fast innrammet av et praktisk centralbibelsted, som f.eks. særlig 
dette: ’Og de skal se hen til mig, som de har gjennemstunget’ (Sakarias 12,10). Jødene 
må bringes til å forstå, at de på dette punkt har en skyld å gjøre god, og ikke har lov til å 
diskutere sig vekk fra det.37

Jødene blir altså kollektivt, som folk, holdt ansvarlig for korsfestelsen av Jesus, et ansvar som 

gjelder også for de fremtidige generasjoner. Sogneprest, senere biskop Skagestad er referert i  

1933, fra et foredrag han holdt på landsmøtet i august samme år:  

                                                 
37 Johnson, Gisle, Hvilke spørsmål det gjelder?, Missions-Blad for Israel, nr.6, 25.mars, 1936, s 65 
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Israels folk er ennu under en særegen dom og straff fra Gud, men denne dom gjelder 
ikke den enkelte jøde. […] …jøden som individ har rett og adgang til Guds gaver i den 
nye pakt, Rom.11.38  

Også her kommer det syn frem at jødene som folk lever under en spesiell Guds straff. Men 

det presiseres at det ikke hindrer den enkelte jøde fra å kunne søke omvendelse til 

kristendommen. 

Gisle Johnson hevder så i november 1937 at det egentlige ”jødespørsmålet”, at jødene 

ikke har vært lydige mot Gud, og som oppstod allerede på ”de første profeters tid”39, er noe 

ganske annet enn ”’Hitlerspørsmålet’”.40 Jødene fremstilles her som et vantro folk, til alle 

tider. Denne anklagen var et sentralt punkt i den kristne antijudaismen, som oppfattet jødene, 

som folk, som så å si av naturen vantro, ifølge kirkehistoriker Skarsaune. Han påpeker videre 

hvordan kirken anvendte deler av profetenes anklagetaler mot sitt eget folk i Det Gamle 

Testamente som vesensbeskrivelser av det jødiske folk, til forskjell fra hedningene. Jødene 

var av vesen vantro, hedningene var av vesen troende.41  

I flere artikler kommer dette synet til uttrykk. Den senere erkebiskopen av Canterbury, 

daværende biskop i Manchester, William Temple, uttaler i 1928:  

’Israel har ikke paa grund av sin vantro hittil kunnet yde sine bidrag til kirken. Saaledes 
blev kristendommen egentlig en europæisk religion. Hvis ikke Israel fra først av hadde 
svigtet, vilde de nulevende jøder og kinesere ikke behøvet at føle, at kristendommen var 
noget europæisk.’42

Ikke bare Johnson, og Harling, som refererte til Temples syn, men også andre regelmessige 

bidragsyterne til MFI karakteriserte jødene på samme måte.43  

Dette viser at den tradisjonelle kirkelige antijudaisme preget DNI. Jødene ble omtalt 

som et vantro folk og som et folk som levde under en særskilt og vedvarende Guds straff, 

fordi de avviste og ønsket å korsfeste Guds sønn. Synet var at de på dette området skilte seg 

fra alle andre folk. I følge den tradisjonelle kirkelige antijudaisme var som sagt hedningene av 

                                                 
38 J.S.J.(usikker på hvem det er), Den norske Israelsmisjons 5te landsmøte i Stavanger 25de-27de august., MFI, 
nr 17, 10.sept. 1933, s 197-198. Sitatet er hentet fra s 197-198. Kursiv er brukt av artikkelforfatteren. Artikkelen 
er referat av foredrag holdt av sogneprest Skagestad på landsmøtet. Skagestad referer til Paulus sitt brev til 
romerne, fra det 11. kapittel. Den nye pakt ble forstått som en pakt mellom Gud og kristne. Den gamle pakt ble 
forstått som en pakt mellom Gud og jødene.  
39 Johnson, Gisle, Stillhet., Missions-Blad for Israel, nr.21, 10.nov., 1937, s 243f 
40 Johnson, Gisle, Stillhet., Missions-Blad for Israel, nr.21, 10.nov., 1937, s 243f 
41 Skarsaune, Oskar, Vår eldre bror, Oslo, 1992, s 20-21 
42 Artikkelen, skrevet av Harling, er hentet fra det tyske bladet for misjon blant jøder, ”Saat auf Hoffnung”. 
Pastor v. Harling om Israelsmissionens stilling.. , Missions-Blad for Israel,  nr. 21, 10.nov. 1928 (10.okt. som det 
står i bladet, er trykkfeil), s 246 
43 For eksempler se Ihlen, Christian, Israelsmissionens aktualitet, Missions-Blad for Israel, nr. 21, 10.nov. 1930, 
s 252 og Hexeberg, Bjarne, I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 
32-36, nr.4, 25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59 
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vesen troende, mens jødene alltid hadde hatt tendensen til å være vantro, helt siden ”de første 

profeters tid”. Slik ble, som påpekt tidligere, et folks selvkritiske historiefortelling, som Det 

Gamle Testamentet er et godt eksempel på, nå brukt og misbrukt av andre til å fordømme og 

stigmatisere et helt folk.  

Hvilken mening la man i DNI i utsagnet at jødene er et vantro folk? I DNI tolket man 

profetier i bibelen slik at jødene som folk ville forbli vantro og forherdet helt til de siste tider. 

Da ville en folkevekkelse komme blant jødene. På den måten var jødene uforanderlige inntil 

de siste tider. På den annen side, dersom en jøde lot seg døpe ville den såkalte forherdelsen 

forsvinne. Her lå forskjellen til den moderne antisemittiske bevegelse som ikke ”forklarte” 

forherdelse religiøst, som Guds straff og dom, men som egenskaper som lå i jødenes blod, i 

deres rase.  

I DNI var man for sin del opptatt av å understreke at jødene ved dåp ble kristne som 

alle andre. Ihlen presiserer dette i en artikkel i oktober 193444, og sogneprest Skagestad i 

foredraget i1933 referert til ovenfor, hvor han sier at ”jøden som individ har rett og adgang til 

Guds gaver i den nye pakt, Rom.11.” Han fortsetter:  

Det beste middel mot den jødiske fare er å vise forståelse, brodersinn, og bringe dem 
evangeliet. Det er det rette kristelige selvforsvar overfor den jødiske fare – ikke 
antisemittisme og forakt.45

Når man i DNI omtalte jødene på det individuelle nivå skjedde det stort sett med respekt. Det 

var først og fremst i omtale på det kollektive nivå at fordømmende, stigmatiserende 

holdninger kom frem. Dette er Skagestads uttalelser et godt eksempel på. Som individer er det 

ikke forskjell på jøder og andre når det gjelder den kristne tro, mener Skagestad. Men på det 

kollektive plan omtaler han ”den jødiske fare”, og viser til at jødene som folk er under en 

Guds dom, men at denne dommen ikke gjelder den enkelte jøde. Her kommer denne 

skilnaden enda tydeligere frem; mellom jødene individuelt og kollektivt. Det var altså i 

omtale av jødene som kollektiv at det ofte bar galt av sted for DNI. 

Da organisert misjon overfor jøder startet opp i Europa på 1600-tallet var 

endetidsforestillinger knyttet til jødene en viktig drivkraft. På 1800-tallet var det sentrale 

røster innenfor jødemisjonen som mente at man skulle drive misjon overfor jødene som 

overfor andre folk. Jødene skulle ikke nødvendigvis omvendes på en spesiell måte, og det 

trengte ikke være tegn på at endetiden var nær om jøder vendte om til kristendommen. Også 
                                                 
44 Ihlen, Stillingen nu., MFI, nr. 19, 10.okt. 1934, s 218-220.  
45 J.S.J.(usikker på hvem det er), Den norske Israelsmisjons 5te landsmøte i Stavanger 25de-27de august., MFI, 
nr 17, 10.sept. 1933, s 197-198. Sitatene er hentet fra s 197-198. Artikkelen er referat av foredrag holdt av 
sogneprest Skagestad på landsmøtet. 
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innenfor jødemisjonsbevegelsen i Norge ble man påvirket av disse tankene om at jødemisjon 

måtte allminneliggjøres, selv om også tanken om at jødemisjon var knyttet opp til endetiden 

holdt seg. (Se forøvrig kapitlet om DNI sin historie.) Allikevel er det riktig å si at 

jødemisjonsbevegelsen var en påvirkningsfaktor innenfor kirken i det å allminneliggjøre 

misjon over jødene. Samtidig ser man at forestillingen om jødene som et vantro folk ansvarlig 

for Jesu død, og som det hvilte en særskilt Guds dom og straff over, holdt seg i DNI også i 

mellomkrigstiden.  

 

Som man ser omtales jødene som en ”fare” i flere artikler, sist av Skagestad, mens i 

underkapitlet ”Politisk syn på jødene” refererte jeg til flere artikler hvor jødene ble fremstilt 

som mektige og som en fare for samfunnet, ja, til og med som ”en verdensfaktor, som sikkert 

ikke er å spøke med.”46 Kirken var skeptisk til mye av det moderne, og jødene ble sett på som 

representanter for den negative moderne samfunnsutviklingen. Videre ble ikke bare jødene, 

både såkalt sekulære og religiøse, men også jødedommen som religion og kultur fremstilt som 

mektig og farlig for kirken. Jeg vil i det følgende drøfte mer inngående hvordan man i DNI 

mente jødene kunne virke inn på kirken og dens innflytelse.  

I en artikkel i 1923 hevder Harling at ”den kristusløse jødedom bereder Antikrist 

veien, idet den overalt bidrar til at undergrave kristendommens indflytelse.”47 Under det 

tidligere omtalte foredraget av generalsekretær Hexeberg sommmeren 1932, drøfter han 

jødenes forhold til kristendommen. Han tar for seg begrepet folketradisjon, og sier at i Europa 

hører kristendommen til denne folketradisjonen. Hexeberg mener at jødene ikke kan føle seg 

hjemme i slike omgivelser siden de har tatt avstand fra kristendommen. Han fortsetter:  

Hans kamp mot folketradisjonen blir en kamp mot kristendommen. [...] Men innerst 
inne er kampen religiøs. [...] Derfor blir [jødens] kamp mot den øvrige verden tilsist en 
religiøs kamp, hans holdning blir anti-religiøs og anti-kristelig.48

Disse eksemplene viser at man i DNI fremstilte jødene og jødedommen som en motpol til 

kirken: Jødedommen undergravde ”kristendommens indflytelse”, ja ”jøden” førte faktisk en 

kamp mot kirken. I DNI var man altså ikke bare skeptisk til jødenes innflytelse på samfunnet 

generelt, men uttrykte klar frykt for at også kirken kunne bli skadelidende.  

                                                 
46 Ihlen, Chr., Jødeproblemet i dag., MFI, nr. 13, 10. juli, s 147-50, nr. 14, 25. juli, s 163-65, nr. 15, 10. august, s 
171-75 og nr. 16, 25. august 1936, s 185-89. Sitatet er fra s 147 
47 Harling, I antikrists tegn, MFI, nr.12, 25.juni, 1923, s 139 
48 Hexeberg, Bjarne, I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 32-36, 
nr.4, 25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59. Sitatene er hentet fra s 43-44. Kursiv er brukt av 
artikkelforfatteren. 
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Hexeberg hevder at jødene aldri vil føle seg hjemme i det ”kristne” Europa så lenge de 

tar avstand fra kristendommen, men vil i stedet føre en vedvarende religiøs kamp mot verden 

rundt seg. Jødene fremstilles som dem som er annerledes fra alle andre. Som de fremste 

representanter for kapitalismen, liberalismen eller sosialismen og for moderne kultur føres 

deres religiøse kamp gjennom disse ideologier. I motsetning til den moderne antisemittiske 

bevegelse forklares ikke dette ved raselære men religiøst, ut fra jødenes vantro og den straff 

som hviler over dem, og som er personifisert gjennom ”den evig vandrende jøde”, Ahashver. 

Ihlen uttrykker det i 1930 på denne måten:  

Blikket retter sig da naturlig bl.a. paa det vantro jødefolk, der lever midt i den 
europæiske kristenhet. Jødefolket er gaat i spidsen for saa meget som fornegter og 
bryter ned baade paa religiøst og paa socialt omraade. 

Jødene har denne alt optrevlende og sønderlemmende forstand, denne bitre, ofte 
illusionsløse livsironi, som disponerer dem for tvil og fornegtelse og radikale 
synsmaater.49

 Igjen karakteriseres jødene som vantro og som en trussel mot det religiøse, og også det 

sosiale liv. I beskrivelsen av deres ”forstand” og indre egenskaper gjenkjennes en stereotypisk 

fremstilling inspirert av legenden om Ahashver: Jødene er ”bitre” og disponert for ”tvil” og 

”radikale” meninger. Det sies ikke her, men det ligger under at det er jødenes ”evige indre 

uro” som er problemet.  

Det var altså ikke uvanlig i MFI å komme med jødefiendtlige uttalelser som setter 

jødene opp mot ”den europæiske kristenhet”. Det var tradisjon for dette innenfor kirken, og 

selvsagt dukket det oftest opp i tider da kirken opplevde at deres innflytelse var på retur. Jeg 

har tidligere vist til harde utfall mot jødene i middelalderen og Martin Luthers senere skrifter, 

men dette var en vedvarende tendens innenfor kirken. George L. Mosse hevder at innenfor 

både den protestantiske og katolske kirke ble jødene sett på som den vesentligste hindringen 

for å gjenopprette et rettferdig, kristent og hierarkisk samfunn hvor ateismen og materialismen 

ville slippe taket på folk.50 Jødene blir altså fremstilt som en trussel mot det bestående, som en 

fare. Det norske samfunn var mindre hierarkisk enn de fleste andre samfunn i Europa, men 

også kirken i Norge var opptatt av å beholde den daværende samfunnsorden. Den mente at det 

var slik den ville kunne beholde mest mulig innflytelse.   

Mosse sier om forholdene i Europa fra rundt 1900 at de kristne, og middelklassen 

generelt, følte seg truet, og hevder at støtten fra rasister til idéer og tiltak for å stoppe den 

                                                 
49 Ihlen, Christian, Israelsmissionens aktualitet, Missions-Blad for Israel, nr. 21, 10.nov. 1930, s 252 
50 Mosse, George L., Toward the Final Solution. A History of European Racism, New York, 1978, s 148-149 
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angivelige nedbrytningen av samfunnet var viktigere for kirken enn motsetningene mellom 

rasisme og kristendom.51 DNI på sin side tok klarere avstand fra rasisme enn mange kirkelige 

bevegelser på kontinentet. Allikevel var ikke DNI sin kritikk av nazistenes politikk overfor 

jødene uten forbehold, som jeg viste i de foregående underkapitlene. Kampen for å trygge 

kirkens innflytelse i samfunnet kunne for noen overskygge det aller meste: Stiftsprost 

Hansteen fra Danmark skrev, i juli 1920, etter å ha vært på en Israelsmisjonskonferanse i 

Leipzig: ”Saaledes vil vi arbeide for, at Gud maatte gi os en sluttet kristelig front fra Stöcker 

til Delitzsch”, og viser rett før dette sitatet til den frykt for jødisk innflytelse i verden som han 

og mange andre kjenner på:  

De fleste aner ikke, hvor langt vor religiøse og sædelige holdning er under indflydelse 
fra jødisk side. Det gjælder at kjæmpe som mot det naturlige menneske, saa ogsaa mot 
jøden i os.52  

Hansteen trekker frem navnene Stöcker og Delitzsch som de to ytterpunkter i 

”fronten” mot den ”jødiske innflytelse”. Stöcker var, som tidligere nevnt, en fremtredende og 

innflytelsesrik protestantisk kirkeleder i Tyskland, ja kanskje den mest fremtredende. Han 

hadde markert seg sterkt innenfor den antisemittiske bevegelse ved bevisst å bruke 

antisemittismen i politisk øyemed. Frem til radikaliseringen av den antisemittiske bevegelse 

utover på 1890-tallet, da den ble mer rasistisk og nasjonalistisk, var han en av bevegelsens 

ledere. Hansteen hadde riktignok tidligere i artikkelen øvd kritikk mot Stöcker53, men som vi 

ser i sitatet overfor, virker det som om han likevel er godtatt som en fremtredende kirkeleder, 

om enn på den ene ytterkanten, når man ønsker å danne en felles front mot jødene. Angående 

Franz Delitzsch (1813-1890) var han en kjent tysk, luthersk teolog og den fremste lederen av 

jødemisjonsbevegelsen i Tyskland.54 Han tok alltid klar avstand fra den moderne 

antisemittiske bevegelse.55 Etter Hansteens syn var det altså behov for en svært bred kristen 

”mobilisering” for å demme opp for jødenes innflytelse. Dette illustrerer at man innenfor 

Israelsmisjonsbevegelsen kunne samarbeide med mennesker som hevdet antisemittiske 

meninger, så lenge man var enig om det viktigste, nemlig å ta vare på kirkens innflytelse. Som 

                                                 
51 Mosse, George L., Toward the Final Solution. A History of European Racism, New York, 1978, s 235 
52 Stiftsprost Hansteen, Israelsmissionens femtiaarsjubileum i Leipzig den 25de og 26de mai d.a., MFI, nr.13, 
15.juli, 1920, s 154 
53 Stiftsprost Hansteen, Israelsmissionens femtiaarsjubileum i Leipzig den 25de og 26de mai d.a., MFI, nr.13, 
15.juli, 1920, s 149 
54 Skarsaune, Israels venner, Oslo, 1994, s 103-04. Delitzsch var mest kjent for sin oversettelse av Det nye 
testamente til hebraisk.  
55 Delitzsch markerte seg bl.a. i motstanden mot August Rohling og hans antisemittiske synspunkter. Se Pulzer, 
Peter, The Return of Old Hatreds, Meyer, Michael A. (ed.), German-Jewish History in Modern Times, New 
York, 1998, bind 3, s 217.    
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nevnt var ikke Stöcker blant de radikale antisemitter. Han hevdet hele tiden at jødene kunne 

vende om til kristendommen ved dåp. Men han mente at jødene utgjorde en stor fare for 

samfunnets orden, og gikk inn for omfattende politiske tiltak for å begrense jødenes 

innflytelse i samfunnet.  

Hvordan ble de såkalte østjødene omtalt i MFI? Pga økende forfølgelser mot jødene i 

Øst-Europa fra slutten av 1800-tallet, hadde det vært en betydelig innvandring av jøder til 

Vest-Europa og ikke minst til USA til kort etter 1. verdenskrig, da økte restriksjoner gjorde 

innvandring vanskeligere. Jødene fra Øst-Europa sluttet fortsatt i stor grad opp om den 

ortodokse jødedom, og skilte seg dermed ut religiøst og kulturelt fra flertallet av jødene i 

Vest-Europa. Harling skriver i 1924 om bidraget fra den ”øst-europeiske jødedom”:  

Der ligger gjemt i [den øst-europæiske jødedom] vældige ødelæggende magter. Men 
paa den anden side ogsaa uten tvil et uforlignelig materiale, som kan bygges op til et 
Guds rike. Det vil komme til at avhænge av kristenheten, hvorvidt østens jødeverden 
skal bli en svøpe over den, ja kanske dens ødelægger, eller om den skal bringe ny 
velsignelse og bli bærer av nyt liv.56

Så ikke bare den moderne, vestlige men også sider ved den ortodokse jødedoms innflytelse 

var fryktet i DNI, sider som Harling frykter til den grad at den ortodokse jødedom vil kunne 

bli kristenhetens ”ødelægger”. På den annen side holder han også muligheten oppe for at 

denne jødedom skal føre til noe positivt for kirken.  

I Hexebergs foredrag fra sommeren 1932 kommer noe av forklaringen på hva frykten 

for ortodoks jødedom grunner seg på: 

I stedet for den enfoldig kristne lydighet under Guds ord, er nu alt relativt, alt er 
flytende, alt kan diskuteres. Men alt dette er også ekte jødisk. Derfor kan man – som jeg 
før har sagt – med en viss rett si at vår moderne verden efterhånden judaifiseres. Det er 
i denne forbindelse også meget betegnende hvad en tysker sa til mig, da talen kom inn 
på nasjonalsocialismen og dens jødehat: ”Selv om man får utryddet jødeheten, så blir 
jødedommen tilbake”. Det er altså et spørsmål om ikke den moderne kulturbevegelse 
som ofte går under navn av ”moderne hedenskap” i sitt innerste vesen er jødedom, 
iallfall i sine anlegg og intensjoner er jødisk infisert.57

Hexeberg setter likhetstegn mellom den moderne kultur og det ”jødiske”, benytter seg av 

stereotypen ”ekte jødisk”, som også var hyppig brukt i antisemittiske miljøer, og spør om ikke 

moderne kultur eller ”moderne hedenskap” er identisk med ”jødedom”. Dette er en tankegang 

som kan forklare noe av frykten for ”østjødenes” innvandring: De bringer med seg 

                                                 
56 Harling, Østjødenes religiøse liv., MFI, nr.15, 10.august 1924, s 173-77 og nr.16, 25. august 1924, s 189-91. 
Sitatet er hentet fra s 191. Det er artikkelforfatteren som har satt ord i kursiv.  
57 Hexeberg, Bjarne, I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 32-36, 
nr.4, 25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59. Sitatet er hentet fra s 46. Det er artikkelforfatteren som har 
satt ord i kursiv. 
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jødedommen som dermed vil få enda større innflytelse i samfunnet. Forøvrig benytter 

Hexeberg seg av termene ”judaifisering”, som på tysk het ”Verjudung”, og ”jødisk 

infisering”. Dette var ladede ord, som hyppig ble benyttet i antisemittiske miljøer, hvor man 

tok det som et faktum at en ”Verjudung” hadde skjedd. Hexeberg fryktet, som hans utsagn 

viser, mer av det samme. Utsagnene her kunne isolert sett ha stått i et antisemittisk blad.  

Tyskeren som er sitert, ante neppe at hans utsagn nesten skulle bli en realitet et tiår 

senere. ”Jødeheten” i Europa ble nesten utryddet, men den moderne kultur overlevde. Man får 

inntrykk av en viss nonchalanse hos Hexeberg når han siterer tyskeren. Den absurde idé som 

refereres, å utrydde et helt folk, var vel fjern selv for den mest fanatiske antisemitt sommeren 

1932. Deretter kommenteres ganske tørt at jødedommen vil bestå i og med den moderne 

kultur. Man må spørre om det er kirkens lange antijødiske tradisjon som påvirker ledere i DNI 

til å uttale seg som de gjorde.  

Så tilbake til Harlings artikkel. Som allerede nevnt, ser han det for sin del ikke bare 

som negativt at jødene vandrer inn fra Øst-Europa, da det i ”den øst-europæiske jødedom” 

også ”uten tvil er et uforlignelig materiale”. Han mener det vil avhenge av kirken selv om 

”østjødenes” innflytelse vil være positiv eller negativ. Her er et eksempel på hvordan man i 

DNI skilte seg fra den antisemittiske bevegelse i sine holdninger overfor jødene. Harling så 

nemlig også gode sider ved jødedommen. Han spesifiserer ikke her konkret hva han tenker på, 

men det er lite tvil om at han er mer positiv til såkalt religiøse enn til sekulariserte jøder. 

Kristendommen sprang jo ut av jødedommen. I Vest-Europa hadde mange jøder blitt 

sekularisert, mens ”øst-jødene” som tidligere nevnt for en stor del var dypt religiøse. Harling 

håper nok at de øst-europeiske jødene kunne være med og stimulere til mer religiøs søken 

blant jødene i Vest-Europa,58 og påpeker den avgjørende rolle kirken spiller for om 

”østjødenes” innflytelse skal bli positiv eller negativ. Jeg forstår ham slik at han da særlig 

tenker på hvordan ”kristenheten” vil møte ”østjødene”, med fiendtlighet eller med respekt. 

Jeg har tidligere (s 2) referert til en artikkel av Harling i 1930 hvor han er bekymret for den 

økende fiendtligheten mot jødene, både i Tyskland og ellers i verden.59  

At jødene blir tillagt en helt avgjørende rolle for kirkens videre utvikling går igjen i 

MFI, noe Harlings artikkel illustrerer tydelig. På den ene siden kan ”østjødene” bli kirkens 

                                                 
58 Harlings tanke var ikke så gal. Da annen og tredje generasjon av assimilerte tyske jøder under første 
verdenskrig ble kjent med østeuropeiske jøder, gjenoppdaget de sine jødiske røtter, og ble fascinert av det de 
opfattet som ”opprinnelig” jødedom. Men deres religiøse søken gikk kun i retning av jødedom, og ikke i retning 
av kristendom. 
59 Harling, Otto von, Pastor v. Harling sin årsoversikt ved Leipzigermissionens siste generalforsamling: ”Jøder 
og jødemission i dag”, MFI, nr.17, 10.sept. 1930, s 200 
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”ødelægger”. På den andre siden kan ”østjødene” ”bringe ny velsignelse”. Gisle Johnson sier 

det på denne måten, i 1932.  

Jødefolket er som et fint og ømtaalelig instrument i et orkester – folkeslagenes store 
orkester. Blir dette instrument varsomt og omtænksomt behandlet, vinder hele 
samklangen. Blir det grovt og taapelig behandlet, er hele samspillet uhjælpelig forfusket 
og forgiftet.60

Johnson skriver ikke her om forholdet mellom kirke og jøder spesifikt, men man ser at som 

hos Harling tillegges jødene en helt avgjørende rolle på godt og vondt. 

 

Avslutningsvis i dette kapitlet vil jeg igjen referere til George L. Mosse når han 

skriver at tradisjonelle middelalderske og kirkelige beskyldninger mot jødene ble 

sammenvevd med frykten for finanskapitalismen og motstanden mot det moderne samfunn i 

bl.a. Tyskland i ti-årene før 2. verdenskrig.61 Artikler jeg har drøftet i dette og det foregående 

kapittel, viser at man i DNI også var påvirket av denne tendensen: Jødene ble sett på som de 

fremste representanter for kapitalismen og modernismen. Dette ble forklart, av tradisjonell 

kirkelig antijudaisme, ved å henvise til deres vantro og ”evige indre uro”. Slik fremmet denne 

tradisjonen stereotypisering av jødene. I flere artikler brukes videre betegnelsen ”jøden”, med 

liten forbokstav. Den betegnelsen grunner seg på mange fordommer, noe også artiklene 

illustrerer, om den evige jøde – Ahashver, med sin indre uro, alltid hvileløst vandrende 

omkring, tvilende og fornektende, radikal og rotløs. Denne stereotypiseringen adopterte den 

antisemittiske bevegelse. Videre ble både innenfor den protestantiske og katolske kirke og i 

den antisemittiske bevegelse jødene sett på som en motpol og som den vesentligste hindringen 

for å gjenopprette et rettferdig, kristent og hierarkisk samfunn hvor ateismen og materialismen 

ville slippe taket på folk.62 Dette var den antisemittiske bevegelse helt enig i. Men forslag til 

løsning på ”jødespørsmålet” eller ”jødeproblemet” var forskjellig innenfor kirken og den 

antisemittiske bevegelse. Også årsaken til ”jødeproblemet” var man uenig om. Kirken mente 

det var en religiøs årsak. Innenfor den moderne antisemittiske bevegelse fant man årsaken til 

problemene i jødenes rase og ”blod”. 

  

Pastor Smith, som arbeidet som misjonær blant jødene i Budapest, har en interessant 

artikkel i MFI i januar 1939, som er relevant for den avsluttende diskusjonen av kapitlet. Han 

                                                 
60 Johnson, Gisle, Glimt fra arbeidet., MFI, nr.10, 25.mai 1932, s 113-15. Sitatet er hentet fra s 114. Kursiv brukt 
av artikkelforfatteren.  
61 Mosse, George L., Toward the Final Solution. A History of European Racism, New York, 1978, s 148-149 
62 Mosse, George L., Toward the Final Solution. A History of European Racism, New York, 1978, s 148-149 
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er opptatt av at kirken og den kristne misjon må ta et oppgjør med tidligere feilgrep overfor 

jødene, og skriver videre:  

Så lenge som vi betrakter jødefolkets omvendelse som en ikke-voldelig måte å bli kvitt 
det jødiske problem på, er vi mer oplyst, men ikke mer personlig omskapte kristne enn 
pogromenes forsvarere.63  

I hvilken grad rammes DNI av kritikken fra Smith? Utgangspunktet for at DNI drev sitt arbeid 

var som nevnt at jødene som alle andre måtte få muligheten til å vende om til kristendommen, 

og troen på at jødene skulle spille en avgjørende rolle i de siste tider. Å bli kvitt ”det jødiske 

problem” var ikke en motivasjonsfaktor i DNI. Men samtidig mente man at løsningen på 

nettopp ”det jødiske problem”, eller ”jødespørsmålet”, var omvendelse til kristendommen. Og 

i flere artikler rettes det harde utfall mot jødene, og det sies rett ut at jødene utgjør en fare for 

”den europeiske kristenhet”.  

De som utførte pogromer, hadde som motivasjonsfaktor å fjerne ”det jødiske 

problem”. Der ligger en viktig forskjell. Men igjen er det viktig å understreke at jødene ble 

sett på som en motpol både i DNI og i den antisemittiske bevegelse, og at man innenfor 

kirken mente at ”jødeproblemet” ville bli løst hvis jødene vendte om til kristendommen. I sin 

artikkel påpeker Smith for sin del at den grunnleggende respekt for jødene ofte hadde manglet 

under misjonsfremstøt fra kirken, og at årsaken til det lå i kirkens tradisjonelle antijudaisme.64 

Jeg vil for min del hevde at DNI ikke ble truffet presist av den mest alvorlige kritikken til 

pastor Smith, om at misjonsfremstøt kunne sammenlignes med pogromer. På den annen side 

ble nok mange kirker på kontinentet truffet mer presist, noe Mosse også er inne på når han 

hevder at kirken i mellomkrigstiden ikke lenger målbar toleranse og universalisme. Man så 

konsekvensen av at slike idealer var forlatt, da kirken ikke utgjorde noen effektiv barriære 

mot innføring av Hitlers rasepolitikk våren 1933.65 DNI hadde ikke gitt opp universalisme og 

toleranse. Men det er ingen tvil om at pastor Smith sin kritikk for mangel på respekt overfor 

jødene også rammet DNI.  

                                                 
63 Pastor R.Smith, En jødemisjonærs personlige egenskaper., MFI, nr.1, 10.januar 1939, s 9-12. Sitatet er hentet 
fra s 10. Artikkelen er hentet fra News Sheet, et Israelsmisjonsblad for England eller Skotland.  
64 Pastor R.Smith, En jødemisjonærs personlige egenskaper., MFI, nr.1, 10.januar 1939, s 9-12. Artikkelen er 
hentet fra News Sheet, et Israelsmisjonsblad for England eller Skottland 
65 Mosse, George L., Toward the Final Solution. A history of European Racism, New York, 1978, s 148-149 
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4. Stigmatisering: Adferd og utseende:  
 

I dette kapitlet vil jeg mer detaljert undersøke hvordan jødenes adferd og utseende blir 

fremstilt i MFI og i brev, og drøfte hvorvidt man i DNI var påvirket av datidens raselære. Jeg 

vil først se på artikler og brev som omtaler jødenes adferd.  

Fra artiklene vil jeg i det følgende ta frem tre karakteristiske eksempler fra det Gisle 

Johnson skrev.  (For flere eksempler se fotnote.1) Senere i kapitlet kommer noen flere 

eksempler, både fra Johnson men også fra Hexeberg. Johnson leverte på 30-tallet regelmessig 

til MFI en type artikler med betraktninger som ofte hadde et filosofisk tilsnitt. Ikke sjelden 

handlet betraktningene om jødene, og bl.a. om deres adferd.  

I juni 1930 hevder han: 

Et virkelig overbevist menneske har aldrig baktanker. Fordi jøderne har saa litet, som 
de virkelig er overbevist om i livet, er næsten alle deres tanker baktanker.2

Johnson mener vel at jødene ikke har noen sikker overbevisning enten hovedsaklig fordi de i 

så liten grad har vendt om til kristendommen, eventuelt fordi de er sekulære og ikke-

praktiserende. Dette fører til at de har mer ”baktanker” enn andre. Et slikt utsagn kan sies å 

føye seg inn i de århundrer lange anklagene om at jødene var uærlige og ikke til å stole på 

innenfor handel. 

I mai 1932 skriver Johnson: 

Sjelden har jeg set jøder le, ialfald aldrig med samme frie latter som vore nordiske folk. 
Men smile kan de. Bare at smilet ikke altid er godt.3

Johnson sammenlikner jødene med sitt eget folk til de sistnevntes fordel. Igjen fremstilles 

jødene i en nedlatende tone. Man gis inntrykk av at jødene har tvetydige motiver, ja nesten 

onde. 

I 1930 uttaler Johnson seg om jødiske studenter i Budapest. Han kommer inn på de av 

studentene han mener har dårlige evner og studievaner og skriver at 

                                                 
1 For flere eksempler se: Johnson, Gisle, Kvartalsberetning fra Budapest., MFI, nr. 7, 10. april 1930, s 75-78. Se 
s 76; Johnson, Gisle, Strøtanker under arbeidet, MFI, nr. 23-24, 10. des. 1930, s 274-276. Se s 275; Johnson, 
Gisle, Læger og syke., MFI, nr. 2, 25. jan. 1935, s 22; Johnson, Gisle, Ordets tjeneste., MFI, nr. 3, 10. feb. 1935, 
s 27-29. Se s 27; Johnson, Gisle, Kvartalsberetning., MFI, nr. 7, 10. april 1935, s 76-78. Se s 78; Johnson, Gisle, 
Jødene og julen., MFI, nr. 1, 10. jan. 1937, s 12-13. Se s 12; Johnson, Gisle, Samling., MFI, nr. 5, 10. mars 1940, 
s 51.   
2 Johnson, Gisle, Strøtanker under arbeidet., MFI, nr. 12, 25. juni 1930, s 137-138. Sitatet er hentet fra s 138. 
3 Johnson, Gisle, Glimt fra arbeidet., MFI, nr. 10, 25. mai 1932, s 113-115. Sitatet er hentet fra s 115. Kursiv er 
brukt av artikkelforfatteren. 
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hvad de ikke naar op til av alvor og grundighet, prøver de saa at erstatte med frækhet og 
paafaldenhet,... [...] Nu er det selvfølgelig ikke bare jøder, som har det slik. Men naar 
det er jøder, som har det slik, saa blir det hele endnu mindre tiltalende. Rotløse og bitre 
som de er, blir det hele endnu mere fanatisk-affektert, endnu mere individualistisk-
unaturlig.4  

Ahashver trer frem her: Jødene er rotløse og bitre. Kraftige og negativt ladede adjektiver 

benyttes for å karakterisere de jødiske ungdommenes oppførsel og skille dem ut fra andre de 

andre studentene.  

Disse tre eksempler viser at det var godtatt å beskrive jødenes adferd på denne måten, 

og slik la den tradisjonelle kirkelige antijudaismen komme tydelig frem. Det var aldri noen 

innlegg i bladet mot at slike karakteristikker kom på trykk. 

  

Hva så med brevene? Som jeg har vært inne på tidligere, blir det i brevene skrevet 

mest om administrative og økonomiske forhold. I relativt liten grad kommer det frem ytringer 

om politiske forhold eller om jødene. Men i enkelte tilfeller dukker de opp.  

Generalsekretær Hexeberg skriver i februar 1933 til Johnson om problemer som 

organisasjonens misjonær i Bulgaria, jøden Glückmann, har skapt den siste tiden pga et meget 

høyt og ikke regnskapsført pengeforbruk: 

Jeg hørte først i Kjøbenhavn av Pernow om Glückmanns Stockholmsreise, og blev jo 
noget forferdet, skjønt man vender sig til ikke bli overrasket over noget, når en har med 
jødene å gjøre.5

Litt senere samme måned sendte Hexeberg et brev til overlærer Petersen, formann i 

Trøndelag krets av DNI. I brevet omtaler han en person ”som vel og merke også er jøde-

kristen, men en meget bra kar”; ”jøde” står med understrekning.6  

 Johnson skriver også om Glückmann, i 1936 i brev til generalsekretær Rosef: 

Ånei, skrullet er Gl. [Glückmann] ikke, ikke mere han end Arne Jonsen7. Men jøde er 
han, og tvillingbror i sjelen til den manden.8

Disse eksemplene viser at også i brevene kunne jødene bli omtalt på en nedlatende 

måte, og at personen Glückmann ble brukt til å felle generelle dommer om jødene som 

kollektiv. Det syn kommer tydelig frem både hos Hexeberg og Johnson at for dem skiller 
                                                 
4 Johnson, Gisle, Kvartalsberetning fra Budapest, MFI, nr. 19, 10. okt. 1930, s 219-223. Sitatet er hentet fra s 
222.  
5 Brev fra Bjarne Hexeberg til Gisle Johnson, datert 8. feb. 1933 
6 Brev fra Bjarne Hexeberg til overlærer Petersen, datert 13. feb. 1933 
7 Arne Jonsen var misjonær for DNI i Jerusalem på siste halvdel av 1920-tallet. Arbeidet ble lagt ned etter noen 
få år. Gisle Johnson hadde på 1920-tallet debattert i MFI med Arne Jonsen om misjonsstrategi i DNI. Se evt.  
bakgrunnskapitlet, s 25, om dette. 
8 Brev fra Gisle Johnson til Nils Rosef, datert 1. feb. 1936 
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jødene seg ut og kan være vanskeligere å ha med å gjøre enn andre. På den annen side kunne 

også norske, ikke-jødiske kollegaer skarpt karakteriseres.9 Når det så gjelder de tradisjonelle 

diskriminerende uttalelsene om jøder som ville konvertere og la seg døpe (jmf. Elukins 

forskning om middelalderen, s 10-11 i bakgrunnskapitlet), kom et slikt syn aldri til uttrykk i 

MFI, eller i brev i mellomkrigstiden. Uttalelsene i brevene kan etter min oppfatning ikke 

tolkes i retning av at de har med deres kristne tro å gjøre. Jeg oppfatter det slik at uttalelsene 

handler om jødenes adferd og egenskaper, der fordommer trer frem: Jødene som folk har 

negative egenskaper som gjør at det gir mening å si ”men jøde er han”.  

 

Hva slags forståelse hadde man så av begrepet rase i DNI? Jeg har funnet få artikler 

hvor man berører dette temaet. Johnson har en artikkel fra 1921 kalt ”Jøderne som race”, der 

han drøfter begrepet. Johnson mener at de forskjellige rasene fortsatt skiller seg fra hverandre, 

selv om de har blandet seg mer enn før, noe han ikke uttrykker noen skepsis til. Johnson 

benytter seg av begrepene indre og ytre rasemerker. Med ytre rasemerker tenker han på 

utseende, bevegelse og manérer. Han skriver:  

Dersom jeg ikke kan faa anbragt vedkommende i nogen av de folketyper, jeg kjender – 
ikke er han rumæner, ikke ungarer, ikke slaver, ikke tysker, ikke græker, - da griper jeg 
gjerne til den løsning, at han er jøde. Et altfor kosmopolitisk utseende tyder næsten uten 
undtagelse paa, at det er saa.”10

Johnson benytter seg av en stereotyp som var vanlig å bruke om holdninger og tenkemåter, 

”kosmopolitisk”, for å beskrive jødenes utseende. Jødene ble beskyldt for å være lite opptatt 

av den nasjon de tilhørte og først og fremst være kosmopolitisk orientert. Dette var en alvorlig 

beskyldning for jødene rett etter 1. verdenskrig, en tid hvor nasjonalismen og patriotismen 

nettopp i de øst- og sørøsteuropeiske statene hadde økt. I tillegg var den kommunistiske 

bevegelse i fremgang. Denne var på mange vis kosmopolitisk orientert, og jødene ble anklaget 

for å være ledende i denne bevegelsen og for å være ”fremmede” i de nye statene.  

Johnson berører faktisk det sistnevnte, at jødene er ”fremmede”, i denne artikkelen: 

Han nevner at en del påstår det ikke lenger finnes egne raser, at ”alt er for længe siden saa 

bortblandet, at alt blod er blit ’urent’!” Han sier at det gjerne er jøder som påstår dette, ”især 

                                                 
9 Her passer det på sett og vis å gjøre kjent et brev fra Hexeberg til Ihlen i 1924 hvor Johnson får sitt pass 
påskrevet. Johnson hadde et relativt høyt pengeforbruk, og regnskapsføringen var slett (i følge DNI sin revisor): 
”De vet jeg er ganske enig med Dem i Deres vurdering av pastor Johnson. Han er vel det vanskeligste menneske 
jeg i mit liv har hat med at gjøre og forhaabentlig vil komme til at faa; men samtidig staar og falder vort arbeide 
med ham. Da derfor hans regnskap for juli kom idag og viste et underskudd paa 51/2 mill. kr. var jeg ganske klar 
over at de 500 kr. maate sendes, og har jeg [sic] allerede anvist dem til utbetaling.” Brevet er datert 5. august 
1924. Undertegnede forstår det slik at 51/2 mill er spøkefullt ment og ikke en ubevisst feil.     
10 Johnson, Gisle, Jøderne som race., MFI, nr. 21, 10. nov. 1921, s 234-237. Sitatet er hentet fra s 234-235.  
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jøder som ønsker at forsvinde blandt de folk, hvis gjester de er.”11 Johnson hevder senere i 

artikkelen at raser fortsatt finnes, noe jeg vil komme tilbake til senere.  

Johnson skriver ellers lite om jødenes utseende. For ham ”kommer den jødiske race 

[fremfor alt] frem i de indre karaktertræk”. Det gjelder ”først og fremst dens religiøse geni”, 

men også ”dens dype sans for og kjærlighet til al videnskap og kunst”.12 Videre skriver han:  

Ogsaa her kommer historiens indflydelse frem: de har været nødt til at samle sig om sit 
indre liv og søke sin trøst og kraft i det; men anlæggene har været der fra begyndelsen 
av.13

Johnson trekker her frem positive egenskaper som interesse for videnskap og kunst når han 

karakteriserer jødenes ”indre racemerke”. De fleste var enig om at jødene var dyktige 

innenfor vitenskap, men antisemitter beskyldte jødene innenfor kunst for bare å kopiere andre 

og ikke skape noe nytt selv. Johnson er tydeligvis uenig i det. Hva så Johnson legger i 

karakteristikken ”religiøst geni” er litt uklart. Jeg tolker det slik at han på den ene siden 

beundrer jødene for at de grunnla sin egen religion, og at de har klart å ta vare på den til tross 

for mye forfølgelse. På den andre side er det kanskje også mulig at han ilegger 

karakteristikken en viss negativ betydning, med tanke på at relativt få jøder har konvertert til 

kristendommen, og at det er en viktig grunn til at jødedommen består. Johnson gir én god 

forklaring på at jødene er opptatt av vitenskap og kunst, nemlig at det kun er slik lærdom de 

kan ta med seg under forfølgelse. Materielle verdier blir ødelagt. Men han hevder deretter at 

”anlæggene” for vitenskap og kunst ”har været der fra begyndelsen av”. Jeg forstår Johnson 

dit hen at jødene mer enn andre har anlegg for intellektuelt arbeid, og at det alltid har vært 

slik. Det er altså en iboende egenskap. Her kan Johnson være påvirket av datidens raselære. 

Innenfor denne læren mente man at de forskjellige rasene hadde spesielle egenskaper som 

skilte dem fra de andre, og det var viktig å ta vare på disse egenskapene for å ”foredle” rasen.  

Johnson omtaler også andre folkeslag i denne artikkelen, og da for å sammenligne 

med jødene:  

Der er forøvrig blot én orientalsk race, som man virkelig kan blande sammen med den 
jødiske, nemlig armenierne (forøvrig jødernes bitre fiender). I almindelighet udmerker 
armenierne sig dog ved en særegen form av bakhodet, som gjør dem let kjendelige; de 
er utprægede ’kortskaller’.”14

                                                 
11 Johnson, Gisle, Jøderne som race., MFI, nr. 21, 10. nov. 1921, s 234-237. Sitatene er hentet fra s 234. 
12 Johnson, Gisle, Jøderne som race., sitat fra s 234-236. 
13 Johnson, Gisle, Jøderne som race., sitat fra s 236.  
14 Johnson, Gisle, Jøderne som race., sitat fra s 234-235.  
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Som vi ser, setter Johnson begrepet ”kortskaller” i anførselstegn. Kortskalle var et uttrykk 

som ble brukt i rasebiologien innenfor frenologien, i forbindelse med typeinndeling av 

menneskets hodeskalle. Jeg har ikke funnet at Johnson, eller andre artikkelforfattere i MFI, er 

opptatt av frenologi, og det er vel derfor Johnson setter uttrykket kortskalle i anførselstegn. 

Senere i artikkelen karakteriserer Johnson så jødenes adferd som handelsmenn. Han 

omtaler da jødene i entall, som ”jøden”. I artikkelen sammenlignes ”jøden” med andre folk: 

For folkebevisstheten i næsten alle lande staar jøden som den uærlige handelsmand. 
Uærlig blir han let, naar han har med folk at gjøre, som lar sig narre. Og at jøderne i 
forstand og erfaring er overlegen over de fleste andre, er sikkert. Men der findes mange 
folkeslag, som gaar dem en høi gang i handelsaand og sluhet. Iagtagende og beregnende 
er alle østlændinger, og saa ogsaa jøderne. Men noget racemerke er det ikke hos dem.”15

Johnson aksepterer stereotypen om den uærlige jødiske handelsmann, men han mener at dette 

ikke er et indre ”racemerke”. Der nevner han kun deres ”religiøse geni” og anlegg for 

vitenskap og kunst. Johnson hevder videre at det finnes andre folkeslag som er ”verre” som 

handelsmenn. Han tenker da tydeligvis på andre folkeslag i østen som han omtaler som 

”østlændinger”. Forøvrig omtaler Johnson jødenes forstand og erfaring som ”overlegen over 

de fleste andre”. At jødene ansees for å være mer kunnskapsrike enn andre folk går for øvrig 

igjen i flere artikler i MFI. (Se f.eks nederst s 54-55.)  

Johnson hevder altså at jødene er i besittelse av egenskaper som alltid har vært der. 

Hvordan skal dette forstås i forhold til datidens raselære? Som jeg har vært inne på tidligere i 

underkapitlet ”Religiøst syn på jødene”, oppfattet kirken jødene som så å si av naturen et 

vantro folk; i følge Johnson hadde de vært det helt siden ”de første profeters tid”.16 Dette var 

en sentral del av den tradisjonelle antijudaistiske teologi. Denne vantro ble forklart religiøst, 

og kuliminerte med den kollektive skyld i korsfestelsen av Jesus. Etter dette hadde jødene 

som folk levd under en Guds straff. Jødene ble altså tillagt den negative egenskap å være 

vantro og tvilende. De ble også tillagt positive egenskaper som å ha anlegg for kunst og 

vitenskap. Hva med andre egenskaper? Johnson skriver i oktober 1933 om jødisk ungdom, og 

har registrert at de særlig slutter opp om kommunisme og sionisme. Han fortsetter: 

Men at det just er kommunismen, de er kommet til å feste sig ved, kunde man nok 
undre sig over. Ti jødene er i sitt hjerte såvisst  ikke kommunistisk anlagt; tvert imot, de 
er utpregede kapitalister. Det er altså egentlig deres kapitalistiske grunninstinkt, som 
har slått ut i det stikk motsatte standpunkt, - og det vel av mange grunner: Skuffelse, 

                                                 
15 Johnson, Gisle, Jøderne som race., MFI, nr. 21, 10. nov. 1921, s 234-237. Sitatet er hentet fra s 236. 
16 Johnson, Gisle, Stillhet., Missions-Blad for Israel, nr.21, 10.nov., 1937, s 243f 
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bitterhet, den evige indre uro, som alltid må eksperimentere med noe og prøve nye 
chanser og nye veier.17

Johnson tillegger altså jødene egenskapen å være kapitalistisk anlagt. Dette var en side av 

deres folkekarakter.  

Dette viser at Johnson tilla jødene bestemte egenskaper, både positive og negative. 

Han synes altså tydelig påvirket av elementer i datidens raselære. Forøvrig gjentar Johnson 

langt på vei de ungarske antisemitters bilde av jødene som kommunister. Det store flertall av 

jødene var forøvrig ikke kommunister.   

Skarsaune peker på at mange teologer, også i Norge, var opptatt av begrepet 

folkekarakter fra siste halvdel av 1800-tallet, og hevder at den antisemittiske raseteori var en 

årsak til dette. Han fortsetter:  

Og i beskrivelsen av den jødiske folkekarakter hadde gamle og nye motiver fra den 
kirkelige antijudaisme meget lett for å blande seg inn, gjerne i kombinasjon med noen 
elementer fra den nye antisemittismen.18

Eksemplene nevnt her så vel som eksempler fra tidligere kapitler illustrerer dette. Hos 

Johnson blir jødene beskrevet som ”utpregede kapitalister”, en arv i hvertfall fra 

middelalderen da jødene ble beskyldt for pengegriskhet og ågerkarlvirksomhet. Men 

stereotypen av ”jøden” som ågerkarl ble også knyttet helt tilbake til Judas som fikk 

sølvpenger for å forråde Jesus. Innenfor den tradisjonelle kirkelige antijudaisme var dette en 

vanlig anklage. Og veien derfra til å anklage jødene for å være kapitalister var ikke lang. 

Johnson går så langt som til å hevde at jødene er i besittelse av det ”kapitalistiske 

grunninstinkt”. Dette kan ligne på en rasistisk ytring. Man må forstå Johnson slik at jødene 

mer enn andre sluttet opp om kapitalismen pga deres iboende egenskaper. Det er meget mulig 

at Johnson mener at denne egenskapen er blitt utviklet pga jødenes vantro og ulydighet mot 

Gud, altså at denne egenskapen forklares religiøst. I en annen artikkel av Johnson som jeg 

refererte til ovenfor om indre og ytre ”racemerker”, nevnes ikke at begjær etter penger hørte 

til jødenes indre ”racemerke”, mens man innenfor den moderne antisemittiske bevegelse var 

av den oppfatning at jødenes egenskaper var uforanderlige, og alltid hadde ligget i deres 

”blod”. Men det er liten tvil om at Johnson var påvirket av denne bevegelsens og den moderne 

raselæres ordbruk når han hevdet at jødene av instinkt var kapitalister.  

Johnson forklarer i den samme artikkelen jøders oppslutning om kommunismen ut fra 

blant annet ”den evige indre uro, som alltid må eksperimentere med noe og prøve nye chanser 

                                                 
17 Johnson, Gisle, Jødisk ungdom., MFI, nr.20, 25.okt. 1933, s 236-38. Sitatet er hentet fra s 237. 
18 Skarsaune, Oskar, Israels venner, Oslo, 1994, s 160 
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og nye veier.” Også her kommer det tydelig frem hvordan motiver fra den tradisjonelle 

antijudaismen blandes med elementer fra den moderne antisemittismen når den jødiske 

folkekarakter skal beskrives. Stereotypen ”jøden” med ”den evige indre uro” hørte til den 

tradisjonelle antijudaismen. Den ”evige indre uro” ble hovedsaklig forklart religiøst – jødene 

avviste kristendommen, og kom dermed ikke til rette med de viktige spørsmål i livet. Isteden 

søkte de etter nye idéer og ”nye veier” som f.eks. kommunismen. Også Ihlen anklager jødene 

for alltid å være på jakt etter nye idéer i sin artikkel fra 1936 (se s 34). Denne anklagen dukker 

opp igjen hos Johnson så sent som i juni 1938:  

Jødene har i omgangen med andre alltid hatt dette som spesialitet å være opfinnere av 
snarveier og benveier: ’Se her, tingene kan ordnes på denne måten også!’19

Og hos Hexeberg, som anklager jødene for alltid å skulle ”prøve nye chanser og nye veier”:  

Det jødiske menneske og dermed også jødedommen som åndsfenomen er i sitt vesen 
merkelig ubundet av sine omgivelser, radikal, fordi den er rotløs.20

”Jøden”, som er en betegnelse Hexeberg også bruker i artikkelen, og jødedommen er altså ”i 

sitt vesen rotløs”, igjen et eksempel på bruk av stereotypen den rotløse, evige jøde, Ahashver. 

Og rotløsheten fører til at ”jøden” tiltrekkes av radikale tanker. Dette var også gamle 

beskyldninger, men med den moderne antisemittiske bevegelse fikk de fått økt gjennomslag. 

Nye, radikale ideologier som sosialisme og kommunisme hadde stor oppslutning, og jødene 

ble beskyldt for å være de fremste representanter for disse ideologiene. Hexeberg hevder uten 

forbehold at ”jøden” og jødedommen av vesen er radikale; jødene har en iboende egenskap 

som gjør at de både utvikler og slutter opp om radikale tanker. Dette er nok et eksempel på at 

en artikkelforfatter kombinerer tradisjonell antijudaisme med elementer fra den moderne 

antisemittismen i beskrivelsen av den jødiske folkekarakter. Som både Christard Hoffmann og 

Skarsaune har påpekt, ble kirken påvirket av den moderniseringen av antijødisk ideologi som 

skjedde gjennom den antisemittiske bevegelse. I den tradisjonelle kirkelige antijudaisme ble 

jo jødene karakterisert som vantro og avgudsdyrkere men også som mektige og skadelige for 

samfunnet rundt dem. Med den moderne antisemittismen fulgte så anklager om at ”Jøden” var 

kapitalist og kosmopolitt, liberal, sosialist og kommunist.  

Hexeberg fortsetter i samme artikkel:  

                                                 
19 Johnson, Gisle, Snarveier., MFI, nr. 11, 10. juni 1938, s 125-126.  
20 Hexeberg, Bjarne, I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 32-36, 
nr.4, 25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59. Sitatet er hentet fra s 42. Kursiv er benyttet av 
artikkelforfatteren. Artikkelen bygger på et foredrag Hexeberg holdt på Nordisk Israelsmisjonskonferanse 
sommeren 1932. 
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Men den som er rotløs er ensom. På så mange måter føler han at han ikke er hjemme 
hos sig selv. [...] Her har vi en hel nasjon som fra en side sett, lider av denne 
mindreverdighetsfølelsen. Han er satt utenfor, er satt til side, får ikke ordentlig lov til å 
være med, blir sett ned på og ofte forfulgt på den grusomste måte. Det er da ikke å 
undres over at den jødiske sjel etterhånden er blitt preget herav. Vi kan forstå hans 
tilsynelatende ydmyke vesen, hans ofte smygende og smiskende måte å være på, hans 
forsiktige smygen sig frem gjennem alle forhold og vanskeligheter; han er elastisk, glatt 
og ledig, vet å sno sig og kommer alltid ned på benene, selv om han har gjort de mest 
halsbrekkende saltomortaler i livets lunefulle spill.21

Artikkelforfatteren fortsetter først med en stereotypisk fremstilling av jødene personifisert 

gjennom den evige jøde som ”ikke er hjemme hos seg selv” og som har 

”mindreverdighetsfølelse”. Dette mente man i DNI var en konsekvens av jødenes avvisning 

av kristendommen. Men Hexeberg hevder også at forfølgelsene jødene har opplevd har virket 

inn på deres vesen og preget dem. Kristenhetens miljø har påvirket dem og medført en rekke 

negative egenskaper, som Hexeberg så lister opp. Men Hexeberg mener altså at den dårlige 

behandling jødene har fått opp gjennom historien er en av årsakene til denne adferden.  

Johnson skrev, som nevnt, om ”kapitalistisk grunninstinkt” og om anlegg for kunst og 

vitenskap som ”har været der fra begyndelsen av”, egenskaper jødene alltid hadde hatt. 

Hexeberg for sin del påpeker at jødenes egenskaper også avhenger av det miljø de lever i. Jeg 

finner likevel Johnson og Hexeberg i hovedsak enige: Visse egenskaper var nedlagt i jødene 

fra tidlig av. Jødene var så blitt preget av den straff fra Gud som rammet dem fordi de hadde 

ansvaret for Jesu korsfestelse. De levde siden på et frelseshistorisk sidespor, og ulykker som 

rammet dem ble forklart både med å henvise til deres avvisning av Guds sønn, og til de 

fordommer og den diskriminering de opplevde i samfunnet. 

  

Hexeberg fortsetter videre: 

Men det hører også med til mindreverdighetskomplekset å ville hevde sig. Ingen kan 
være stolt som jøden. Og med rette. [...] Han er stolt av sin rase og den kraft hvormed 
folket har vist å bevare sig fra (sideskifte) undergang, fra opløsning og assimilasjon. 
Denne raseeiendommelighet, som er hans adelsmerke, vil han kjempe for å bevare ren. 
Han tilhører jordens ypperste folk, er aristokraten blandt folkene. Han er sig vel bevisst 
å være det overlegne menneske, hvis maktvilje alle andre burde underordne sig.22  

”Jøden” beskyldes for å ville hevde seg. Men i følge Hexeberg har ”han” grunn til å være stolt 

også. Her kommer igjen det syn frem at jødene er et folk å se opp til. Der er så i forlengelsen 

                                                 
21 Hexeberg, Bjarne, I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 32-36, 
nr.4, 25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59. Sitatet er hentet fra s 42. Kursiv er benyttet av 
artikkelforfatteren. 
22 Hexeberg, Bjarne, I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 32-36, 
nr.4, 25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59. Sitatet er hentet fra s 42-43. 
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av dette at Hexeberg tyr til stereotyper for å beskrive ”jødens” adferd; som at han er overlegen 

og har maktbegjær og ønsker å se alle andre underordne seg ham. Hexeberg nevner forøvrig 

noe som også moderne antisemitter var opptatt av, nemlig jødenes ”raserenhet”. Moderne 

antisemitter mente at det ”farlige” ved jødene nettopp var deres ”raserenhet”.  

I neste avsnitt oppsummerer Hexeberg:  

Altså: på en gang underlegen og overlegen, sikker på sig selv og sin opgave i verden, 
men tillike så forferdelig usikker i sin måte å være på, hovmodig og smygende, stor og 
liten, - slik er den jødiske sjel, tvespaltet i sitt innerste vesen.23

”Jøden” er full av kontraster. Hva menes med at han er ”sikker på sig selv og sin opgave i 

verden”? Det tenkes vel på at jødene har sin egen religion, og ser på seg selv som et utvalgt 

folk. Men det tenkes nok også på at jødene er materialistisk orientert, at de kun tenker på 

dennesidige verdier. Igjen kommer det frem hvor sammensatt syn Hexeberg, og mange andre 

i DNI, hadde på jødene. En må kunne si at jødene tillegges så ekstreme egenskaper, at de var 

med å underbygge myten om jødene som et folk med omfattende påvirkning på samfunnet de 

levde i; ja ikke bare på det, men på hele verden. Igjen kan en dra sammenlikninger med den 

moderne antisemittiske bevegelse som var så opptatt av å bygge opp en tilsvarende myte.  

Forøvrig skriver artikkelforfatterne i det hele mer om sjel enn om rase. Det var mer 

nærliggende for en misjonsorganisasjon å bruke betegnelsen sjel; de skulle ”vinne sjeler”.    

 

Finnes det eksempler på at man omtalte jødenes utseende i negative ordelag i MFI? 

Jeg har funnet få eksempler på det. Inge Hofman-Bang som var ansatt i Dansk Israelsmission, 

beskriver i en artikkel i august 1931 en vandring i den jødiske bydelen i Lvov24 i Polen. I 

denne bydelen dominerte ortodoks jødedom: 

Den ene forunderlige, gammeltestamentlige skikkelse glir forbi efter den anden. Gamle, 
foroverbøiede patriarker i lange kaftaner med belte om livet under frakker, som næsten 
naar jorden; det lange, graa skjeg bølgende ned paa brystet, ørekrøller, - en verden av 
længsel og vemod, av trods og stolthet gjemt i det mørke blik. – Ubeskrivelig skjønne 
fysiognomier! – Men ogsaa stygge. Fete ansigter (mest blandt kvinderne), lurende 
uttryk, plumpe, materialistiske træk. – Og unge, bleknebbede gutter – talmudlærlinge – 
med hængekrøller omrammende det forlæste ansigt.25

                                                 
23 Hexeberg, Bjarne, I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 32-36, 
nr.4, 25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59. Sitatet er hentet fra s 43. Kursiv er benyttet av 
artikkelforfatteren.  
24 Lvov het på tysk Lemberg. Hofman-Bang bruker det tyske navnet. Dansk Israelsmission drev arbeid i denne 
byen. 
25 Hofman-Bang, Inge, Skisser fra Lemberg, MFI, nr. 15, 10. aug. 1931, s 173-179. Sitatet er hentet fra s 173.  
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Det gies negative karakteristikker av utseende, men også positive. Fremstillingen er tildels 

stereotypisk; ansikt har ”materialistiske træk” og talmudlærlingene er ”bleknebbede” og har 

”forlæste ansigt”, men den mangler de negative trekk som man ellers ofte finner i beskrivelser 

av ”østjødene” i blader og bøker i mellomkrigstiden, slik som at det var mye smuss og 

smittsomme sykdommer der de bodde, og at de virket ”primitive”.  

Som tidligere nevnt (s 49) skrev Johnson om at jødene kunne kjennes igjen på et 

”altfor kosmopolitisk utseende”,26 noe som ble oppfattet som en negativ beskrivelse av 

jødenes utseende. Ellers har ikke Johnson vært opptatt av å komme med karakteristikker på 

dette området. Han skriver at  

man kjender igjen en race dels paa enkeltheter ved utseendet, særlig ansigtet, men ogsaa 
legemet idetheletat, og desuten paa det indre og ydre vaneliv.27  

Rett forut skriver han at ”intet folk i verden viser saa tydelige og skarpe racemerker som det 

jødiske.” Så Johnson var opptatt av å få frem at ”rasene” kunne gjenkjennes på utseende, men 

han var som nevnt tidligere mest opptatt av å karakterisere det ”indre racemerke” hos jødene, 

ikke det ”ytre”. Mens jødenes adferd gjentatte ganger ble nedlatende beskrevet i MFI, ble 

deres utseende altså sjelden karakterisert.  

Johnson hevder at ”[det] jødiske ’blod’ er ikke saa rent som man kanske gjerne tænker 

sig.” Johnson setter ”blod” i anførselstegn. Det kan tolkes som at han brukte dette begrepet 

med litt forsiktighet. Litt senere i artikkelen når han omtaler ”raser” generelt, bruker han også 

betegnelsen ”blod”, men han setter ikke uttrykket i anførselstegn da (se nederst s 49).28 At 

Johnson bruker begrepet ”blod” antyder at han er påvirket av datidens raselære, men han 

virker å være litt reservert når han bruker det i omtalen av et enkelt folk. Videre viser han til 

at også jødene har ”blandet” seg med andre folk, slik at f.eks. øynene på jøder kan være både 

blå og grå, og at enkelte har ”’opstoppernæse’”,29 uten å kommentere dette noe mer. Jødenes 

nese var jo blitt karikert mye de siste århundrene, og Johnson er seg vel dette bevisst når han 

kan opplyse om at det finnes jøder som faktisk har ”opstoppernæse”. Samtidig virker det som 

han vil få frem at karikaturene av jødene er misvisende, at som hos andre ”raser” ser jødene 

forskjellig ut.  

Som Hofman-Bang skriver Johnson om jødenes øyne. Hofman-Bang nevner deres 

”mørke blik”, Johnson deres sorte øyne i en artikkel kalt ”Jødiske øine” i 1921: 

                                                 
26 Johnson, Gisle, Jøderne som race., MFI, nr. 21, 10. nov. 1921, s 234-237. Sitatet er hentet fra s 235. 
27 Johnson, Gisle, Jøderne som race., sitatene fra s 234 
28 Johnson, Gisle, Jøderne som race., sitat fra s 234-235 
29 Johnson, Gisle, Jøderne som race., sitatene fra s 234 
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Hvert menneskeslag, hver kaldsgjerning, hvert folk har sine specielle slags øine.  

Og fremfor alt jøderne. Der ligger en verden av liv og lidelse i de jødiske øine. Jeg tør 
trøstig paastaa, at der findes intet folk paa jorden, som har slike øine. [...] Og det typiske 
jødiske raceøie er sort, sort som natten. Et arabisk ordsprog taler om de sorte øines 
uutgrundelighet. Og dertil kommer, at de næsten altid gjør et sørgmodig indtryk.30  

Johnson benytter seg av betegnelsen ”raceøie”. Igjen antyder dette at han er påvirket av 

datidens raselære. Samtidig omtaler han altså jødene med medlidenhet, mens utsagnet om 

øynenes ”uutgrundelighet” kanskje kan forstås slik at han oppfatter jødene som vanskelige å 

trenge inn til, og at dette bl.a. gjelder i misjonsarbeidet.  

Videre skriver Johnson:  

Saa ofte i skolen, naar barna hadde gjort noget galt – og ellers ogsaa med voksne, naar 
det var de som hadde ’gjort noget galt’ – har jeg vel speidet og speidet i øinene efter et 
tegn paa tilstaaelse, paa overgivelse, paa overvundethet, men støtt mig paa den samme 
uransakelige sørgmodighet i blikket, som ingenting forraader av hvad der foregaar i 
hjertet. Det er øine, som har en lang, lang vane med at verge sig. Og det ikke bare mot 
ubekvemme ransakninger og efterspørsler, men fremfor alt ogsaa mot indtryk.31

Man kan her fornemme en slags ovenfra og ned-holdning når han skriver om hvordan jødene 

reagerer når de har gjort noe galt. Han skriver både om barn og voksne, men som vi ser bruker 

han anførselstegn når han skriver om voksne som har gjort noe galt, noe som vel kan tolkes på 

forskjellig vis; han kan bruke det for å få frem at man legger en litt annen betydning i 

uttrykket når man bruker det om voksne enn når man bruker det om barn. Når Johnson drøfter 

dette videre, skriver han om hvordan han har ”speidet og speidet i øinene efter et tegn på 

tilstaaelse, paa overgivelse, paa overvundethet...”. Dette vitner om nevnte holdning. 

  

Som oppsummering kan en si at det er jødenes adferd som først og fremst 

kommenteres i MFI og i brev. I liten grad kommenteres jødenes utseende, selv om noen 

eksempler finnes. Det er Gisle Johnson som har vært mest opptatt av å karakterisere jødenes 

adferd. Stereotypiske utsagn og fordommer trer frem i beskrivelsene, og en kan fornemme en 

nedlatende tone i flere av artiklene. Samtidig er det også flere eksempler på at jødene gis 

positive karakteristikker.  

Jødene tillegges bestemte egenskaper som ”kapitalistisk grunninstinkt”, og radikalt 

”vesen”. Slik jeg tolker forfatterne, mener de at egenskapene tildels ”alltid” har ligget hos 

                                                 
30 Johnson, Gisle Johnson, Gisle, Jødiske øine., MFI, nr. 23-24, 10. des. 1921, s 256-59. Sitatet er hentet fra s 
257. 
31 Johnson, Gisle Johnson, Gisle, Jødiske øine., MFI, nr. 23-24, 10. des. 1921, s 256-59. Sitatet er hentet fra s 
257. 
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jødene, tildels kommet av at jødene er rammet av en Guds straff og tildels betinget av det 

miljø jødene har levd under med mye diskriminering og forfølgelse opp gjennom historien.  

Det er et ganske sammensatt syn på jødene som trer frem hos både Johnson og 

Hexeberg. ”Jøden” omtales som et folk å se opp til, men også som et folk med en særskilt 

”maktvilje”. ”Han” omtales som usikker, ensom og underlegen, men samtidig overlegen. 

Jødene tillegges på mange måter ekstreme egenskaper og derfor å ha stor påvirkning på 

samfunnet rundt seg. En finner faktisk beskyldninger som bygger opp under budskapet i 

”Zions vises protokoller” om en jødisk verdenskonspirasjon.  

Artikkelforfatterne er videre preget av den tradisjonelle kirkelige antijudaisme. Men 

de er også påvirket av moderniseringen av antijødisk ideologi gjennom den antisemittiske 

bevegelse. Eksemplene ovenfor viser det. At jødene som folk var radikale og mer enn andre 

søkte finansiell og politisk makt gjennom kapitalisme, liberalisme, sosialisme eller 

kommunisme, var sentrale beskyldninger innenfor den antisemittiske bevegelse. En annen av 

deres sentrale beskyldninger mot jødene, som også finnes i MFI, gjaldt deres kosmopolitiske 

orientering på bekostning av oppslutning om nasjonalstaten. Jødene blir altså som folk 

stigmatisert gjennom bruk både av tradisjonelle stereotyper og dem fra nyere antijødisk 

ideologi.  
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5. Endetidssyn i DNI:  
 

I dette kapitlet vil jeg se på hva slags endetidssyn som trer frem i MFI og i brev, og 

om dets rolle og betydning innenfor MFI sitt syn samlet sett på jødene. Jeg vil også se på i 

hvordan endetidssynet påvirket deres syn på sionismen. 

 

Endetidssyn:  
 

Jeg har under den historiske gjennomgangen av jødemisjon i Europa vist at 

endetidssynet har vært sentralt i DNI. Samtidig har ledere i bevegelsen også har vært opptatt 

av å allminneliggjøre misjon overfor jødene, dvs å ikke knytte misjon ensidig til tanken om 

kommende endetid. Det siste synet kommer delvis frem i et foredrag sogneprest Skagestad 

holdt på Den norske Israelsmisjons landsmøte sommeren 1933, der han mener man skal være 

tilbakeholden med å prøve å beregne når en endetid kommer, bl.a. utifra politiske hendelser:  

Men hele Israel skal bli frelst, etter at hedningenes fylde er gått inn. [...] Vi skal arbeide 
med dette uten å gi oss av med utregninger eller bygge på politiske hendelser. [...] Vi 
bør ikke koble denne misjon sammen med zionismen eller andre politiske foreteelser.1

Som jeg også tok opp under den historiske gjennomgangen av jødemisjon i Europa, forstod 

DNI, og kirken i Norge forøvrig, profetier i bibelen dithen at jødene ville vende om til 

kristendommen i stort antall etter at alle folkeslag var nådd med kristen misjon. Dette ville 

skje i de siste tider, et syn som kommer tydelig frem i Skagestads foredrag. Men også pga 

sionismen og den økende jødiske innvandringen til Palestina, såvel som andre politiske 

hendelser, var det mange kristne som rundt tidspunktet for Skagestads foredrag forsøkte å spå 

nærmere når de siste tider skulle innfinne seg; i kirken var det utfra tolkning av profetier i 

bibelen også en utbredt tro på at jødene skulle innvandre til Palestina og Jerusalem i de siste 

tider. Skagestad for sin del advarer mot å ha et slikt fokus. Han mener DNI, som annen 

misjon, skal arbeide videre uten å tenke for mye på hva slags tid man lever i. Men samtidig er 

det liten tvil om at troen på en folkevekkelse for jødene i endetiden medførte at hendelser som 

kunne tolkes til støtte for denne troen, skapte forventninger om at en levde i de siste tider.  

  I hvilken utstrekning finner en artikler hvor det grunnes over om man lever i de siste 

tider? Gisle Johnson har en artikkel i oktober 1938 hvor han drøfter den urolige tid man står 

                                                 
1 J.S.J.(usikker på hvem det er), Den norske Israelsmisjons 5te landsmøte i Stavanger 25de-27de august., MFI, nr 
17, 10.sept. 1933, s 197-198 
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oppe i. Han henviser til det siste verset i Det Nye Testamentet, Johannes Åpenbaring 22,20, 

som handler om endetiden og at Jesus snart skal komme igjen, og avslutter artikkelen med at 

dette verset ”har visst ikke ofte samlet sinnene slik som nu.”2 En må forstå det slik at også 

Johnson undres på om man nå lever i de siste tider.  

Den kjente ingeniøren Albert Hiorth hevder i en artikkel i september 1938 at endetiden 

er nært forestående, og knytter det blant annet til at jødene bosetter seg i Palestina, men også 

til den økende forfølgelsen av jødene i Europa.3 Det samme gjør overrettssakfører Eilertsen i 

en artikkel i januar samme år.4  

Dette viser at artikkelforfattere i MFI var opptatt av om man levde i de siste tider, og 

at dette bl.a. ble knyttet opp til hva som skjedde med jødene. Derfor var det ikke alle som 

fulgte Skagestads formaning om ikke å prøve å komme med utregninger, eller koble 

misjonsvirksomheten med sionismen eller andre hendelser i samfunnet.  

 I en tidligere artikkel, fra september 1934 som med stor sannsynlighet er skrevet av 

Ihlen5, hevder han:  

Dersom kristenheten ikke gjør alvor av å vinne jødene for Kristus, står hele verdens 
både civilisasjon og kristendom i fare.6

Rett før dette utsagnet viser han til at jødene i USA i mindre grad slutter opp om synagogen, 

og at det jødiske bladet han har hentet informasjonen fra, mener dette medfører en stor fare 

for jødedommens fremtid. Lignende tanker kom Ihlen med også i 1930:  

Den evangeliske verden driver nu israelsmission paa alle kanter av kloden, og dens 
store betydning for kristenhetens fremtid blir mer og mer tydelig.7

Vi ser i disse to artiklene hvor avgjørende Ihlen mener misjon overfor jødene er: Skal kirken 

få oppleve å gå inn i de siste tider, må jødene omvendes. Dette var som tidligere nevnt ikke et 

kontroversielt syn innenfor kirken. Men i det første sitatet går Ihlen lenger: Undergangen er 

nær om ikke den virksomhet han er med å lede vil lykkes. Slik dramatisk ordbruk har vi også 

sett eksempler på tidligere i MFI; Harling frykter i 1924 at den økende innvandringen av jøder 

fra Øst- til Vest-Europa skal føre til ”ødelæggelse” av ”kristenheten”.8 (se s 43) Og Hexeberg 

                                                 
2 Johnson, Gisle, Halvårsberetning., MFI, nr.19, 10. okt. 1938, s 219-221. Sitatet er hentet fra s 221.  
3 Hiorth, Albert, Skal synedriet gjenoprettes?, MFI, nr.17, 10. sept. 1938,  204-205 
4 Overrettssakfører Eilertsen, Drammen, Sabbatsåret i Palestina., MFI, nr.1, 10.jan. 1938, s 11-13 
5 Artikkelen er usignert og mest sannsynlig er det da redaktøren, Ihlen som har skrevet den.  
6 Usignert artikkel, Jødene og synagogen., MFI, nr.17, 10.sept. 1934, s 207 
7 Ihlen, Christian, 10de søndag efter trefoldighet, MFI, nr.15, 10. august 1930, s 183 
8 Harling, Østjødenes religiøse liv., MFI, nr.15, 10.august 1924, s 173-77 og nr.16, 25. august 1924, s 189-91. 
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omtaler i 1932 ”jødens kamp mot den øvrige verden” som en religiøs kamp, ”hans holdning 

blir antireligiøs og antikristelig.”9 (se s 40)  

Alle tre artikkelforfatterne kommer altså med advarsler: Ihlen oppmoder innenfor et 

endetidsperspektiv folk til å slutte opp om Israelsmisjon slik at kristendommen og 

sivilasjonen kan overleve, mens Harling og Hexeberg advarer mot den jødiske innflytelse som 

til syvende og sist kan gjøre at ”kristenheten” kan gå til grunne. Dette illustrerer at ledende 

menn i DNI mente jødene og Israelsmisjonen spilte en hovedrolle i verdenshistoriens videre 

forløp. 

  

I tidligere kapitler har jeg bl.a. drøftet DNI sitt syn på modernismen og politiske 

ideologier som sosialisme og liberalisme. Jeg vil i det følgende drøfte artikler som kobler 

tidens utvikling med endetidsforestillinger.   

I en artikkel i 1923 av Harling kalt ”I antikrists tegn” tilbakeviser han på den ene siden 

beskyldningene mot jødene i Zions vises protokoller som var blitt utgitt i Norge i 1920 under 

tittelen Den nye verdenskeiser. I denne boka ble jødene beskyldt for å representere alle 

aspekter ved den moderne verden som reaksjonære er sterkt konservative fryktet så mye, slik 

som liberalisme og sosialisme og kritikk av bestående autoriteter innenfor kirke og 

samfunnsliv. Jødene ble i boka også beskyldt for å provosere frem finansielle kriser for å 

drive opp prisene, og for å stå bak en ”verdenskonspirasjon” som skulle bringe frem en jødisk 

”verdenshersker”.10 Harling fortsetter så:  

Det lar sig ikke benegte, at i denne utvikling med antikrists aabenbarelse spiller jøderne 
en fremtrædende rolle, fordi de hører til de dygtigste og mest maalbevisste 
repræsentanter for alle hine idéer og idealer, som ophøier menneskeforgudelsen, 
selvforløsningen og verdsligheten til religion.11   

De ”idéer og idealer” Harling nevner er bl.a. kommunisme, Folkeforbundet med sine idealer 

om verdensfred og rettferdighet, og de nyreligiøse retningene teosofi, antroposofi og 

okkultisme.  

Under sitt foredrag på Nordisk Israelsmisjonskonferanse sommeren 1932 ser også 

Hexeberg på ”[jødene] som representant for noe av hele tidens mentalitet, for det naturlige 

menneskes reaksjon mot Gud”. Rett forut hevder han at ”kristenheten holder på å judaifiseres 

                                                 
9 Hexeberg, Bjarne, I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 32-36, 
nr.4, 25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59. Sitatene er hentet fra s 43-44. Kursiv er brukt av 
artikkelforfatteren.  
10 Mosse, George L., Toward the Final Solution. A History of European Racism, New York, 1978, s 117-118 
11 Harling, I antikrists tegn, MFI, nr.12, 25.juni, 1923, s 137-139. Sitatet er hentet fra s 138. Artikkelen er 
redigert av Ihlen. Den er hentet fra det tyske jødemisjonsbladet Friede uber Israels.  
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fordi den jødiske ånd har et så mektig grep på menneskesinnet”, og videre at ”jødemisjonen 

skal være et angrep på alle de nedbrytende og opløsende krefter som tidens ’Antikrist’ fører i 

marken.”12  

Innenfor kirken var antikrists komme nettopp knyttet til endetiden, og i følge både 

Harling og Hexeberg tyder tidens utvikling på at antikrists komme er i ferd med å nærme seg. 

De beskylder jøder som representerte ”hine idéer”, for å forberede dette. Dette var den 

alvorligste anklagen kirken kunne rette mot andre. Tydeligere kunne ikke jødene bli skilt ut 

som en motpol. Dette er også et eksempel på stereotypen om den jødiske 

verdenssammensvergelse. 

Ihlen anbefaler i 1924 varmt en bok om endetiden av den tyske teologen Ferdinand 

Brockes med tittelen Verdens herrer. Forfatteren skriver om det som vil skje snart, en 

menneskealder fremover i tiden, da jødene antas å ville spille en sentral rolle, både på godt og 

vondt. Det vises til ”den vældige skarpe aandskamp mellom kristendom og antikristendom”. 

Antikrist vil i følge forfatteren i de siste tider representeres ved en verdenspresident, som er 

jøde, og den vantro paven.13 Igjen sees et eksempel på stereotypen om den store jødiske, såvel 

som katolske, sammensvergelsen. Ihlen har ingen kommentar til dette. En må forstå det slik at 

Ihlen i hvertfall ikke er uenig i påstanden om at antikrist vil være representert ved en jøde, og 

dermed går et skritt lenger enn Harling og Hexeberg. Harling for sin del sier forøvrig i sin 

artikkel at han er uenig med de kirkelige røster som hevder nettopp det Brockes gjør, at 

antikrist skal komme fra jødene.  

Og både Harling og Hexeberg understreker i sine artikler at man som kristen må satse 

på misjon, og tar avstand fra den antisemittiske bevegelse. Harling skriver at man må 

”foredle” det gode som ligger i jødedommen og ikke kun fordømme den14, mens Hexeberg 

beklager at ”kirkens menn” ofte står i ledelsen for antisemittismen, og påpeker at det er 

gjennom kjærlighet at misjonsarbeidet skal gjøres.15

Harling tar som nevnt avstand fra Zions vises protokoller. Men som jeg viste i 

underkapitlet ”Politisk syn på jødene”, ble det i flere artikler advart mot den jødiske fare og 

påpekt at jødene hadde innehatt mye makt og kunne få det igjen. Ihlen skrev i 1936 om den 

                                                 
12 Hexeberg, Bjarne, I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 32-36, 
nr.4, 25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59. Sitatene er hentet fra s 54-55. 
13 Ihlen, Christian, En merkelig bok., MFI, nr. 23-24, 10.des. 1924, s 281-84. Sitatet er hentet fra s 282.  
14 Harling, I antikrists tegn, MFI, nr.12, 25.juni, 1923, s 137-139. Sitatet er hentet fra s 139. Artikkelen er 
redigert av Ihlen. Den er hentet fra det tyske jødemisjonsbladet Friede uber Israels. 
15 Hexeberg, Bjarne, I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 32-36, 
nr.4, 25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59. Sitatet er hentet fra s 59.  
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”verdensfaktor” jødene hadde utgjort og som de plutselig kunne bli igjen16 (s 33), mens 

professor Moe beskyldte i desember 1938 jødene for å ha verdensherredømme som mål.17 (s 

33) Selv om man tok avstand fra beskyldningene i Zions vises protokoller, eksisterte det i 

DNI en frykt for jødisk makt og en forestilling om at jødene bevisst arbeidet for betydelig 

innflytelse i hele verden, ja til og med verdensherredømme. Og da har man tilnærmelsesvis 

kommet med de samme beskyldningene som i Zions vises protokoller. 

  

Det er altså et sammensatt og motsetningsfylt syn som trer frem i DNI gjennom disse 

artiklene. På den ene side var man av den oppfatning, som den lutherske kirke forøvrig, at 

jødene i de siste tider skulle omvendes til kristendommen i stort antall. Denne forventningen 

var en viktig motivasjonsfaktor for arbeidet. Det ble på den andre siden påpekt at 

misjonsarbeidet måtte drives uten at man var for opptatt av endetidsspekulasjoner. Samtidig 

ble jødene gjennom sin tilslutning til moderne ideologier og idéer ofte beskyldt for å være de 

fremste representanter for tidens negative utvikling, ja endog beskyldt for å forberede 

antikrists komme. Kirken hadde også tidligere i historien fremstilt jødene som en fare for 

samfunnet, og anklaget dem for å gå antikrists ærend. Så uttrykksmåten, eller retorikken, i 

disse jødefiendtlige uttalelsene i MFI, var altså ikke noe nytt i kirkens historie.  

MFI og kirken forøvrig hevdet i mellomkrigstiden at den vestlige verden på mange vis 

var preget av forfall. Og jødene ble ofte trukket frem som de fremste representanter for den 

utvikling som førte til forfall, gjennom bl.a. å bli assosiert med det ”moderne”. I samsvar med 

den tradisjonelle kirkelige antijudaismen mente man videre i MFI at det hvilte en Guds straff 

og dom over jødene; de hadde alltid valgt feil og ville fortsette å gjøre det så lenge de ikke 

vendte om. Og deres avvisning gjorde at de lettere enn ”kristne” folkeslag ble med i 

bevegelser som førte til forfall. Ut fra et slikt ståsted ble det nærmest ”uunngåelig” lagt skyld 

på jødene av DNI og kirken. Det bl.a. DNI ikke så, var at deres uttalelser noen ganger til 

forveksling lignet på jødefiendtlige ytringer som den antisemittiske bevegelse kom med, om 

jødene som den store fare for samfunnet, om kamp mellom sivilisasjoner på liv og død og 

faren for den vestlige sivilisasjons fremtid.  

 

 

                                                 
16 Ihlen, Chr., Jødeproblemet i dag., MFI, nr. 13, 10. juli, s 147-50, nr. 14, 25. juli, s 163-65, nr. 15, 10. august, s 
171-75 og nr. 16, 25. august 1936, s 185-89. 
17 17 Moe, Olaf, prof., dr., Jødenes religiøse og nasionale krise og evangeliet., MFI, nr.23-24, 10.des. 1938, s 270-
275. 
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DNI og endetid & sionisme: 
 

Den sionistiske bevegelses stiftelse på slutten av 1800-tallet, engelskmennenes 

erobring av Palestina med Jerusalem fra tyrkerne under 1. verdenskrig, og Balfour-

erklæringen i 1917 som sa at den engelske regjering ville arbeide for å opprette et ”nasjonalt 

hjem” i Palestina for jødene, og slik gav sin støtte til den sionistiske bevegelsen, var for DNI 

skjellsettende hendelser som de tolket inn i endetidsdiskusjonen. Alllerede i januar 1918 

kommenterer Ihlen dem, og spør seg, som den lutherske kirken ellers, om hendelsene i 

Palestina var oppfyllelse av profetier i bibelen. Ihlen peker på at den vanligste tolkning av 

profetiene var at det i de siste tider skulle foregå en folkeomvendelse blant jødene, og at de 

deretter skulle innvandre til Midtøsten og opprette en jødisk stat i det såkalte 1000-årsriket. 

Ihlen utrykker derfor skepsis fordi ting skjer i feil rekkefølge; den store folkeomvendelsen har 

ikke skjedd, men allikevel har jødene startet innvandringen til Palestina. Ihlen konkluderer 

med at ”Gud er vel blot ved den allerførste begyndelse til sine planers fuldbyrdelse paa dette 

omraade”, og understreker at før en ”masseinnvandring av jøderne til det hellige land” kan 

starte, må folkeomvendelsen komme.18 I en senere artikkel i 1930 advarer Ihlen 

”missionsmenigheterne mot i zionismen at se opfyldelsen av Guds spaadom om Israel”.19

Også andre artikkelforfattere er av samme oppfatning. Gisle Johnson uttrykker klar 

skepsis til bevegelsen i 192420 og er enda tydeligere i januar 1933:  

”Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hjel profetene og stener dem, som er sendt til dig!” 
– det er jo, hvordan Jesu [sic] selv karakteriserer denne by som midtpunkt for jødisk 
historie. Det er Golgata og ikke tempelplassen, som for oss gir denne by sitt preg. Og 
førenn jødene selv innser det, har deres Palestina-tanker ingenting virkelig å holde sig 
til.21

Det er ingen tvil om at Johnson mener at jødene først må omvende seg i stort antall før det er 

riktig å starte arbeidet med å få en jødisk stat i Midtøsten.  

I en artikkel i august 1935 hentet fra det rumenske jødemisjonsbladet Prietenul, som 

ble redigert av den konverterte jøden Isaac Feinstein, sies det: 

                                                 
18 Ihlen, Jerusalems erobring., MFI, nr. 1, 10. jan. 1918, s 4-7. Sitatene er hentet fra s 4-5.  
19 Ihlen, Et vendepunkt i Zionismens historie, MFI, nr. 15, 10. aug. 1930, s 178-180. Sitatet er hentet fra s 180. 
20 Johnson, En merkelig daab, MFI, nr. 17, 10. sept. 1924, s 195-198 
21 Johnson, Palestinatanken, MFI, nr. 1, 10. jan. 1933, s 11  
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Zionistbevegelsen mangler i det hele tatt en åndelig grunnvold.[...] Det er dette vi også 
vil betone, og at grunnvolden alene er å finne i Jesus Messias.22  

En må anta at Feinstein var enig i dette, ikke minst siden artikkelen også ble trykt i MFI.  

På Den norske Israelsmisjons landsmøte sommeren 1933 advarer sogneprest 

Skagestad, som vist først i dette kapitlet, mot å sammenstille sionismen med endetidsprofetier, 

og fastholder at det en gang i fremtiden skal foregå en ”folkeomvendelse” blant jødene, etter 

at kristen misjon har drevet arbeid blant alle andre folkeslag. Men samtidig er Skagestad 

opptatt av at i misjon overfor jødene må ikke fokuset være på endetidsspekulasjoner. 

En kan altså konkludere med at sentrale aktører i DNI var skeptiske til den sionistiske 

bevegelsen i mellomkrigstiden.  

Da fascismen fikk økt innflytelse i flere europeiske land på 30-tallet, ikke minst med 

Hitlers maktovertagelse i Tyskland i 1933, ble den sionistiske bevegelse gradvis svakere. 

Oppslutningen blant jødene økte, men innen storpolitikken ble støtten mindre. Britene vedtok 

bl.a. innvandringsrestriksjoner for jødene til Palestina. Gisle Johnson og professor i teologi 

Olaf Moe påpeker på slutten av 1938 at den sionistiske bevegelse var blitt svekket, noe ingen 

av dem synes å beklage det. De mener fortsatt at løsningen for jødene er å vende om til 

kristendommen.23 Bakgrunnen for deres holdning er vel også, som landssekretær Hexeberg 

hevder i en artikkel fra februar 1933, at sionismen er blitt en erstatning for gudstro, noe 

misjonæren Magne Solheim gjentar i en artikkel i april 1940.24. Troen på nasjonen har 

erstattet religiøs søken.25 De ser alle sionismen som et uttrykk for en voksende sekularisering 

blant jødene.  

I et foredrag på landsmøtet til DNI sommeren 1933 omtaler Hexeberg igjen sionismen, 

under henvisning til det økende jødehat. Han har rett forut kommentert de store endringene 

for mange jøder i og med den store utvandringen fra Øst-Europa til Nord-Amerika, og dertil 

økende sekularisering:  

                                                 
22 Ellison, H.L. (pastor), Jeschuv er syk!, MFI, nr. 15, 10. august 1935, s 172. Selve artikkelen er skrevet av en 
ved navn Bialik, og handler om den jødiske befolkning i Palestina (=Jeschuv), men sitatet er hentet fra en 
tilføyelse til slutt i artikkelen av pastor Ellison.  
23 Johnson, Den jødiske Palestinatanke., MFI, nr. 20, 25. oktober 1938, s 235-237 og Moe, Olaf, prof., dr., 
Jødenes religiøse og nasionale krise og evangeliet., MFI, nr.23-24, 10.des. 1938, s 270-275. 
24 Solheim, I spørsmålets tegn?, MFI, nr. 7, 10. april 1940, s 76-77 
25 Hexeberg, I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 32-36, nr.4, 
25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59. Se nr. 4 s 44.  
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Zionismen søker å redde jøden nasjonalt og som rase. Folket er grepet av en fanatisk 
nasjonalisme, og denne har skapt det nye jødehat. På én måte er det forståelig, at de 
mislikes i Tyskland. De er som en stat i staten, blir ikke assimilert.26

Ved å se jødenes form for nasjonalisme som en årsak til ”det nye jødehat” legitimeres et 

stykke på vei det økende jødehat i Tyskland, dette bare noen måneder etter at Hitler hadde 

innført diskriminerende lover overfor jødene i Tyskland. Som nevnt i kapittel 3 ( s 28), vedtok 

DNI riktignok en protest mot jødeforfølgelsene i Tyskland på dette landsmøtet, dog inneholdt 

protesten visse forbehold:  

Vi vil ikke på noen måte blande os op i det tyske folks politiske anliggender eller i for 
seg bestride berettigelsen av visse politiske forholdsregler overfor jødene.27

I begge disse artiklene ser man at DNI ikke fullt ut tok avstand fra diskriminering av jødene, 

men mente at jødenes egne handlinger og meninger også måtte taes med i vurderingen når 

man skulle ta stilling til skyldspørsmålet angående det økende jødehat. Sionismen med 

elementer av ”fanatisk nasjonalisme” var en del av forklaringen på det økende jødehat, ifølge 

Hexeberg.      

Som Hexeberg er inne på i den tidligere nevnte artikkelen fra vinteren 1933,28 hevder 

også den tyske teologen Friedrich Neumann at sionismen innebærer søken etter materielle 

verdier. I artikkelen, som stod så sent som i august 1940, trekker han lange linjer:  

Jødisk nasjonalisme og marxisme stemmer, samtidig som de med stor bitterhet 
bekjemper hverandre innbyrdes overens i det hovedpunkt, at den åndsart, som for 1900 
år siden førte til forkastelsen av Jesus og apostlene, vender tilbake på den moderne 
irreligiøsitets grunn. ”Først må nasjonalhjemmet i Palestina bli opbygget, først må den 
viktige fordeling av produksjonsmidlene bli gjennemført – da,” – så tenker våre 
ideologer, lar alt annet sig med letthet ordne. ”Alt annet”, det betyr også fornyelsen av 
hjertene ved omvendelsen fra våre synder. Likedan som på Jesu tid er jødedommen 
fremdeles for den største del av den mening, at alt vil opløse sig i lutter herlighet, når de 
bare får sine egne nasjonale og sociale ønsker opfylt.29

Begge artikkelforfatterne gjentar altså gamle beskyldninger om at jødene prioriterer 

materielle, nasjonale og sosiale verdier fremfor åndelige. Det synes også som om Neumann er 

av den oppfatning at jødene alltid har hatt hang til å prioritere slik, siden han sammenligner 

dagens situasjon med tidligere hendelser i historien.  
                                                 
26 J.S.J. (usikker på hvem det er), Den norske Israelsmisjons 5te landsmøte i Stavanger 25de-27de august., nr. 17 
10. sept. 1933, s 194-202. Sitatet er hentet fra s 199.  
27 Vedtak på landsmøte i DNI sommeren 1933, Protest mot jødeforfølgelsene i Tyskland., MFI, nr.17, 10.sept. 
1933, s 203 
28 Hexeberg, I hvilken grad betinges jødemisjonen av jødefolkets egenart?, MFI, nr.3, 10.feb., s 32-36, nr.4, 
25.feb., s 41-46 og nr.5, 10.mars 1933, s 53-59. Se nr. 4 s 44. 
29 Artikkelen er forfattet av Friedrich Neumann; under artikkelens tittel står det ”Etter Friedrich Neumann”. Det 
er usikkert når Neumann selv skrev artikkelen. Det gamle og det nye Nei til Jesus, MFI, nr.16, 25. august 1940, s 
185-89. Sitatet er hentet fra s 188. 
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Hvordan ble sionismen, mer eller mindre avhengig av et endetidsperspektiv, forøvrig 

presentert i MFI? Jeg finner at det er stor variasjon. I en artikkel fra 1932 satt sammen av 

utdrag fra andre blader, blir sionismen og situasjonen i Palestina beskrevet på en nøktern 

måte.30 I en artikkel i september 1934 gjengis programmet for sionismen slik president 

Sokosow i Zionistenes verdensforbund har fremlagt det. Det følger ingen kommentar fra 

redaksjonen i MFI til uttalelsen; den får stå uimotsagt. I andre artikler kommer det tydelig 

frem en slags forventning: utviklingen i Palestina kan være tegn på at profetier er i ferd med å 

gå i oppfyllelse. Ihlen reiste nettopp det spørsmålet i sin artikkel fra 1918, referert til i 

begynnelsen av underkapitlet (s 64).31 Jeg vil i det følgende ta frem andre artikler hvor 

spørsmålet reises.  

Den mangeårige misjonæren for DNI i Romania, Margit Berg, var på en reise til 

Palestina i 1926. I en lang artikkel over tre numre i MFI skildrer hun jøder som dyrker mark i 

Palestina, og ser dette som tegn på at oppfyllelsen av profetiene om jødene i endetiden er i 

ferd med å skje.32 I en artikkel september 1933 med tittelen ”Sionismen får vind i seilene” 

skriver Ihlen bl.a. at Palestina for tiden er det eneste land hvor kapitalplasseringer er trygt; 

dette var jo en tid med svær depresjon i verdensøkonomien. Og han fortsetter: ”Hvem vet om 

ikke Jerusalem i fremtiden blir et centrum for verdenskapitalen?”33 Også i september 1935 

kommer Ihlen inn på økonomien i Palestina, og beskriver en relativt god økonomisk situasjon. 

Han sier at statskassen i Palestina går med overskudd i motsetning til alle andre steder. Og 

han bemerker: ”Det ser ut til at der ikke er noen depresjon i det hellige land.”34 Disse tre 

artiklene formidler alle en forventning om at ”noe er i gjære” i Palestina; Margit Berg sier rett 

ut at hun tror profetier er i ferd med å gå i oppfyllelse med jødenes innflytting til Palestina, 

mens Ihlen fremstiller Palestina som ”annerledeslandet” hvor økonomien angivelig går godt i 

motsetning til i resten av verden. Han spør seg til og med om Jerusalem skal bli et ledende 

finanssentrum i verden. Ihlen er slik med å forsterke oppfatningen av jødene som spesielt 

dyktige forretningsfolk. Mens han, og andre, i tidligere artikler har uttrykt frykt for den 

jødiske ”pengemakt”, uttrykker han nå tvert imot en beundring for jødenes angivelige 

økonomiske fremgang og en forventning om kraftig vekst fremover. Og med uttalelsen om at 

                                                 
30 Ukjent forfatter, Fra den jødiske verden, MFI, nr. 15, 10. aug. 1932, s 173-174. Sannsynligvis er artikkelen satt 
sammen av Ihlen.  
31 Ihlen, Jerusalems erobring., MFI, nr. 1, 10. jan. 1918, s 4-6 
32 Berg, Margit, Fra Palestinaturen., MFI, nr. 19, 10. okt., s 242-245; nr. 21, 10. nov., s 259-262 og nr. 23-24, 10. 
des. 1926, s 286-294. Se s 262.  
33 Ihlen, Sionismen får vind i seilene, nr. 17, 10. sept. 1933, s 205.  
34 Ihlen, Fra den jødiske verden., nr. 17, 10. sept., 1935, s 203-204. Sitatet er hentet fra s 204.  
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Jerusalem kanskje kan bli ”et centrum for verdenskapitalen” har vi nok et eksempel på den 

fremtredende rolle mange i DNI tror at jødene kan komme til å spille i fremtiden – ikke bare 

på det religiøse området, men også på det økonomiske og dermed på det maktpolitiske 

område.  

I Ihlens artikkel fra 1918 referert til tidligere, diskuterer han også hvor stor en 

fremtidig ”jødestat” vil kunne komme til å bli, og mener at den må være ”betydeligt større” 

enn ”det egentlige Palæstina”. Ihlen minner om  

at det land, som Gud lovede Abraham, var landet fra Ægyptens flod til floden Frat (d.e. 
Eufrat). 1 Mos. [sic]15,18 

Men en saadan ordning ligger ganske udenfor rammen af, hvad der til nu er skabt 
forudsætninger for eller været forhandlet om. At det vil komme i sin tid er en ting for 
sig.35  

Ihlen er altså av den oppfatning at når jødene vender tilbake til Palestina i det store antall som 

profetiene omtaler, vil en stor jødisk stat etterhvert kunne opprettes, med grenser slik det er 

angitt i 1. Mosebok. Men han føyer så til:  

I øieblikket er der ikke stor rimelighed for det, og hvor gjerne politikerne – som nu 
oftest har sine kloge og nøgterne beregninger – kunde ville bli kvit jøderne i sine egne 
lande, saa vil de vist betænke sig baade godt og længe, før de vilde gaa med paa 
oprettelsen av en slig stor og indflydelsesrig jødestat i disse egne, hvor de store 
nationers interesser saa sterkt staar mod hinanden og enhver vil tilrive sig 
indflydelsen.36

Ihlen vurderer den politiske situasjonen slik at det er urealistisk å tro at en stor jødisk stat vil 

kunne vokse frem i nærmeste fremtid. I det hele virker Ihlens vurdering av situasjonen med de 

store nasjonenens betydelige interesser i Midtøsten nøkternt realistisk. Men kan man også her 

ane at Ihlen er påvirket av tanken om at jødene har en egen evne og vilje til å kjempe til seg 

makt, når han beskriver en kommende ”jødestat” som ”stor og indflydelsesrig”? Eller er det 

hans tolkning av profetier om et kommende 1000-årsrike med en stor jødisk stat som styrer 

det han her skriver? Jeg oppfatter det slik at han er påvirket av begge deler. På den ene siden 

tror Ihlen at jødene samlet engang i fremtiden skal vende tilbake til Palestina og opprette en 

stor stat, etter at en folkeomvendelse har skjedd. På den andre side har Ihlen i flere artikler 

uttalt at jødene mer enn andre har vilje og evne til å søke makt og innflytelse, slik at det er 

”naturlig” for han å anta at hvis de får muligheten til å etablere en nasjon i Midtøsten, så vil 

den etterhvert få stor innflytelse i kraft av deres vilje og evner.   

                                                 
35 Ihlen, Jerusalems erobring., MFI, nr. 1, 10. jan. 1918, s 4-7. Sitatene er hentet fra s 5. 
36 Ihlen, Jerusalems erobring., MFI, nr. 1, 10. jan. 1918, s 4-7. Sitatet er hentet fra s 5. 
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Samtidig kan man spore en usikkerhet hos Ihlen på hvordan man i lys av profetier skal 

tolke det som skjer i Palestina. Ved å påpeke at før en ”masseinnvandring” av jøder til 

Palestina kan komme, må det skje en ”folkeomvendelse” blant jødene (se s 64), mener Ihlen 

implisitt at hvis opprettelsen av en jødisk stat kommer før denne ”folkeomvendelsen”, vil ikke 

det føre noe godt med seg. Det er med andre ord hans skepsis til sionismen som fører til at 

han skriver som han gjør ovenfor, om ”en slig stor og indflydelsesrig jødestat”, og som kan gi 

assosiasjoner til beskyldningene om at jødene mer enn andre søker makt og innflytelse. 

Når det gjelder utsagnet fra Ihlen ovenfor om at ”politikerne [som gjerne] kunde ville 

bli kvit jøderne i sine egne lande” ”[som oftest] har sine kloge og nøgterne beregninger”, så 

uttrykker Ihlen her igjen en slags forståelse for politikere som ønsker å utvise jødene fra sine 

hjemland. I mange artikler der han kritiserer jødefiendtlig politikk, tar han forbehold ved å 

vise forståelse for at visse restriksjoner må iverksettes, og ved å uttale at det ikke er riktig å 

blande seg for direkte inn i andre lands anliggender.  

Harling drøfter i sin årsberetning fra 1918 også sionismen. Han er gjennomgående 

postitiv til at jødene kan flytte til Palestina, men også han er usikker på om denne utviklingen 

har med oppfyllelsen av profetiene å gjøre, igjen ut fra at omvendelse blant jødene må komme 

først. Han viser også til at sionismen fortsatt er omstridt blant jødene. Men Harling er for sin 

del svært positiv til at den sosialistiske grenen av sionismen diskuterer et skille mellom stat og 

religion slik at alle religioner får like vilkår. Han ser da at Israelsmisjonsarbeidet vil få bedre 

muligheter i Palestina.37

En artikkel av Gisle Johnson i januar 1933 viser hvor sprikende syn man kunne ha på 

sionismen i DNI. Artikkelen har overskriften ”Palestinatanken”. Der skriver han at jødene er 

meget knyttet til andre områder enn Palestina. Han nevner Sinai-fjellet hvor ”jødene mottok 

den lov, som for alle tider virkelig gjorde dem til jøder”, videre Egypt hvor den eldste utgave 

man har av Det Gamle Testamente stammer fra, og Babylonia hvor den utgaven av Talmud 

som er mest i bruk har sin opprinnelse. Han fortsetter:  

Bare én episode i jødenes historie er det, som helt og utelukkende knytter sig til 
Palestina: Jesu liv. Men det er riktignok ikke noe, som jødene har særlig grunn til å 
tenke på med glede.38

Ved å minne om jødenes kollektive skyld i korsfestelsen av Jesus, på denne måten, synes 

poenget til Johnson å være å svekke argumentet til sionistene om at en jødisk stat må ligge i 

                                                 
37 Harling, Til situationen blandt jøderne., MFI, nr. 17, 13. sept. 1919, s 202-203. Artikkelen er hentet fra 
Harling sin årsberetning for 1918 som stod i det tyske bladet for Israelsmisjon, ”Saat auf Hoffnung”.  
38 Johnson, Palestinatanken., MFI, nr. 1, 10. jan. 1933, s 8-11. Sitatene er hentet fra s 11.  
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Palestina. Han mener oppsiktsvekkende nok at Palestina ikke er i særstilling som et viktig 

område for jødene når man ser på den gammeltestamentlige historien. Forøvrig gjentar 

Johnson, som de fleste i DNI, at en ”folkeomvendelse” må komme før jødene skal kunne 

opprette en stat i Palestina, og uttrykker dette klart til slutt i artikkelen.39 Det er vel årsaken til 

at han, litt hjelpeløst, forsøker å finne argumenter som svekker sionismen.  

Men samtidig som Johnson var skeptisk til sionismen, kunne han mene at jøder som 

opplevde stadig vanskeligere forhold i Øst-Europa, særlig i Polen og Romania, kanskje burde 

kunne emigrere til Palestina. Men han er ikke sikker på at det vil være en god løsning; en 

økende jødisk innvandring til Palestina vil medføre urolige politiske forhold i Palestina og 

Midtøsten.40 Artikkelen kalte han ”Jødespørsmålet” – med anførselstegn. I dette tilfellet 

vurderer altså Johnson den politiske og humanitære siden ved problemene jødene opplever, og 

holder religiøse vurderinger utenfor når han her foreslår utvandring til Palestina som en mulig 

løsning. 

 

Artiklene jeg har drøftet i dette kapitlet viser at den sionistiske bevegelse og også 

innvandringen av jøder til Palestina, sett innenfor et mer eller mindre uttrykt 

endetidsperspektiv, ble omtalt på ulike måter. På den ene side var det en religiøst 

argumenterende, generell skepsis i DNI til sionismen pga at det var så få jøder som hadde 

konvertert til kristendommen. Men flere artikler, bl.a. av Ihlen, viser at sionismen og 

utviklingen i Palestina ble fulgt med en undring og en forventning om at profetier kanskje var 

i ferd med å nærme seg oppfyllelse. Det er tydelig at man er usikker på hva man skal mene 

om det som skjer. Det forklarer hvorfor f.eks. Ihlen uttrykker forskjellige meninger. Som når 

Ihlen oppfattet det britiske mandatstyret i Palestina som et ”kristent” styre: Når et ”kristent” 

styre gjennom Balfourerklæringen gikk inn for å støtte opprettelsen av ”et jødisk hjem” i 

Palestina, så Ihlen den første fase i en serie av ”’tegn’” som varslet at profetier lå nærmere sin 

oppfyllelse:   

Derfor ser vi det som et ’tegn’, at Palestina igjen er kommet under kristent styre og 
Israel begynner å samles der igjen. Men – vi må være forberedt på, at det, vi nu ser i så 
måte bare er en foreløbig optakt til noe større.41

                                                 
39 Johnson, Palestinatanken., MFI, nr. 1, 10. jan. 1933, s 8-11.  
40 Johnson, ”Jødespørsmålet”., nr. 6, 25. mars 1938, s 66-68.  
41 Skarsaune, Tusenårshåpet. Endetidsforventning gjennom 2000 år. Verbum, 1999, s 108. Sitatet er hentet fra en 
publikasjon som kom ut i 1934: Ihlen m.fl., ”Det evige folk”, Oslo, 1934. Ihlens bidrag: ”Jødefolket i 
fremtidsprofetiens lys”, s 7-17 
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Samtidig var altså Ihlen og de andre artikkelforfatterne av den oppfatning, for å gjenta det, at 

skulle en opprettelse av ”et jødisk hjem” føre noe godt med seg, måtte det innenfor et 

endetidsperspektiv skje en ”folkeomvendelse” først. Ihlen understreker:  

Det er grunnloven i Israels historie, at når det er vantro og ulydig spredes det blandt 
folkene, når det omvender seg, samles det igjen med velsignelse og lykke i sitt land og 
sin stad, som Gud har gitt det.42

Forfatternes tankekors var imidlertid at ingen klare tegn på at en ”folkeomvendelse” var i ferd 

med å skje, og derfor var man i DNI usikre på hvordan man skulle forholde seg til sionismen. 

Det ser man av artiklene drøftet i dette kapitlet. På den annen side, at jøder nå hadde bedre 

muligheter enn på lenge til å bosette seg i Palestina, med et ”kristent” styre, skapte 

forventning om at ”noe var i gjære”. Det kommer tydelig frem i flere artikler.  

 

                                                 
42 Skarsaune, Israels venner. Norsk arbeid for Israelsmisjonen 1844-1930., Luther forlag, Oslo, 1994, s 217. 
Sitatet er hentet fra en publikasjon som kom ut i 1934: Ihlen m.fl., ”Det evige folk”, Oslo, 1934. Ihlens bidrag: 
”Jødefolket i fremtidsprofetiens lys”, s 7-17 
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6. Ansatte konverterte jøder i DNI: Deres syn på andre jøder 
 

I forbindelse med det syn som vi finner blant tillitsvalgte og ansatte i DNI, vil det også 

være interessant nærmere å ta for seg hvordan ansatte konverterte jøder i DNI omtalte andre 

jøder. Dette for å se om deres syn skilte seg ut eller ikke.  

I mellomkrigstiden arbeidet Isaac Feinstein og Michael Glückmann som misjonærer 

for DNI. Begge var konverterte jøder, Feinstein fra Bucuresti, Romania1 og Glückmann fra 

Bulgaria. De arbeidet i sine respektive hjemland. I det følgende vil jeg se nærmere på deres 

omtale av andre jøder og sammenligne den med hvordan andre representanter for DNI omtalte 

jøder.  

Feinstein har en artikkel i MFI i juni 1937, oversatt fra et blad han var redaktør for i 

Romania, og som ble utgitt av DNI. Bladet ble først og fremst lest av rumenske jøder. 

Artikkelen har tittelen ”Numerus clausus eller Numerus nullus?”, og omhandler den økende 

diskrimineringen og forfølgelsen jødene opplever i Europa.2  Feinstein sammenligner dagens 

situasjon med de vanskelige forholdene jødene (israelittene) opplevde i Egypt og som er 

beskrevet i Det gamle testamente. Feinstein påpeker at slik Farao forsøkte å utrydde jødene 

ved å la alle nyfødte gutter bli drept, ønsker også de mest radikale i dag, som flere ganger 

tidligere i historien, å utrydde jødene. Det er dette artikkelens tittel spiller hen på.  

Som andre artikkelforfattere i MFI, hevder Feinstein at jøder i samtiden leter etter 

løsninger på gale steder: 

I vår fortvilelse løper vi om [sic] til mennesker for å finne hjelp og støtte i deres godhet. 
Humanismen, altruismen, nestekjærligheten, storslagne ideer, kun tomme ord, som ikke 
finner gjenklang i menneskesjelen. [...] 

Til en slik menneskehet vender vi oss med vår jamren. Fra sjeler fulle av egoisme 
venter vi vår redning.3

En kjenner igjen Feinsteins kritikk fra andre artikkelforfattere; han mener videre som dem at 

løsningen, nå som for lenge siden i Egypt, er at jødene bryter opp, dvs omvender seg. Først da 

vil de få den hjelp de trenger for å komme ut av vanskelighetene. Feinstein har altså det 

                                                 
1 Feinstein var misjonær for DNI i Romania fra 1929 til 1941. Han ble arrestert av tyskerne 29. juni 1941. Dagen 
etter ble han sammen med 140 andre jøder presset inn i en jernbanevogn der de døde av kvelning. Skarsaune, 
Israels venner, Oslo, 1994, s 237 
2 ”Numerus clausus” var et uttrykk som ble brukt i forbindelse med at jødene hadde begrenset adgang til studier.  
3 Feinstein, Isaac, Numerus clausus eller Numerus nullus?, MFI, nr. 11, 10. juni 1937, s 125-128. Sitatet er 
hentet fra s 126-127. Artikkelen var oversatt fra Prietenul, DNI sitt blad i Galatz som Feinstein var redaktør for. 
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samme syn som f.eks. Ihlen, Johnson og Hexeberg, at løsningen på ”jødespørsmålet” er 

omvendelse.  

Videre i artikkelen skriver Feinstein om prosessen mot Jesus:  

Denne prosess, som gjordes av noen menn for snart 2000 år siden, representerte ikke et 
helt folks beslutning. Denne prosess venter på sin gjenoptagelse. Så lenge denne flekk 
vil stå på vårt folks panne, så lenge vil der ekistere [sic] en hindring i vårt forhold til 
Gud.4

Feinstein understreker at jødene som folk ikke var skyld i korsfestelsen. Han går altså imot 

synet innenfor den tradisjonelle kirkelige antijudaismen om at jødene hadde et kollektivt 

ansvar. Men samtidig skriver han at jødene har en ”flekk” på sin panne. Han fortsetter så:  

La oss bringe denne anstøtssten ut av veien! La oss gjenvinne vårt folks ære! La oss 
ikke ved vår likegyldighet sanksjonere en dom, som er felt av synedriet i oldtiden, ti vår 
taushet er det samme som at vi er enig. La oss ryste denne beskyldning av oss! 

La oss motta Ham! La oss omfavne Ham! La oss takke ham, som døde på Golgata for 
oss! La oss motta hans offer! La oss glede oss med Ham og la oss bringe Ham ut til de 
andre nasjoners folk! Han er vår, og Han kom for oss!5

Hva mener Feinstein med at jødene har en ”flekk” på pannen? Jeg forstår ham slik at han på 

den ene siden går imot anklagen om at jødene som kollektiv var ansvarlig for korsfestelsen av 

Jesus. På den andre siden mener han at jødene som folk har avvist kristendommen. Feinstein 

venter på en folkeomvendelse for jødene. Han teller ikke bare enkeltindividers omvendelse 

men venter på at hele folket skal vende om. Slik som andre artikkelforfattere omtalte ”det 

kristne” Europa og ”kristne” folk håper Feinstein på at jødene som folk skal omvende seg og 

kunne bli kalt et ”kristent” folk. Og det vil altså være løsningen på jødenes vanskelige 

situasjon i Europa.  

Når det gjelder Glückmann, skriver han en artikkel i april 1932 om vansker i 

misjonsarbeidet i Sofia:  

Oppmuntring trænges saart i vort arbeide. Det heler de saar vi faar i de aandelige 
kampe, vi fører mot gjenstridige israelitiske hjerter.6

Dette er et eksempel på at Glückmann karakteriserer sitt folk i negative ordelag. Om han her 

er påvirket av den tradisjonelle kirkelige antijudaismen er vanskelig å svare på. I tidligere 
                                                 
4 Feinstein, Isaac, Numerus clausus eller Numerus nullus?, MFI, nr. 11, 10. juni 1937, s 125-128. Sitatet er 
hentet fra s 127. Kursiv er benyttet av artikkelforfatteren. Artikkelen var oversatt fra Prietenul, DNI sitt blad i 
Galatz som Feinstein var redaktør for. 
5 Feinstein, Isaac, Numerus clausus eller Numerus nullus?, MFI, nr. 11, 10. juni 1937, s 125-128. Sitatet er 
hentet fra s 128. Artikkelen var oversatt fra Prietenul, DNI sitt blad i Galatz som Feinstein var redaktør for. 
6 Glückmann, Michael, Rapport fra Bulgarien., MFI, nr. 5, 10. mars, s 51-58 og nr. 7, 10. april 1932, s 76-81. 
Sitatet er hentet fra s 80. 
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kapitler har jeg vist til artikler hvor jødene karakteriseres som vantro, tvilende og forherdet, 

eksempler på den tradisjonelle kirkelige antijudaismen. Men både Glückmann og Feinstein 

bedriver såkalt ”innenfrakritikk”, begrepet som Oskar Skarsaune benytter når han peker på at 

Det gamle testamentet og Det nye testamentet er fullt av jødisk selvkritikk, som når folket 

karakteriseres som ”gjenstridige”, men at det så skjer en fundamental endring av premissene 

for kritikken når oldkirken begynner å bedrive ”utenfrakritikk” av jødene.  

I en annen artikkel av Glückmann, fra 1930, skriver han om jøder som vender om til 

kristendommen for å oppnå materielle fordeler:  

Saadanne tilfælder, som er almindelige mørke sandheter i ethvert missionsarbeide, kan 
ikke sies at være nogen regel for jøderne, men gjelder bare nogen daarlige medlemmer 
av den jødiske race. De er undtagelser fra den almindelige jødiske karakter.7

For Glückmann skiller ikke jødene seg ut på dette området. Jeg har heller ikke funnet at andre 

representanter for DNI hevdet at jødene mer enn andre vendte om til kristendommen pga 

økonomiske fordeler, men jeg har i liten grad funnet artikler som forsvarer jødene mot denne 

anklagen, som ofte ble fremsatt. Det gjør Glückmann her. Videre skriver han:  

Nu spør vi: ’Er der i noget folks religiøse historie, er der noget sterkere, mere klassisk 
og mere veltalende eksempel paa troskap end dette, vist av Israel overfor sin gamle 
religion’?8

På den ene siden kan altså Glückmann være oppgitt over ”gjenstridige” hjerter blant jødene. 

Men samtidig forsvarer han også sitt folk mot anklagene om at de skifter religion for materiell 

vinnings skyld. Han påpeker videre i artikkelen fra 1930 at det er mange eksempler på at 

jødene har stått imot harde forfølgelser og mistet alt, men ikke fornektet sin tro.  

Feinstein berører noe av det samme i en artikkel fra mars 1938 hvor han tar opp 

”jødespørsmålet”: 

For den bibeltroende er det vel ikke noe nytt, - og dog trenger man å betone det og 
huske på det, da man nu så ofte fremholder Israels negative sider og egenskaper. Uten 
tvil de er mange; men noe finner man i ethvert folk. Det er nettop alle de egenskaper 
man finner i enhver gruppe eller ethvert folk, hvor Jesus ikke er fører og hersker.9

Også Feinstein er opptatt av å få frem at jødene ikke skiller seg fra andre folk, noe som kan 

leses som en reaksjon overfor artikkelforfattere som fremstiller jødene stereotypisk. Jeg har 

ikke funnet eksempler på at hverken Feinstein eller Glückmann direkte kritiserer andre 
                                                 
7 Glückmann, Michael, Rapport fra vor missionsmark i Bulgaria, MFI, nr. 3, 10. februar 1930, s 30-38. Sitatet er 
hentet fra s 34. 
8 Glückmann, Michael, Rapport fra vor missionsmark i Bulgaria, MFI, nr. 3, 10. februar 1930, s 30-38. Sitatet er 
hentet fra s 35. 
9 Feinstein, Isaac, Har da Gud forkastet sitt folk?, MFI, nr. 6, 25. mars 1938, s 68-70. Sitatet er hentet fra s 68.  
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artikkelforfattere i MFI, men man kan ane en kritikk fra Feinstein når han her skriver at ”den 

bibeltroende” trenger å bli minnet om at jødene ikke er annerledes enn andre folk. Forøvrig er 

Feinstein enig med andre representanter for DNI i at folkeslag som blir ”kristnet” vil legge 

vekk mange av sine negative egenskaper. 

Feinstein fortsetter så: 

Det ser ut som at læren om Israels forkastelse er av gammel dato, også apostlen [sic] 
Paulus kjempet med den.10  

Feinstein viser til at Paulus måtte gjøre oppmerksom på i et av sine brever at han faktisk var 

jøde. Det måtte bety at Gud ikke hadde forkastet jødene som folk, var Paulus` argument. 

Paulus ble jo sett på som den første store misjonær, som hadde overbevist mange hedninger 

om at de måtte vende om til kristendommen. Feinstein understreker altså dette i forlengelsen 

av det ovenstående. Det virker som han ser en sammenheng mellom tendensen til å trekke 

frem negative sider hos jødene og læren om forkastelsen av jødene som Guds folk. Denne 

læren, påpeker han, kunne man finne spor av allerede på Paulus sin tid. Mellom linjene ligger 

det her en kritikk av kirken. I den tradisjonelle kirkelige antijudaismen var det nemlig et 

sentralt punkt at jødene var forkastet som Guds folk etter Jesu korsfestelse. Jeg får inntrykk av 

at Feinstein mener dette er en årsak til at jødene blir sett ned på. 

Jeg vil også ta frem en litt senere artikkel av Feinstein, fra september 1938. Han 

skriver om arbeidet på en sommerkoloni han var med å arrangere i Wolkendorf i Romania:  

...og det kom over meg en særlig glede. Jeg tenkte ved mig selv: ’Ja, har vi i 
Wolkendorf bare lært dem det ene, at de kan vite, at man kan be, da har vi opnådd noe 
vidunderlig.’ Mange vil kanskje bli forbauset over min glede. Men man må ikke 
glemme, at det jødiske folk ikke lenger vet, hvordan man skal be. Mange ber slett ikke, 
og de som ber, kjenner ikke bønnens vei. Og det er ennu skrekkeligere enn vantro.11  

Når Feinstein skriver at jødene ikke lenger vet hvordan de skal be, tenker han vel på 

sekulariseringen, som blant jøder, så vel som blant mange andre folk i Europa, hadde ført til at 

færre praktiserte sin religion. Men han omtaler dette på en annen måte enn mange andre 

artikkelforfattere i MFI. Jeg har tidligere trukket frem artikler hvor jødene beskyldes for å ha 

hang til radikale eller liberale politiske bevegelser, blir beskyldt for å være rotløse, og for lett 

å ta til seg nye ideer som går på tvers av tradisjonelle tanker og verdier. Feinstein for sin del 

vet også at mange jøder ikke lenger slutter opp om jødedommen, men kommer ikke med 

harde beskyldninger mot dem.  
                                                 
10 Feinstein, Isaac, Har da Gud forkastet sitt folk?, MFI, nr. 6, 25. mars 1938, s 68-70. Sitatet er hentet fra s 68. 
11 Feinstein, Isaac, Vårt sommerarbeide., MFI, nr. 18, 25. september 1938, s 209-211. Sitatet er hentet fra s 210-
211.  
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Artiklene jeg har drøftet i dette kapitlet viser at også de konverterte jødene Feinstein 

og Glückmann kom med anklager mot sitt eget folk, og Feinstein mener det er helt avgjørende 

at jødene omvender seg for at plager skal ta slutt. Men generelt er det lite anklager i artiklene 

til Feinstein og Glückmann, sett i forhold til dem av andre artikkelforfattere i DNI. Feinstein 

og Glückmann har flere artikler hvor de skildrer det jødiske liv i større rumenske byer som 

Jassy, Reni og Galatz, og i Sofia.12 Jeg finner ingen nedlatende beskrivelser i disse 

skildringene; mitt inntrykk er at de er skrevet med respekt for det jødiske liv. Man kan si at 

dette er naturlig siden artikkelforfatterne tross alt skildrer livet til sitt eget folk. Uansett 

merker man at disse artiklene har en annen og mer positiv tone enn f.eks. den danske 

misjonæren Inge Hofman-Bangs skildring av den jødiske bydelen i Lvov (se kapittel 4, s 55).  

Jeg får inntrykk av at Feinstein og Glückmann er opptatt av å imøtegå myter og 

stereotypiske fremstillinger av jødene innenfor kirken: Feinstein påpeker at negative 

egenskaper finner man hos alle folkeslag. Glückmann hevder at omvendelse for materiell 

vinnings skyld ikke bare skjer blant jødene, men er et kjent fenomen i all misjonsvirksomhet. 

Feinstein skriver om sekulariserte jøder uten å komme med en rekke anklager. I artikler til 

andre artikkelforfattere fremstilles jødene som et helt spesielt folk, som har hatt og også i 

fremtiden skal ha en særskilt plass i verdenshistorien. I artiklene til Feinstein og Glückmann 

”avmystifiseres” jødene. 

 

Siden dette kapitlet kun tar for seg to konverterte jøder og deres holdninger, kan ikke 

det gi noe representativt inntrykk av hvordan konverterte jøder generelt omtalte andre jøder. 

Målet med kapitlet var å presentere og drøfte det syn de ansatte konverterte jødene i DNI 

hadde overfor andre jøder. Siden deres syn skilte seg ut fra andre ansatte og tillitsvalgte, var 

det naturlig presentere det i et eget kapittel. Det var ikke uvanlig at også konverterte jøder 

kunne komme med nedlatende karakteristikker av andre jøder. Jeg har funnet noen eksempler 

på det også i MFI.13  

                                                 
12 Se f.eks. Glückmanns artikler om Sofia i nr. 11-12, 1926 og nr. 5 og 7, 1932 (Fra sistnevnte artikkel har jeg 
drøftet enkelte aspekter tidligere i dette kapitlet, men Glückmann gir også en omfattende skildring av det jødiske 
liv i Sofia.), og Feinsteins artikler fra nr. 7, 1936 og nr. 7, 1938 (I sistnevnte artikkel skildrer Feinstein det 
jødiske liv i Jassy, forøvrig i dag hovedstad i Moldavia.).   
13 Se f.eks. en artikkel så sent som 10. feb. 1942, s 27-31, bygd på en bok av den konverterte jødiske rabbi R. 
Gurland, som arbeidet som misjonær i Vilnius, Litauen.  
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7. Konklusjon: 
 

Målet med oppgaven har vært å studere hvilket syn man i DNI hadde på jødene i det 

tidsrommet, nærmere bestemt 1918-1942, da den moderne antisemittisme i Europa fikk 

avgjørende innflytelse i og på samfunnet. Hovedvekten i analysen har falt på å bestemme 

innholdet i, og graden av påvirkning fra den type tradisjonell kirkelige antijudaisme som 

virket inn på holdninger i DNI. Samtidig har jeg analysert hvordan man i DNI forholdt seg til 

den moderne antisemittisme og søkt å bestemme hva slags påvirkning den kan ha hatt.1    

 Gjennom analysen av det store kildematerialet har jeg funnet at sentrale elementer i 

den tradisjonelle kirkelige antijudaisme i betydelig grad trer frem i MFI, i mindre grad i 

korrespondanse. Dette gjelder for alle som bidro jevnlig i MFI, med unntak av de konverterte 

jødene Isaac Feinstein og Michael Glückmann. Den antijudaistiske teologi som var ferdig 

utformet allerede i det andre århundre, satte preg på tema som ble omtalt. Stereotyper og 

myter som særlig i middelalderen festet seg i Europa, kommer også til uttrykk i bladet. Videre 

ser man at DNI er påvirket av den såkalte moderniseringen av antijødisk ideologi som 

kommer i og med den antisemittiske bevegelse. Også i MFI beskyldes jødene for i større grad 

enn andre å slutte opp om kapitalisme, liberalisme, sosialisme og kommunisme, og for å være 

kosmopolitisk orientert og dermed ikke å støtte opp om nasjonalstaten.  

Endetidsspørsmålet har alltid vært viktig i jødemisjonsbevegelsen, og ble viet økende 

oppmerksomhet i mellomkrigstiden. I DNI finner vi et svært sammensatt syn på dette 

spørsmålet. På den ene siden advares det mot å spekulere for mye i om ”de siste tider” 

nærmer seg; samtidig henvises det i flere artikler til de tegn som tyder på at man nærmer seg 

endetiden, som at et britisk ”kristent” styre er innsatt i Palestina og at jødene bosetter seg der. 

På den andre side er man i DNI også skeptisk til sionismen, fordi en ”folkeomvendelse” blant 

jødene ikke har skjedd. Innenfor et endetidsperspektiv forekommer det videre i MFI 

beskyldninger om at jødene representerer det som forbereder antikrists komme. Noen 

forbinder en slik forberedelse med at jøder i mellomkrigstiden angivelig står bak det 

”moderne” og bak ideologier som svekker kirkens innflytelse i samfunnet, og viser til disse 

som en stor fare for det ”kristne” Europa. Denne type jødefiendtlige ytringer kunne isolert sett 
                                                 
1 Jeg har i liten grad lagt vekt på å analysere DNI sitt arbeid for å hjelpe bl.a. jødiske flyktninger i årene før og 
under den 2. verdenskrig. DNI drev med pengeinnsamling organisert av Ihlen gjennom MFI i årene før 2. 
verdenskrig og til bladet ble forbudt. Se f.eks. i nr. 22 og 23-24 , 1938. Flere av misjonærene i DNI oppholdt seg 
i Romania og Ungarn under verdenskrigene og bedrev humanitært arbeid. Se f.eks. Skarsaune, Oskar, Israels 
Venner. Norsk arbeid for Israelsmisjon 1844-1930, Oslo, 1994; og Terray, László G. og Østenstad, Øystein, red., 
Den Norske Israelsmisjon 125 år. Den Norske Israelsmisjons historie II (1944-1969)., Oslo, 1969. I sistnevnte 
bok skildres DNI sitt arbeid i Romania og Ungarn helt fra starten av 2. verdenskrig. 
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stått i den antisemittiske bevegelsens blader. På den annen side bidro de konverterte jødene 

Feinstein og Glückmann også i denne sammenheng med artikler som skilte seg ut fra dem fra 

andre ansatte. Den sterkt kritiske fremhevningen av jøders rolle henvist til her var fraværende; 

slik imøtegikk de til en viss grad oppfatninger som kom til utrykk i bladet.2

Jeg vil avslutningsvis si at den kirkelige antijudaisme setter et tydelig preg på 

fremstillingen i MFI av jødene, enten det gjelder beskrivelse av deres adferd, deres forhold til 

religion og først og fremst kristendommen, eller det gjelder omtale av deres rolle og posisjon 

innenfor en politisk og økonomisk sammenheng. DNI er heller ikke upåvirket av 

antisemittiske strømninger og deres dagsorden. På den annen side tar organisasjonen klar 

avstand fra rasisme. Når det påpekes at løsningen på ”jødespørsmålet” er omvendelse til 

kristendommen, sies dermed at det er en religiøs årsak til jødenes vanskelige situasjon. Det 

blir forøvrig gjentatte ganger understreket hvilket ansvar kirken har hatt opp gjennom 

historien for diskriminering og forfølgelse av jødene.  

Men den oppfatning at ”jødespørsmålet” var et religiøst spørsmål, førte til at DNI, som 

kirken forøvrig, i stor grad forholdt seg avventende eller passive til de politiske beslutninger 

som ble tatt utover på 1930-tallet, og som gjorde jødenes situasjon stadig vanskeligere. I 

lutherske kirker hadde i tillegg den tradisjonelle to-regimentslæren en innflytelse, som 

ytterligere forsterket den passive holdningen i forhold til politiske beslutninger. Vi kan i det 

hele tale om en passiv og politisk sett naivistisk holdning til jødenes situasjon og til den 

økende forfølgelsen utover i mellomkrigstiden.          

 

                                                 
2 MFI ble forbudt av tyskerne i februar 1942. Jeg har i liten grad funnet at bladet endret sin profil i de to 
krigsårene.  
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