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Sammendrag 
Den antisemittiske forfalskningen kjent som «Sions vises protokoller» ble utgitt for første gang 

i Norge i 1920. Frem til Andre verdenskrigs slutt i 1945 ble teksten utgitt en rekke ganger i 

landet, både som selvstendige publikasjoner og som føljetonger i aviser og tidsskrifter. 

Oppgaven undersøker hvordan syv norske aktører forholdt seg til teksten i løpet av denne 

perioden. Her redegjøres det for Protokollenes tilblivelse og internasjonale spredning, deres 

innhold og fortolkningsmuligheter samt deres innførsel og generelle omtale i Norge. Deretter 

presenteres aktørene (Eivind Saxlund, Mikal Sylten, Albert Hiorth, Marta Steinsvik, Eugen 

Nielsen, Halldis Neegård Østbye og Ørnulf Myklestad), deres bruk og fortolkning av teksten. 

Hvordan ble Protokollene og konspirasjonsmyten inkorporerte i deres verdenbilde? 

Avslutningsvis drøfter jeg hvordan moderne religionssosiologiske begreper, som «kultisk 

miljø» og «konspiritualitet», kan være nyttige teoretiske redskaper for å forstå mekanismene 

bak mellomkrigstidens konspirasjonsteoretiske antisemittisme. Utgjorde enkeltaktørene i 

realiteten et nettverk? Og forfektet de også andre former for alternativ virkelighetsoppfatning? 
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Forord 
Under arbeidet med et slikt prosjekt kan det tidvis føltes som om en blir motarbeidet av «skjulte 

krefter». Heldigvis finnes det aktører som vil en vel, og disse fortjener takk. I den sammenheng 

vil jeg først og fremst rette en stor takk til min tålmodige veileder Terje Emberland, for 

engasjert og god veiledning gjennom hele perioden. Mange hyggelige, spennende og ikke 

minst lærerike veiledningstimer er tilbakelagt, der anekdotiske digresjoner også er blitt høyt 

verdsatt. Øystein Sørensen takkes for sin veiledning under en tidlig fase av prosjektet.  

Takk til forskere og andre tilknyttet HL-senteret for fast leseplass, et hyggelig 

arbeidsmiljø og faglige innspill. En særlig stor takk må i den sammenhengen rettes til 

bibliotekarene, representert ved Ewa Mork, for utsøkt faglitterær veiledning og hjelp. Lars Lien 

og Kjetil Braut Simonsen skal takkes for litteratur- og kildetips, samt den generelle interessen 

de har vist prosjektet. En takk rettes også til Asbjørn Dyrendal ved NTNU som tok seg bryet 

med å lese to av mine kapittelutkast. Takk til studiekamerater på Blindern for et godt sosialt 

miljø i periodene jeg oppholdt meg der, samt i en rekke trivelige lag også utenfor Niels 

Treschows hus. Mine gode venner Thor Stian Sæther og Espen Smith-Meyer skal takkes, både 

for forfriskende lufte- og løpeturer og sporadiske oversettelser av hundre år gamle russiske 

tekster. Ellers vil jeg takke øvrige venner og familie som har stilt opp og vist interesse. Sist, 

men ikke minst, er jeg enormt takknemlig overfor min fantastiske kjæreste og samboer Kjersti, 

hvis hjelp og støtte har vært avgjørende! 

I tillegg til interessante funn innenfor oppgavens tema, har jeg også kartlagt omfanget av 

mulige feilstavinger av ordet «Protokollene». «Protkollene» er den klart vanligste varianten, 

mens «Prokollene» er den mest lumske, da den ikke oppdages av stavekontrollen. Feil av denne 

sorten, men også andre, er selvfølgelig kun mine egne og ingen andre kan klandres for dem.  

 

Oslo, mai 2018.  
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1 Innledning 
 

I oktober 1920 ble det utgitt en bok i Norge med tittel Den nye verdenskeiser. Dette var den første 

norskspråklige oversettelsen av verdenshistoriens mest beryktede antisemittiske tekst, Sions vises 

protokoller.1 Dette skjedde parallelt med at den samme teksten ble utgitt i store opplag ellers i Europa 

og USA. Teksten hevder å utgjøre dokumentasjon på en enorm verdenskonspirasjon, der både 

kapitalismen og kommunismen i virkeligheten er et redskap for, og styrt av, mektige jødiske 

bakmenn. Alliert med frimurerne, ønsker disse å undergrave og ødelegge den vestlige, kristne kultur 

for selv å erobre verdensmakten. På sensommeren 1921 ble det kjent at teksten var en forfalskning 

og et plagiat, satt sammen av flere tidligere tekster for å sverte jødene.2  

Oppgaven undersøker hvordan Sions vises protokoller ble tolket og videreformidlet av syv 

utvalgte norske aktører i perioden 1920-1945. Disse er høyesterettsadvokat Eivind Saxlund, trykker 

og redaktør Mikal Sylten, ingeniør og lekpredikant Albert Hiorth, folketaler og forfatter Marta 

Steinsvik, gårdeier og publisist Eugen Nielsen, samt skribentene og Nasjonal Samling-aktivistene 

Halldis Neegård Østbye og Ørnulf Myklestad.  Hver av disse benyttet Protokollene på ulikt vis i sin 

propagandistiske virksomhet og tolket dem ut fra bestemte forhold i samtiden. Videre undersøker 

oppgaven disse aktørenes forhold til hverandre, hvorvidt man her kan snakke om et «kultisk miljø», 

og hvordan deres antisemittiske forestillinger inngikk i et verdensbilde preget av også andre 

esoteriske og marginale ideer, et fenomen som forskningen nå omtaler som «konspiritualitet». 

 

1.1 Problemstillinger 

På et overordnet plan ønsker oppgaven å vise hvordan Protokollene ble brukt og fortolket av norske 

antisemitter i perioden fra teksten ble kjent i landet i 1920 og frem til 1945. For å kunne belyse dette 

vil jeg som nevnt undersøke et utvalg norske enkeltaktører og hvordan disse inkorporerte 

Protokollene i sitt ideologiske verdensbilde. På hvilken måte påvirket og understøttet teksten deres 

virkelighetsforståelse og syn på samtidige hendelser? Og i hvilke kontekster ble Protokollene gjort 

relevante? Et annet sentralt spørsmål blir om det forekom kontakt, gjensidig påvirkning og 

ideutveksling mellom enkeltaktørene. Kjente de til hverandre og hverandres arbeid? Var det direkte 

forbindelser dem imellom? Og hvilke sosiale arenaer ble i så tilfelle benyttet for å etablere og 

forsterke en slik kontakt? Inspirert av nyere religionssosiologisk teori, ønsker jeg også å utforske om 

aktørenes konspirasjonsteoretiske tankegang er sammenfallende med en generell alternativistisk og 

esoterisk virkelighetsforståelse. Hvilke andre marginaliserte og esoteriske teorier bekjente de seg til? 

 

																																																								
1 Av praktiske og plassbesparende hensyn vil den generelle teksten omtales som «Protokollene», mens spesifikke eksemplarer 
omtales med tittel. 
2 Tekstens opphav og tilblivelse blir behandlet inngående i kapittel 2.  
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1.2 Oppgavens struktur og avgrensninger 

Oppgaven består i alt av ni kapitler. Kapittel 2 gir en sammenfatning av Protokollenes 

tilblivelseshistorie. Her vil jeg redegjøre for tekstens opphav som en litterær forfalskning og for 

hvordan den kan plasseres innenfor en bredere konspirasjonsmytologisk tradisjon. For å sette den 

norske historien inn i en internasjonal kontekst, redegjør jeg kort for tekstens internasjonale 

spredning. I kapittel 3 presenteres Protokollenes tekstlige innhold, før jeg analyserer hvilke ulike 

fortolkningsmuligheter som ligger i den. Kapittel 4 vil omhandle norske forhold. I kapittelet 

presenterer jeg den historiske bakgrunnen for Protokollenes utbredelse i Norge før jeg ser på tre 

bestemte perioder der teksten særlig blir omtalt og utgitt. Kapittel 5 presenterer de syv norske aktørene 

som på noe ulikt vis befattet seg med Protokollene. I kapittel 6 analyseres noen grunntrekk ved deres 

antisemittiske verdensbilde i lys av Protokollene og de fortolkningsmulighetene jeg har presentert i 

kapittel 3. Kapittel 7 utforsker relasjoner og forbindelser mellom aktørene for å undersøke om de i 

realiteten var del av et slags løst organisert fellesskap, et «kultisk miljø». Kapittel 8 undersøker hvilke 

andre alternativistiske og esoteriske oppfatninger aktørene hadde, og analyserer dette i lys av moderne 

religionssosiologisk forskning på området, knyttet til begrepet «konspiritualitet».  

Tidsmessig er oppgaven i hovedsak avgrenset til perioden 1920-1945, fra den første utgivelsen 

av Protokollene i Norge i 1920 til Andre verdenskrigs avslutning i 1945. Den første datoen forklarer 

seg selv, mens den andre markerer et slags vendepunkt i antisemittismens historie. Nazismens 

nederlag innebærer også et nederlag for, og en stigmatisering av, antisemittismen som ideologi. Slik 

markerer 1945 slutten på nazistenes plan om å utrydde jødene, ideologisk motivert ut ifra et 

konspiratorisk og antisemittisk verdensbilde, der Protokollene inngikk som et sentralt element. Dette 

gjør det vanskelig å behandle dette temaet uten også å berøre holocaust i Norge, vinteren 1942-1943, 

da dette må forstås som en konsekvens av den konspirasjonsteoretiske og utslettende antisemittismen.  

Oppgaven er avgrenset til syv norske aktører som alle benyttet seg av Protokollene i den 

aktuelle perioden. Disse er valgt siden de må anses å være blant de fremste promotørene av 

Protokollene i Norge, og fordi deres aktiviteter fordeler seg jevnt utover perioden. De kan dermed 

avspeile endringer i perioden som også får konsekvenser for tolkningen av Protokollene. Saxlund og 

Sylten er begge aktive i å spre antisemittisme også før 1920, noe som i seg selv er interessant for å 

observere hvilken effekt Protokollene fikk på deres synspunkter. Saxlund døde i 1936, mens Sylten 

var aktiv i løpet av hele perioden. Hiorth, Steinsvik og Nielsen bidrar til å dekke ulike deler av 1920- 

og 30-tallet, og gjennom sine svært ulike religiøse oppfatninger synliggjør de også ideologiske 

ulikheter innenfor den norske antisemittismen. Østbye og Myklestad var begge tilknyttet Nasjonal 

Samling (NS) og representerer her periodens siste del, men illustrerer også hvordan antisemittismen 

inngikk i dette partiets selvforståelse. 

Ved en slik utvelgelse, utelukker jeg naturligvis andre potensielt interessante aktører. Blant 

disse kan Hans S. Jacobsen i Ragnarok, Arne Yttrie i Drammen Ekstrablad og Thorvald Skottevik i 
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Norsk Folkeblad nevnes.3 Selv om disse ville vært interessante å se på, mener jeg at både perioden, 

og til en viss grad miljøene og ideologiene disse representerte, er rimelig dekket gjennom de utvalgte 

aktørene. 

 

1.3 Tidligere forskning 

Det finnes i dag en omfattende internasjonal forskning på antisemittismen som fenomen og det vil 

sprenge denne oppgavens rammer å presentere et så stort forskningsfelt. Likevel er det på sin plass å 

nevne noen hovedverker, deriblant Joshua Trachtenbergs The Devil and the Jews om kristen 

antijudaisme i middelalderen, Saul Friedländers Nazi Germany and the Jews om nazismen, 

antisemittismen og holocaust, samt Helen Feins Dimensions of Antisemitism og Gavin Langmuirs 

Toward a Definition of Antisemitism når det gjelder definisjon av antisemittismen. Utover disse vil 

andre verk nevnes forløpende i teksten der de er relevante.4  

Når det gjelder Protokollenes internasjonale opphavs- og spredningshistorie, regnes den britiske 

historikeren Norman Cohns bok Warrant for Genocide (1967) som et standardverk.5 I senere år har 

imidlertid elementer av Cohns narrativ blitt utfordret av en ny generasjon forskere, deriblant den tyske 

historikeren Michael Hagemeister og den italienske historikeren Cesare de Michelis.6 Disse har begge 

bidratt med interessante, nye betraktninger og funn, som både supplerer Cohn og bidrar med nye 

perspektiver. Av nyere forskning kan også den amerikanske statsviteren Stephen E. Bronners med 

sin bok A rumor about the Jews nevnes.7  

Også antisemittismens tilstedeværelse og betydning i norsk historie blir i økende grad utforsket. 

Oskar Mendelsohn tobindsverk Jødenes historie i Norge (1969 og 1987) og Per Ole Johansens Oss 

selv nærmest (1984) representerer tidlige bidrag.8 Det foreligger også flere nyere bidrag fra blant 

andre Hans Fredrik Dahl og Vibeke Kieding Banik.9 Når det gjelder Protokollenes utbredelse i Norge,  

																																																								
3 Se blant annet Emberland, Terje. «Antisemittismen i Norge 1900-1940» i Eriksen, Trond Berg, Håkon Harket og Einhart Lorenz 
(red.). Jødehat. Antisemittismens historie fra antikken til i dag. Cappelen Damm. Oslo 2009 s. 417. Mendelsohn, Oskar. Jødenes 
historie i Norge gjennom 300 år. BIND 1 1660-1940. Universitetsforlaget. Oslo 1969 s. 628-629 og 634. 
4 Trachtenberg, Joshua. The Devil and the Jews. The Medieval Conception of the Jew and its Realation to Modern Antisemitism. Yale 
University Press. New Haven 1943. Friedländer, Saul. Nazi Germany and the Jews. Years of Persecution, 1933-1939. Widenfeld & 
Nicolson. London 1997. Fein, Helen. «Dimensions of Antisemitism: Attitudes, Collective Accusation, and Actions» i Helen Fein. 
The Persisting Question: Sosiological Perspectives and Social Context of Modern Antisemitism. Current reserch on Antisemitism 
vol.1. Walter de Gruyter. Berlin/New York 1987. Langmuir, Gavin I. Toward a Definition of Antisemitism. University of California 
Press. Los Angeles 1996. Se også Mosse, George L. Towards the Final Solution. A history of European Racism. Howard Fertig. New 
York 1985. Katz, Jacob. From Prejudice to Destruction. Anti-Semitism, 1700-1933. Harvard University Press. Cambridge 1980. Det 
viktigeste norske bidraget til antisemittisk realhistorie er den allerede omtalte Eriksen, Harket og Lorenz (red.) Jødehat. 2009. 
5 Cohn, Norman. Warrant for Genocide The Myth of the Jewish World Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion. Serif. 
London 2005. Håkon Harket har bidratt med en norskspråklig redegjørelse av Protokollenes innhold, opphav og spredning. Se Harket, 
Håkon. «Sions vises protokoller» i Eriksen, Trond Berg, Håkon Harket og Einhart Lorenz (red.). Jødehat. Antisemittismens historie 
fra antikken til i dag. Cappelen Damm. Oslo 2009. 
6 Hagemeister, Michael. «The Protocols of the Elders of Zion: Between History and Fiction» i New German Critique 103, Vol. 35 
No. 1 Spring. 2008. Michelis, Cesare G. De. The Non-Existent Manuscript. A Study of the Protocols of the Sages of Zion. University 
of Nebraska Press. 2004. 
7 Bronner, Stephen E. A Rumor about the Jews. Anti-Semitism, Conspiracy and the Protocols of Zion. Oxford University Press. New 
York 2003. 
8 Mendelsohn, Oskar. Jødenes historie i Norge gjennom 300 år. BIND 1 1660-1940 og BIND 2 1940-1985. Universitetsforlaget. Oslo 
1969/1986. Johansen, Per Ole. Oss selv nærmest. Norge og jødene 1914-1943. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1984. 
9 Dahl, Hans Fredrik. «Antisemittismen i norsk historie» i Hagtvet, Bernt (red.). Folkemordenes svarte bok. Universitetsforlaget. 
Oslo 2008. Banik, Vibeke Kieding. «Antijødiske holdninger i mellomkrigstidens Norge» i Hagtvet, Bernt, Nik. Brandal og Dag Einar 
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ble dette kort behandlet av teolog Dagfinn Rian i 1992.10 Det viktigeste bidraget kommer imidlertid 

fra historiker Linda Aasvangens masteroppgave fra 2010, der hun kartlegger tekstens innførsel og 

utbredelse i første halvdel av 1920-tallet.11  

Når det gjelder antisemittismen i norsk sammenheng, dreier det meste av forskningslitteraturen 

seg om resepsjonshistorie knyttet til bestemte utgivelser og om utbredelsen av antisemittisme i 

pressen og allmennheten.12 Det meste av denne forskningen har vært innrettet mot resepsjon og 

utbredelse. Noen mindre undersøkelser av enkeltaktører eller grupper er også gjort.13 Ut over Terje 

Emberlands oversikt over de antisemittiske agitatorer i mellomkrigstiden, er det derimot skrevet svært 

lite sammenfattende om de norske antisemittiske aktørene.14  Det som til nå har manglet, er en 

undersøkelse av de antisemittiske agitatorenes relasjoner og deres kontakt med hverandre, herunder 

spørsmålet om hvorvidt de kan sies å utgjøre et nettverk eller miljø. Denne oppgaven ønsker å bidra 

til dette. I tillegg til å behandle et hittil lite utforsket empirisk felt, vil oppgaven også søke å trekke 

inn teoretiske perspektiver som i liten grad tidligere er blitt anvendt på dette feltet i Norge.  

I den tidligste litteraturen om norsk antisemittisme, oppfattes denne gjerne som en form for 

rasisme. Dens konspirasjonsteoretiske komponent er i liten grad i fokus. Dette har imidlertid endret 

seg noe de siste årene, og den nyere omfattende forskningen på konspirasjonsteorier blir nå i større 

grad brukt til å forstå antisemittismens ideunivers.15 Jeg håper at også denne oppgaven kan bidra til 

å rette fokuset mot det konspirasjonsteoretiske aspektet når det gjelder forståelsen av 

mellomkrigstidens norske antisemitter.  

Forskningen på konspirasjonsteorier henter mange av sine viktigste analytiske redskaper fra 

religionssosiologien. Jeg vil også her søke å bruke et forholdsvis nytt begrep innen denne forskningen 

knyttet til et observert sammenfall mellom konspirasjonsteoretiske oppfatninger og alternativ 

																																																								
Thorsen (red.). Folkemordenes svarte bok. Universitetsforlaget. Oslo 2014. Se også Moe, Vibeke og Øyvind Kopperud (red.). 
Forestillinger om jøder – aspekter ved konstruksjonen av en minoritet 1814-1940. Unipub. Oslo 2011. 
10 Se Rian, Dagfinn. Den store løgnen. Myten om den jødiske verdenssammensvergelse og de såkalte «Zions vises protokoller». 
Sjalom Forlag. Oslo 1992. En forkortet og oppdatert versjon av denne teksten er også tilgjengelig. Rian, Dagfinn. «’Zions vises 
protokoller’. Løgnen som ikke vil dø» i Pettersen, Arnfinn og Terje Emberland (red.). Konspiranoia. Konspirasjonsteorier fra 666 til 
WTC. Humanist Forlag. Oslo 2011. 
11 Aasvangen, Linda. «En fare som truer os alle». Utgivelsen og omtalen av Sions vises protokoller i Norge 1920-1925 med vekt på 
Albert Hiorths religiøse tilnærming. Masteroppgave i historie. Universitetet i Oslo 2010. 
12 HL-senterets forskningsprosjekt «Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet 1814-1940» er relevant å nevne i denne 
sammenhengen. Se eksempelvis Lien, Lars. «...pressen kan kun skrive ondt om jøderne». Jøden som kulturell konstruksjon i norsk 
dags- og vittighetspresse 1905-1925. Doktorgradsavhandling i historie. Universitetet i Oslo 2015.  
13 Se eksempelvis Christensen, Olaf Sunde. Jøder og Gojim. Mottakelsen av et antisemittisk skrift fra 1910. Hovedoppgave i historie. 
Universitet i Oslo 1998. Toftesund, Rikard Andre. «Da allt folket skulde tro løgnen». Halldis Neegård Østbye – Antisemittisk ideolog 
i Nasjonal Samling. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Bergen. 2001. Brattelid, Kristin. Mikal Sylten. Et antisemittisk 
livsprosjekt. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo 2004. Strømmen, Øyvind. Marta Steinsvik og anti-katolisismen. 
Masteroppgave i religionsvitenskap. Universitetet i Bergen 2015. Anker, Morten. Nasjonal reisning. Carl Lie, Norsk Folkereisning 
og Norges Nasjonal-socialistiske Arbeiderparti. 1930-1933. Masteroppgave i historie. Universitetet i Oslo 2015. 
14 Emberland, Terje. «Antisemittismen i Norge 1900-1940» i Eriksen, Trond Berg, Håkon Harket og Einhart Lorenz (red.). Jødehat. 
Antisemittismens historie fra antikken til i dag. Cappelen Damm. Oslo 2009. 
15 Historikere som Terje Emberland, Kjetil Braut Simonsen og Lars Lien vektlegger dette i sin forskning. Se eksempelvis Simonsen, 
Kjetil Braut. «Vidkun Quisling, antisemittismen og den paranoide stil» i Historisk Tidsskrift nr. 4 vol. 96. 2017 s. 446-467. 
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religiøsitet, «konspiritualitet». 16  Håpet er at dette vil belyse nye og interessante sider ved 

mellomkrigstidens norske antisemitter og deres verdensbilde. 

 

1.4 Kilder, teori og metodologiske betraktninger 

Som hovedkilde til Protokollenes grunntekst har jeg benyttet meg av den første norskspråklige 

utgaven fra 1920, Den nye verdenskeiser.17 Jeg har også benyttet de fem andre utgavene utgitt i Norge 

mellom 1920 og 1945.18 Utover den første norskproduserte utgaven på engelsk fra 1920, har jeg også 

benyttet meg av enkelte fremmedspråklige utgaver. Dette dreier seg om en tyskspråklig utgave utgitt 

på Hammer Verlag i 1924 og en russiskspråklig utgave utgitt i Berlin på forlaget Presse i 1922.19 

Disse har jeg brukt for å sammenligne deler av innholdet med de norske utgavene.  

Alle aktørene oppgaven behandler var aktive i å formidle sine tanker i form av egenproduserte 

tekster i egne og andres publikasjoner. Disse har utgjort de viktigste kildene til deres verdensbilde og 

fortolkning av Protokollene. Jeg har også benyttet meg av manuskripter og korrespondanse fra 

aktørenes privatarkiver der disse har vært tilgjengelige, samt av forklaringer og korrespondanse som 

forekommer i landssviksaker. 20  Flere av aktørene hadde en relativt fremskutt rolle i norsk 

offentlighet, noe som medførte at de både ble intervjuet og omtalt i aviser og tidsskrifter. I en tidlig 

fase av prosjektet var sekundærlitteraturen nyttig for å kartlegge slike presseoppslag.21 For å finne 

ytterligere omtaler av aktørene og av Protokollene i dagspressen, har Nasjonalbibliotekets 

mikrofilmsamling vært til stor hjelp. Jeg har også foretatt flere målrettede søk i bibliotekets 

digitaliserte arkiv over publikasjoner. 

I tekstanalysen har jeg også latt meg informere av Hagemeister redegjørelse for de ulike 

tolkningsmulighetene som Protokollene åpner for, og av Umberto Ecos litteraturvitenskapelige 

begrep om «den åpne tekst».22 Dette er nyttig verktøy for å synliggjøre tekstens fleksibilitet og ulike 

fortolkningsmåter.   

Ved flere anledninger under arbeidet har spørsmålet om aktørenes psykiske tilregnelighet meldt 

seg. Enkelte av dem befant seg også tidvis i en psykopatologisk randsone. Likevel ville det være 

																																																								
16 Se Ward, Charlotte og David Voas. «The emergence of Conspirituality» i Journal of Contemporary Religion. 2011, 26:1, s. 103-
121. Asprem, Egil og Asbjørn Dyrendal. «Conspirituality Reconsidered: How Surprising and How New is the Confluence of 
Spirituality and Conspiracy Theory?» i Journal of Contemporary Religion. 2015, 30:3, s. 367-382. 
17 Nilus, Sergeij. Den nye verdenskeiser. Zions lærde ældstes protokoller. A/S Helge Erichsen & Co’s Forlag. Kristiania 1920.  
18 Nilus, Sergeij. The Jewish Peril. The Learned Elders og Zion. Scheteligs bokhandel. Kristiania 1920, Nilus, Sergeij. Den nye 
verdenskeiser. Zions lærde ældstes protokoller. A/S Helge Erichsen & Co’s Forlag. Kristiania 1921, Nilus, Sergej. Zions Vises 
Protokoller. Protestantforlaget. Oslo 1933 og Nilus, Sergeij. Zions vises protokoller. Norsk Front. Oslo 1940, Nilus, Segeij. Den Nye 
Verdenskeiser. En sensasjonell avsløring av de hemmelige trådtrekkere bak verdenspolitikkens kulisser. Brage boklag. Oslo 1944. 
19 Nilus, Sergeij. Die Zionistischen Protokolle. Das Programm der internationalen Geheim-Regierung. Hammer-Verlag. Leipzig 
1924, Nilus, Sergeij. Протоколы Сионских Мудрецов: Всемирный тайный заговор («Sions vises protokoller: En 
verdenskonspirasjon»). Presse. Berlin 1922.  
20 Slike saker var tilgjengelige for Mikal Sylten, Eugen Nielsen, Halldis Neegård Østbye og Ørnulf Myklestad. Jeg har også 
gjennomgått landssviksakene til Eivind Saxlunds sønn Sigurd Sundt Saxlund og hans barnebarn Eivind Egill Saxlund. 
21 Her var særlig Oskar Mendelsohns monografiske fremstilling av jødenes historie i Norge og historiker Linda Aasvangens 
masteroppgave om Protokollens resepsjonshistorie nyttige oppslagsverktøy. 
22 Umberto Eco. The Role of the Reader. Explorations in the semiotics of texts. Hutchinson. London 1981. Dette er tidligere gjort av 
Hagemeister. Se hans foredrag «The Protocols of the Elders of Zion: The Facts Surrounding a Fiction» holdt ved Cambridge University 
den 04.11.2014 https://www.youtube.com/watch?v=Uy2T9mR8unk (Sett 04.10.2016). 



	6	

problematisk å avfeie deres ytterliggående ideologiske holdninger som psykisk sykdom.23 I møte med 

ideer og tankemønstre som avviker sterkt fra det som gjerne karakteriseres som det normale, er 

metodologisk empati en nyttig innfallsvinkel.24 Dessuten agerte disse menneskene ikke alene, men 

delte sitt konspirasjonsteoretiske verdensbilde ikke bare med hverandre, men også med et 

internasjonalt nettverk av antisemittiske trosfeller. Uavhengig av hvorvidt de var psykisk tilregnelige 

eller ikke, var de offentlige personer med et lydhørt publikum. Mennesker lyttet til dem, kjøpte deres 

bøker og leste deres tidsskrifter – og fant deres teorier relevante. De utvalgte aktørene var således 

ikke bare antisemitter, men antisemittiske multiplikatorer.25 

 

1.5 Begrepsavklaringer 

To sentrale begreper i oppgaven som bør avklares er antisemittisme og konspirasjonsteorier. Andre 

begreper vil defineres fortløpende der det er behov for det. 

 

Antisemittisme 

Selv om selve begrepet antisemittisme ikke ble tatt i bruk før i 1870-årene, viser det tilbake til en lang 

historie av fiendtlighet overfor jøder.26 Fra antikken og gjennom store deler av europeisk middelalder 

finner vi spor av religiøst motivert jødehat, gjerne omtalt som antijudaisme. Jødene ble stemplet som 

«Kristusmordere», og ble stigmatisert og ekskludert som demoniserte «andre» i det kristne 

samfunnet. Selv om den religiøst begrunnede antijudaismen også inngår i moderne antisemittisme, 

skiller det moderne jødehatet seg kvalitativt fra de gamle formene ved at det vektlegger en 

«vitenskapelig», rase-biologisk fremmedhet hos jødene.  

Selv om antisemittisme i dag ofte benyttes som en samlebetegnelse på alle former for historisk 

jødehat, kan forskningen på den grovt inndeles i to leire. Forenklet dreier diskusjonen seg om hvorvidt 

antisemittismen skal oppfattes som et brudd med eldre former for jødehat eller om den er en 

forlengelse av dette. Den essensialistiske tilnærmingen argumenterer for at antisemittismen er noe 

radikalt nytt, gjerne beskrevet som et resultat av strukturelle samfunnsendringer i forbindelse med 

																																																								
23 Den amerikanske historikeren Richard Hofstadter, trekker et skille mellom den klinisk paranoide og konspirasjonsteoretikeren. 
Forskjellen mellom disse idealtypene er at den klinisk paranoide ser konspirasjonen som rettet mot seg selv direkte, mens 
konspirasjonsteoretikeren snarere opplever sammensvergelsen som rettet mot noe større, som en bestemt nasjon eller en hel kultur. 
Hofstadter, Richard. «The Paraniod Style in American Politics» i Hofstadter, Richard. The Paranoid Style in American Politics and 
Other Essays. Harvard University Press. Cambridge 1965 s. 4. Andre har argumenter for at dette er overlappende og at 
konspirasjonsteorier flyter i grenselandet mellom det normale og det patologiske. I tillegg kan begrepet oppfattes nedsettende, og 
brukes til å stemple aktørene. Barkun 2013 s. 8-9. 
24 Hensikten med metoden er å «empatisk» forsøke å sette seg inn i studieobjektets tankemønstre uten å forlate sitt eget ståsted, slik 
at man på den måten lettere kan forstå objektets ideologiske beveggrunner utenfra. I arbeid med ekstremistisk ideologi, kan metoden 
forveksles med historierevisjonistiske og en «sympatisk» apologetiske tilnærminger. Til forskjell fra sympati, antyder empati-
begrepet en forstående tilnærming til fenomenet, snarere enn en samtykkende.  
25 Uttrykket er lånt fra historiker Einhart Lorenz. Se Lorenz i Eriksen, Harket og Lorenz (red.) 2009 s. 301.  
26 Det var den tyske antisemittiske publisisten Wilhelm Marr som først tok begrepet i bruk i forbindelse emansipasjonen av de tyske 
jødene. Det er blitt bemerket at begrepet er noe upresist da det ikke direkte viste til jøder eller jødedommen, men snarer til mostand 
mot en diffus «semittisme». Jøder var bare én av flere semittiske folkegrupper, men den eneste man hadde stiftet bekjentskap med i 
Europa. Begrepet ble konstruert av Marr for å uttrykke egen opposisjon mot jødene og det er i dag konsensus om at begrepet 
beskriver hat mot jøder. Volkov, Shulamit. Germans, Jews, and Antisemites. Trials in Emancipation. Cambridge University Press. 
New York 2006 s. 82. 
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moderniteten. 27  Den andre tilnærmingen, beskrevet som kontinuitetsforståelsen, vektlegger de 

vedvarende sidene ved jødehatet og betrakter den moderne antisemittismen, inkludert holocaust, som 

en fortsettelse og forlengelse av den førmoderne og religiøst forankrede antijudaismen. Her hevdes 

det at antisemittismen har sitt opphav i antijudaismen og konflikten mellom jøder og kristne.28 Den 

ene tilnærmingen utelukker imidlertid ikke den andre. Den amerikanske historikeren Joshua 

Trachenberg hevder eksempelvis at den antisemittismen han kunne observere i 1940-årene var 

moderne i sin «vitenskapelighet», men likevel forankret i religiøs antijudaismen i og med at «Jøden» 

fortsatt ble oppfattet som demonisk. 29  En mer presis definisjon som representerer 

kontinuitetsforståelsen er formulert av sosiologen Helen Fein og beskriver antisemittismen som:  
 

En vedvarende, latent struktur av fiendtlige forestillinger om jøder som kollektiv, manifestert i individer som 
holdninger, i kulturen som myter, ideologi, folklore og bilder, og i handlinger – som sosial eller rettslig 
diskriminering, politisk mobilisering mot jødene, og kollektiv eller statlig vold – hvilket har som resultat og/eller 
målsetting å distansere, drive bort eller tilintetgjøre jøder fordi de er jøder. 30 

  

Feins definisjon er substansiell og viser antisemittismens allsidighet i kraft av de mange formene den 

kan anta. Definisjonen egner seg derfor godt til å analysere Protokollenes tolkning i ulike perioder og 

kontekster. Hennes forståelse av antisemittisme som noe vedvarende åpner samtidig for undersøkelse 

av «Jøden» som fiendebilde og den semiotiske utviklingen dette bildet gjennomgår. Avhengig av den 

historiske sammenhengen, har beskyldningene mot jødene stadig vært i endring, noe som ledet den 

tyske filosofen Theodor Adorno til å beskrive antisemittismen som «den mobile fordom».31 En slik 

fleksibilitet muliggjorde at «Jøden» kunne utpekes som universell syndebukk for samtlige av 

samfunnets plager og problemer.  

«Hat som rammer jøder fordi de er jøder,» er en enkel og mye brukt definisjon av 

antisemittisme.32 Problemet med denne definisjonen er at mye av hatet ikke rammer jøder fordi de er 

jøder, men snarere fordi angriperne har en spesiell og forvrengt oppfatning av dem. Det er denne 

demoniserende forvandlingen av faktiske jøder til innbilte jøder som må sies å være antisemittismens 

essens.33 I forlengelsen av forståelsen av antisemittisme som et hat mot innbilte jøder, tilfører den 

kanadiske historikeren Gavin Langmuir en nyttig nyansering. Han skiller mellom xenofobiske og 

kimære forestillinger om utgrupper. Xenofobiske forestillinger er når handlingene til ett individ i 

gruppen brukes til å generalisere den som helhet. Langmuir eksemplifiserer dette med å vise til 

forestillingen om jøder som Kristus-mordere, der beskyldninger mot noen få overføres til å gjelde 

																																																								
27 Blant representantene for dette synet finner vi Zygmunt Bauman og Hannah Arendt. 
28 Det er også hevdet at kristendommens tilblivelse også representerte et brudd, eller selve begynnelsen, i europeisk antijudasime. 
Katz, Jacob. From Prejudice to Destruction. Anti-Semitism, 1700-1933. Harvard University Press. Cambridge 1980 s. 319-323. 
29 Trachtenberg 1943 s. 219-220. 
30 Fein, Helen. «Dimensions of Antisemitism: Attitudes, Collective Accusation, and Actions» i Helen Fein. The Persisting Question: 
Sosiological Perspectives and Social Context of Modern Antisemitism. Current reserch on Antisemitism vol.1. Walter de Gruyter. 
Berlin/New York 1987 s. 67. (Oversatt til norsk av Vibeke Moe) 
31 Adorno, Theodor W. The Autoritarian Personality. Harper & Brothers. New York 1950 s. 610. 
32 Eriksen, Harket og Lorenz (red.). 2009 s. 7. 
33 Eriksen, Harket og Lorenz (red.). 2009 s. 7. 
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alle medlemmer av utgruppen.  Kimære forestillinger tillegger derimot utgruppen egenskaper og 

handlinger som aldri er blitt empirisk observert. 34 Slike påstander mangler en kjerne av sannhet og 

må derfor regnes som rene troshandlinger.35 Når det gjelder påstander om jødisk ritualmord er det 

slike kimære forestillinger som aktiveres. Det samme kan sies å gjelde forestillingen om en jødisk 

verdenskonspirasjon. Selv om det er glidende overganger mellom disse to kategoriene, er det i 

oppgavens sammenheng nyttig å ha dem i mente. 

 

Konspirasjonsteorier 

Ordet konspirasjon har sitt etymologiske opphav i det latinske conspiratio, som betyr «å puste 

sammen». Dette illustrerer konspirasjonsteoriens viktigste kjennetegn, nemlig et hemmelig 

samarbeid mellom to eller flere individer.36 En konspirasjon krever nødvendigvis også et objekt 

konspirasjonen kan rettes mot – et uvitende offer.  

Det finnes selvsagt flere eksempler på historiske hendelser som kan knyttes til virkelige 

sammensvergelser.37 Det er imidlertid ikke slike teorier om at en konspirasjon har foregått denne 

oppgaven skal undersøke. Sions vises protokoller representerer er noe annet og langt mer omfattende, 

nemlig konspirasjonsteori som virkelighetsforståelse. Protokollene utgjør et tilfelle der den 

konspirasjonsteoretiske tenkemåten blir en totalforklarende ideologi. Dette har i forskningen blitt 

beskrevet av den amerikanske forskeren Hofstadter som «den paranoide stil».38 Den amerikanske 

historikeren Frank P. Mintz kaller det samme fenomenet «conspiracism», forklart som «belief in the 

primacy of conspiracies in the unfolding of history».39 

Den amerikanske statsviteren Michael Barkun definerer konspirasjonsteorier som troen på at 

individer eller grupper i hemmelighet handler mot et destruktivt mål.40 I sin essens skal disse teoriene 

forklare ondskap gjennom en oppfatning av historien som styrt av demoniske krefter. Dette resulterer 

i et manikeisk verdensbilde, der hele verden kan inndeles i godt og ondt. Ut fra dette utleder Barkun 

tre premisser for det konspiratoriske verdensbildet: Ingenting er tilfeldig, ingenting er slik det 

fremstår og alt er forbundet.41  

Religionsviter Asbjørn Dyrendal har videre beskrevet flere elementer som kjennetegner 

konspirasjonstenkningen. Den er intensjonalistisk i at alle negative samfunnsendringer er et resultat 

av konspiratørenes villede planer. I motsetning til vanlige mennesker er konspiratørene også nærmest 

																																																								
34 Uttrykket er hentet fra gresk mytologi og viser til et fabeluhyre, dels løve, dels geit og dels slange – altså et monster skapt av 
fantasien. Langmuir 1996 s. 328-329.  
35 Bronner 2003 s. 8. 
36 Færseth, John. KonspiraNorge. Humanist forlag. Oslo 2013 s. 17. 
37 Attentatet mot erkehertug Franz Ferdinand i Sarajevo i 1914 var for eksempel et resultat av en konspirasjon, planlagt og 
gjennomført av den serbiske nasjonalist-gruppen «Den sorte hånd». Et annet eksempel var da CIA i det skjulte bidro til å 
gjennomføre kuppet i Chile mot Salvador Allende. 
38 Sørensen, Øystein. Den store sammensvergelsen. Historien om det hemmelige selskapet Illuminatus og dets mange ugjerninger. 
Aschehoug. Oslo 2007 s. 14-15. 
39 Mintz, Frank P. The Liberty Lobby and the American Right. Race, Conspiracy and Culture. Greenwood Press. Westport 1985. 
40 Barkun 2013 s. 3. 
41 Barkun 2013 s. 3-4. 
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ufeilbarlige, og det er denne overmenneskelige evnen som gjør konspirasjonen så vanskelig å avsløre. 

På den andre siden i dette dualistiske verdensbildet finnes heltene, de som har klart å gjennomskue 

konspiratørenes planer. De har utviklet evnen til å få øye på det som befinner seg på et esoterisk plan, 

som er skjult for vanlige mennesker. Denne evnen til å erverve seg «spesiell» kunnskap skiller heltene 

fra konspirasjonens ofre, og gjør dem i større grad til frie individer.42 Som vi skal se, utgjør denne 

selvforståelsen som «klarsynte» en viktig del av de norske aktørenes identitet. 

																																																								
42 Dyrendal i Pettersen og Emberland (red.) 2011 s. 20-22. 
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2 Protokollenes tilblivelse og spredning 
 

Sions vises protokoller er en tekst som gir seg ut for å avsløre jødenes storslagne 

sammensvergelsesplaner der målet er å overta verdensmakten.43 Protokollene ble omtalt første gang 

i Russland tidlig på 1900-tallet. Ellers i Europa ble deres eksistens kjent først etter Den russiske 

revolusjon i 1917. Da spredte de seg til gjengjeld raskt. Kort tid etter ble det kjent at Protokollene var 

et plagiat av tidligere tekster, og på den dermed hadde et felleseuropeisk opphav. Også 

konspirasjonsmyten som Protokollene bygger på er av eldre dato og kan i enkelte elementer spores 

tilbake til Middelalderens folketro og kristen antijudaisme i Europa. Dette kapittelet tar for seg 

konspirasjonsmytens opphav, tekstens tilblivelse og dens internasjonale spredning etter 1917. 

Kapittelet redegjøre også for The Times’ avsløring i 1921 og presenterer kort nyere internasjonale 

bidrag til forskningen. 

 

2.1 Konsirasjonsmytens opphav  

Konspirasjonsmyten som fremmes i Protokollene om at Europas jødiske minoritet har en skjult 

ondskapsfull agenda om å ødelegge samfunnet fra innsiden er å betrakte som en subversivmyte. 

Begrepet stammer fra den amerikanske sosiologen David Bromley for å beskrive bestemte former for 

myter der samfunnet oppfattes som truet av en indre fiende.44 Dette er forestillinger som kan spores 

langt tilbake i tid. Den britiske historikeren, Norman Cohn har kartlagt slike subversivmyter i 

Europeisk historie og vist hvordan negative stereotypier og rykter om religiøse minoriteter i Europa 

utviklet seg allerede i førmoderne tid og fikk øket utbredelse i middelalderen og tidlig moderne tid.45 

Forestillingen om at det i samfunnets midte eksisterte slike onde konspiratører er blant annet knyttet 

til forestillingen som utviklet seg i løpet av middelalderen, da djevelen stadig fikk større innflytelse 

på den materielle verden og en direkte innvirkning på folks hverdag. Satan, som hadde tidligere blitt 

forstått som «det onde prinsipp», ble gradvis oppfattet som en konkret skikkelse som speilet Gud og 

hans makt.46  Djevelens fremste provokasjon overfor Gud var å pervertere de kristnes moral og 

religiøse praksis og gjøre dem til sine allierte.47  

																																																								
43 Ifølge Protokollene er det jødene som står bak fremveksten av moderne ideer om liberalisme, kapitalisme, sosialisme, samt sekulær 
humanisme og ateisme. I realiteten fungerer disse som redskaper for konspiratørenes samfunnsundergravende virksomhet og 
moralens oppløsning. Jødene hevdes å styre historiens gang og gjennom en hemmelig allianse med frimurerne iverksetter de 
revolusjoner, kriger og politiske drap, moralsk degenerasjon samt spredning sykdommer. Protokollenes innhold vil gjennomgås 
grundigere i kapittel 3. 
44 Bromley peker på fire sentrale elementer i slike myter: 1. Den samfunnsundergravende fienden har en lang forhistorie med et 
opphav i samfunnets ytterkant, hvorfra de over tid har klart å infiltrere dets sentrum. 2. Det skilles skarpt mellom subversive og 
konvensjonelle organisasjoner, men skillet kan være uklart da de subversive kreftene også kan infiltrere konvensjonelle 
organisasjoner for å oppnå sine destruktive mål. 3. Fienden besitter en overveldende kraft som er vanskelig å motstå og irreversibel 
for dem som blir rammet. 4. De undergravende kreftene blir plassert i et fremtidsrettet tidsperspektiv, der deres kraft og innflytelse 
bare blir sterkere. Dyrendal i Pettersen og Emberland (red.) 2011 s. 24-25. 
45 Cohn, Norman. Europas indre demoner. Demonisering av kristne i middelalderen. Humanist, Oslo 1997. 
46 Cohn 1997 s. 36-44. 
47 Kjettere ble derfor gjerne beskyldt for djeveldyrkelse og tabubelagte handlinger som barnedrap, kannibalisme og incest ble tillagt 
deres religiøse praksis. Cohn 1997 s. 59. 
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Jødene var en utsatt minoritetsgruppe i det kristne Europa. For den tidligere kirken hadde det 

vært viktig å tydeliggjøre sin egenart ved å markere avstand til jødedommen. Antijudaisme beskriver 

i korte trekk alle former for religiøst forankret fiendtlighet rettet mot jøder og jødedommen.48 De 

europeiske jødene utgjorde en viktig del av europeisk kulturliv, samtidig som de skilte seg ut fra den 

øvrige befolkningen med sine skikker og religiøse tro. Da de vanskelig lot seg definere både som ut- 

eller inn-gruppen, var jødene vanskelige å plassere i en dikotomisk oppdeling av verden. Den polske 

sosiologen Zygmunt Bauman formulerer det som at jødene satt «ustøtt overskrevs på barrikaden».49 

Tidvis ble de betraktet som en potensiell indre fiende, illojale borgere på innsiden av 

samfunnsmurene. 

I senmiddelalderen oppsto en helt særegen fiendtlig folklore om den jødiske minoriteten, som 

ble forsterket av kirken.50 Jødene avvisning av Jesus kunne bare bety at de sto i ledtog med djevelen, 

som brukte dem i sin evige kamp mot Gud. En slik demonisering kom til uttrykk i rykter om at jødene 

forbannet Jesus og de kristne i sine daglige bønner.51 Rykter om jødene eskalerte utover perioden og 

kom til uttrykk på forskjellige måter, som de såkalte «ritualmord-anklagene» som gikk ut på at jødene 

drepte kristne barn for å bruke blodet deres i sine ritualer. Det ble sagt at blodet ble blandet med mel 

og bakt brød av til den jødiske påske-feiringen, Pesach. Det ble også hevdet at jøder stjal hellige 

oblater fra den kristne nattverden og vanhelliget brødbitene ved å kutte i dem med kniver.52 Denne 

forestillingen ble særlig utbredt etter det fjerde laterankonsil i 1215, da kirken innførte 

transubstansiasjonsdoktrinen. Denne sa at eukaristien, det hellige nattverdritualet, skulle tolkes rent 

bokstavelig og at vinen og brødet virkelig ble til Jesu blod og legeme.53  

Jødene fikk også skylden for epidemier som herjet i Europa på 1300-tallet, og det ble hevdet at 

de hadde konspirert med de spedalske om å forgifte drikkevannet. Svartedauden ble oppfattet som en 

krise av apokalyptiske proporsjoner, som skapte et akutt teologisk-mytologisk klaringsbehov. Dette 

medførte at jødene ble utpekt som syndebukker i et forsøk å minke den sosiale spenningen, slik Joshua 

Trachtenberg formulerer det.54 Mytene om at jødene var skyld i pesten førte til store pogromer i 

Sentral-Europa, som i Strasbourg der flere hundre jøder ble drept i 1349 som følge av slike 

beskyldninger. Pave Clements 4. ble nødt til å utstede en pavelig bulle for dempe anklagene.55 

																																																								
48 Langmuir 1996 s. 57. 
49 Bauman, Zygmunt. Moderniteten og Holocaust. Vidarforlaget. Oslo 2005 s. 76. 
50 Trachtenberg 1943 s. 3. 
51 Trachtenberg 1943 s. 182. 
52 Den samtidige bokstavelige oppfatningen av «Jesu legeme» var så tilstedeværende hos folk, at det gikk rykter om eukaristier som 
under pinsel skrek som barn. Andre beretter om brødbiter som etter å ha blitt stukket hull på, forvandlet seg til døde barn. Se 
eksempelvis Eriksen mfl. 2009. 
53 Trachtenberg 1943 s. 109. Anklagene var sett på som en pervertert speiling av den kristne liturgien og derfor en bespottelse av det 
hellige ritualet. Slike historier kan samtidig leses som propagandafortellinger for transubstansiasjonslæren, da de i praksis beviste 
doktrinen. Eriksen 2009 s. 43-44. 
54 Trachtenberg 1943 s. 2. På sett og vis foregriper han her Saul Friedländers begrep om «frelsende antisemittisme» («redemptive 
antisemitism»). 
55 Eriksen, Trond Berg. «Svartedauden: Giftblandere og barnemordere» i Eriksen, Trond Berg, Håkon Harket og Einhart Lorenz. 
Jødehat. Antisemittisme fra antikken til i dag. Cappelen Damm. Oslo 2009Eriksen i Eriksen, Harket og Lorenz (red.). 2009 s. 69-72.  
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Reformasjonen medførte store endringer i europeisk kulturmønstre, men mye av 

middelalderens forestillingsverden fortsatte i tidlig nytid som «kulturelle understrømmer», herunder 

den antijudaiske mytologien.56 Reformasjonens hovedskikkelse, Martin Luther, kom i sine pamfletter 

med sterke, utfall mot jødene.57 Han benyttet seg blant annet mytene om jødenes djeveldyrkelse, om 

deres hat mot de kristne og oppfordret til å brenne deres synagoger.58 Den israelske historikeren 

Jeffrey Woolf skriver at det nettopp er på 15- og 1600-tallet at den mest ekstreme demoniseringen av 

jødene finnner sted. På dette tidspunktet var jødene i stor grad plassert i gettoer, og bodde altså ikke 

lenger side om side med andre befolkningsgrupper.59 Dette bidro også til å gjøre dem til fremmede 

og jødene ble i tiltagende grad forstått som en monolittisk størrelse, sdom handlet som en enhet og 

ofte med onde hensikter.  

På 1700-tallet fikk opplysningstidsideene gradvis gjennomslag og idealer om vitenskapelighet 

og rasjonalitet utfordret kirkens sannhetshegemoni. I tråd med en fremvoksende deistisk teologi, ble 

både Gud og djevelen skjøvet i bakgrunnen og var ikke lenger oppfattet som aktive skikkelser i 

historien. I grove trekk gjennomgikk samfunnet en «avfortrylling», slik Max Weber formulerer det.60 

Dette bidro til å svekke mytene som lå til grunn for og legitimerte den førmoderne antijudaismen. For 

jødene var kanskje det viktigst at nye idealer om medborgerskap åpnet opp for like rettigheter for 

dem som for befolkningen forøvrig.  

Den franske revolusjonen kastet Europa ut i en periode med dramatiske samfunnsendringer. 

Privilegier, tradisjoner og vedtatte sannheter ble utfordret. Det noen oppfattet som nye muligheter, 

opplevde andre som en eksistensiell krise. Revolusjonens skeptikere dyrket et sterkt romantisert bilde 

av det gamle samfunnet, ancien régime. Sammensvergelsesmyter vokste frem for å forklare de 

dramatiske samfunnsendringene. Mange mente at disse ikke kunne ha oppstått spontant og søkt etter 

skjulte tilretteleggere og trådtrekkere.  

Norman Cohn understreker at den jødisk-frimureriske sammensvergelsesmyten er et resultat 

av de sosiale spenningene som oppsto etter Den franske revolusjon, da Europa gikk inn i en periode 

med raske og omfattende samfunnsmessige og kulturelle forandringer. 61  Historiker Christhard 

Hoffmann beskriver hvordan dette også preget historieforståelsen. Samtiden ble oppfattet som en 

«overgangsperiode», en hurtig akselererende bevegelse vekk fra en kjent fortid og mot en ukjent 

fremtid. Denne uforutsigbarheten medførte usikkerhet, der man ble stilt overfor to 

hovedtilnærmingsmåter: En progressiv som omfavnet endringene og konservativ og tilbakeskuende. 

																																																								
56 Trachtenberg trekker frem «det jødiske spørsmål» som en levning av Middelalderens binære forholdet mellom Guds gode krefters 
kamp mot Satans onde. Trachtenberg 1943 s. 217. 
57 Etter å ha oppgitt sitt opprinnelige håp om å konvertere dem til kristendommen. Trachtenberg 1943 s. 217. 
58 Eriksen mfl. 2009 s.108-109. 
59 Woolf, Jeffrey R. «The Devil’s Hoofs- The Medieval Roots of The Protocols of the Elders of Zion» i Landes, Richard og Steven T. 
Katz. The Paranoid Apocalypse. A Hundred-Year Retrospective on The Protocols of the Elders of Zion. New York University Press. 
New York 2012 s. 54. 
60 Weber, Max. Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd. Gyldendal. Oslo 1995 s. 90. 
61 Cohn fremhever at dette dreier seg om samfunnsendringer forbundet med moderniteten, slik som industrialisering og urbanisering, 
samt nye ideer om demokrati, liberalisme, sekularisme og etterhvert sosialisme. Cohn 2005 s. 27. 
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I begge tilnærminger forfektet man et teleologisk historiesyn, hvor historiens gang blir betraktet som 

forutbestemt.62 Der den ene oppfattet historien som styrt av positive progressive krefter, tolket den 

andre de samme endringene dystopisk, som en degenerering av samfunnet i retning av et apokalyptisk 

sammenbrudd. I den sistnevnte forestillingsverdenen fikk konspirasjonsteoretiske oppfatninger en 

prominent plass. Her oppsto derfor en fascinasjon for lukkede ordner og hemmelige samfunn, hvor 

frimurerne og særlig den bayerske Illuminatus raskt ble populære syndebukker. Dette var et hemmelig 

selskap grunnlagt av Adam Weishaupt i 1776 som skulle fremme opplysningstidens idealer om 

fornuft og ytringsfrihet. I 1784 ble hemmelige selskaper forbudt noe som markerte slutten på 

Illuminatus som historiske realitet.63 Likevel fortsatte denne ordenen å spille en sentral rolle i den 

etterfølgende konspirasjonsfolkloren. Allerede i 1797 hevdet den franske jesuitt-presten Augustin 

Barruel at det var frimurerne som sto bak Den franske revolusjon. Dette var kulminasjonen av en 

lengre historie med subversiv virksomhet, hvor ordensmedlemmenes endelige mål var å undergrave 

kirken, kongemakten og samfunnet i sin helhet. Disse ideene presenterte han i verket Mémoires pour 

servir à l´histoire du Jacobinismeed, som også skulle komme til å inspirere lignende ideer ellers i 

Europa.64 Selv om frimurerne i stor grad støttet verdier vi gjerne forbinder med opplysningstiden, ble 

de i likhet med andre utsatt for terroren i kjølvann av revolusjonen. Kong Ludvig XVI var selv 

frimurer og flere andre frimurere ble med ham giljotinert i denne perioden.65 Dette syntes imidlertid 

ikke å ha noen innvirkning på konspirasjonsteoriene knyttet til dem. 

Tidlig på 1800-tallet vekket Napoleon Bonapartes ambisjoner å bevirke en jødisk emansipasjon 

mistanker mot ham. Etter at han hadde deltatt på et møte med ledere for franske jøder i 1806, ble det 

antydet at Napoleon kunne være selveste Antikrist.66 I 1806 ble jødene for første gang koblet sammen 

med frimurerne i en storslagen subversivmyte. I den anledning hevdet Barruel å ha mottatt det såkalte 

Simonini-brevet. Avsenderen var ifølge ham en offiser i den franske hæren ved navn J. B. Simonini, 

som angivelig hadde lurt noen jøder til å vise ham sine skjulte skatter og avsløre sine hemmeligheter, 

nemlig at de kontrollerte frimureriet og søkte verdensherredømme. Brevet hadde ellers en 

eskatologisk tone som hintet om Antikrists snarlige komme.67 Barruel måtte senere konstatere at det 

var umulig å finne den mystiske avsenderen. Etter all sannsynlighet var Simonuni-brevet et falsum.68  

																																																								
62 Hoffmann, Christhard. «"The New" as a (Jewish) Threat: Anti-modernism and Antisemitism in Germany» i Ytrehus, Line Alice 
(red.). Fortellinger om «den andre». Høyskoleforlaget. Kristiansand 2001 s. 101. 
63 Weishaupt rømte fra Bayern og levde resten av livet i eksil, mens det svekkede selskapet forsvant for godt i 1893. De mange 
konspirasjonsmytene om selskapet levde derimot videre. Sørensen 2007 s. 61-70. 
64 Memoarer til belysning av jakobinismens historie fra 1797 inspirerte øyensynlig den britiske naturfilosofen, John Robison, til å 
utgi nok en bok om temaet året etter. Denne med den fyldige tittelen, Proofs of a Conspiracy against all the Religions and 
Governments of Europe, carried on in the Secret Meetings of Free-Masons, Illuminati and Reading Societies. Sørensen 2007 s. 18 
(samt sluttnote). 
65 Cohn 2005 s. 30-31. 
66 Cohn 2005 s. 34. 
67 Cohn 2005 s. 31-35.  
68 Eco hevder at brevet er en forfalskning, konstruert av individer som var bekymret for Napoleons kontakt med franske jøder. Eco 
1994 s. 170. 
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Før Barruel døde i 1820 utviklet han ideer om hvordan den store konspirasjonen var organisert. 

En Fader Grivel nedtegnet den døende mannens ideer, noe som ledet til konstruksjonen av en mer 

utviklet sammensvergelsesmyte med en klarere struktur. N jødisk stormester ledet den internasjonale 

ordenen som i sin tur kommanderte de underordnede frimurerne som skulle spre revolusjon og kaos.69 

Denne hierarkiske strukturen forble velkjent innenfor konspirasjonslitteraturen på 1800-tallet. 

Barruels ideer oppnådde imidlertid begrenset oppmerksomhet i første halvdel av 1800-tallet, noe som 

kan forklares med at han ble oppfattet som lite troverdig.70 En av årsakene var at revolusjonen var 

kommet kom på avstand og at folk gradvis hadde akseptert samfunnsendringene. Likevel hadde 

Barruel, med sine konspirasjonsteorier, skapt en ny tenkemåte og et nytt språk, der det nye 

antifrimureriet smeltet sammen med gamle, antijudaistiske myter. 71   

Tidlig på 1800-tallet, både før og etter Napoleons nederlag, var det flere som kjempet for å 

tilbakeføre samfunnet til sin «naturlige», før-revolusjonære orden, en tid der kirke og krone sto sterkt. 

I de tyske områdene fikk denne tilbakeskuende anti-modernismen stort gjennomslag tidlig på 1800-

tallet, særlig som følge av den franske okkupasjonen under Napoleons-krigene. Ikke overraskende 

ble Napoleons implementerte samfunnsreformene oppfattet som fremmede og utyske. Modernismen 

fikk derfor preg av noe utysk og kampen mot moderniteten ble nærmest synonymt med tyske 

nasjonalidentitet.72 Flere av modernitetens motstandere så på seg selv som forsvarere av det kristne 

Europa mot revolusjonens kaotiske krefter.73 

Men også andre halvdel av 1800-tallet var en urolig periode i Europa, og særlig i etterkant av 

Februarrevolusjonen i 1848. Dette skapte igjen interesse for konspirasjonsteoretiske 

forklaringsmodeller. Den tyske publisisten E. E. Eckert beskrev nåe hvordan frimurerne også sto bak 

denne revolusjonen. De la i hemmelighet til rette for de revolusjonære situasjonene som svekket både 

økonomien, religionen og samfunnets moral.74  

 

2.2 Protokollenes litterære opphav 

Innholdsmessig er det spesielt to tekster har hatt betydning for Protokollenes tilblivelse. Den første 

er Dialogen i helvete mellom Machiavelli og Montesquieu, utgitt i 1864 av den forfatteren og 

advokaten Maurice Joly.75 Boken var ment som en politisk satire rettet mot Napoleon IIIs regime. 

Jolys bok inneholder 25 dialoger mellom rennesansefilosofen Machiavelli og 

																																																								
69 Cohn 2005 s. 35-36. 
70 Cohn 2005 s. 36. 
71 Sørensen 2007 s. 38. 
72 Hoffmann 2001 s. 102. 
73 Denne tidlige antimoderne oppstanden ble raskt nedkjempet og moderniteten hadde midlertidig seiret. Ifølge Bauman forsvant 
også konflikten «under jorden». Bauman 2005 s. 85. 
74 Cohn 2005 s. 37. 
75 Originaltittel: Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ou la politique de Machiavel au XIXe siècle.  
Ifølge Umberto Eco, er flere sider av Jolys tekst igjen et delvis plagiat fra den franske forfatteren Eugène Sues romanserie, Les 
Mystères du Peuple. I denne fortellingen fremlegger den katolske jesuitt-ordenen sin onde plan om verdensherredømme i et detaljert 
dokument. Eco, Umberto. Seks turer i fortellingens skoger. Tiden. Oslo 1994 s. 172-175. 
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opplysningstidsfilosofen Montesquieu hvor de diskuterer hvordan verdensmakt kan oppnås. 

Machiavelli er en dårlig kamuflert Napoleon III. som ønsker å dominere verden, mens Montesquieu 

representerer Joly selv som forsvarte humanistiske verdier.76 Siden regimekritiske tekster var forbudt 

i Frankrike utga Joly boken i Belgia for å unngå sensuren, men ble likevel fengslet. Boken ble forbud 

og det resterende opplaget destruert. I 1878 tok Joly sitt eget liv. 

Den andre litterære kilden er et kapittel i spenningsromanen Biarritz utgitt i 1868. Boken var 

skrevet av pseudonymet Sir John Retcliffe, som i virkeligheten var den kjente svindleren Herman 

Goedsche. Det aktuelle kapittelet heter «På Prahas jødiske kirkegård». Her blir leseren vitne til et 

nattlig møte mellom representanter for Israels tolv stammer og djevelen selv hvor de planlegger 

hvordan jødene skal oppnå verdensherredømme. Planen går ut på å frata adelen sine landeiendommer 

og plassere disse i jødiske hender, samt å gjøre håndverkere til lett manipulerbare fabrikkarbeidere. 

Det beskrives også hvordan jøder oppfordres til seksuell omgang med kristne kvinner.77 I 1872 og 

1876 ble kapittelet utgitt som en selvstendig tekst i Russland og i 1881 ble den publisert i det franske 

tidsskriftet, Le Conteporain, under pseudonymet Sir John Retcliff. Nok en gang sto Goedsche bak, 

men presenterte denne gangen teksten som om den beskrev virkelige hendelser. I Russland ble denne 

teksten blant annet benyttet som propaganda av antisemitten Pavel Krusjevan under den blodige 

Chisinau-pogromen i 1903.78 

 

2.3 Sergej Nilus og de russiske protokollene 

Den første referansen til noe som kan minne om Protokollene, dukket opp i en artikkel fra 1902 i 

Russland, skrevet av publisisten Mikhail Mensjikov. Artikkelen het «Sammensvergelser mot 

menneskeheten» og sto på trykk i den St. Petersburg-baserte avisen Novoje Vremja (De nye tider).79 

Første gang Protokollene ble utgitt i sin helhet var som føljetong i avisen Znamya (Banneret) i 1903, 

utgitt av den voldelige antisemitten Pavel Krusjevan.80  Han publiserte dem igjen i 1905, denne 

gangen under tittelen Roten til problemene.81 Protokollene ble utgitt i 1905 en periode med store 

uroligjheter og revolusjonsforsøk i Russland.82 Man kan hevde attenksen fungerte som en politisk 

avledning, der massenes aggresjon ble kanalisert mot den jødiske minoriteten i stedet for 

																																																								
76 I teksten til Joly nevnes jøder bare én gang, og det i et avsnitt i «fjerde dialog» der Machiavelli ytrer en stereotyp fremstilling av 
jødisk omgang med materielle verdier. Joly, Maurice. Dialogue in Hell between Machiavelli and Montesquieu. A. Mertens and Son. 
Brussel 1864. 
77 Cohn 2005 s. 38-40. 
78 Cohn 2005 s. 41-43. 
79 Michelis, Cesare G. De. The Non-Existent Manuscript. A Study of the Protocols of the Sages of Zion. University of Nebraska Press. 
2004 s. 33-36. 
80 Denne teksten var blitt borte og ble ikke gjenfunnet før i 1934. Michelis 2004 s. 9. 
81 Harket i Eriksen, Harket og Lorenz (red.). 2009 s. 370. 
82 Dette hang blant annet sammen med en generell misnøye med tsaren som særlig eskalerte etter det ydmykende nederlaget i krigen 
mot Japan mellom 1904 og 1905. 
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makthaverne. Å legge skylden på jødene var på ingen måte et ukjent fenomen i russisk historie, og 

sporadiske pogromer hadde brutt ut i mer enn tyve år forrut for 1905-revolusjonen.83 

Den utgaven av Protokollene som i ettertid har fått mest oppmerksomhet, ble utgitt i desember 

1905 av Sergej Nilus. Nilus ble født inn i den russiske overklassen i 1862 og utdannet seg som jurist, 

men valgte en landlig tilværelse på familiens eiendom utenfor Moskva. Den tyske historikeren 

Michael Hagemeister skriver at Nilus oppfattet seg som et offer for samtidens raske modernisering 

og sekularisering og tolket sitt eget identitetstap med verdens snarlige undergang. På denne dystre 

bakgrunnen, konstruerte Nilus sin egen mystisk-apokalyptiske tro basert på mirakler og 

endetidstegn.84  Nilus inkluderte Protokollene som et tillegg i sin bok Det store i det små, med 

undertittel Antikrist som en politisk mulighet innen den nærmeste fremtid.85 Nilus tilførte sin egen 

innledning og etterskrift til Protokollene, sterkt preget av hans eskatologiske syn.86 I innledningen 

redegjorde også Nilus for hvordan teksten var kommet ham i hende. Han hevdet å ha mottatt den i 

1901 av en bekjent som deretter avgikk med døden, og som igjen hadde fått dem av en ukjent kvinne 

som i sin tur hadde stjålet dokumentet fra franske frimurere. Det var angivelig hun som hadde oversatt 

den franske originalutgaven til russisk.87 

Nilus skal angivelig ha hatt forbindelser til tsarfamilien og hans 1905-utgave var også utgitt i 

Tsarskoje Selo, en by like utenfor St. Petersburg der Tsarfamilien hadde sin sommerreises. Tsar 

Nikolai 2. var også frankofil og dypt fascinert av det mystiske og okkulte. Protokollene, med et antatt 

fransk opphav, falt derfor i smak hos tsaren, og hans private utgave skal ha vært full av 

markkommentarer.88 Den russiske innenriksministeren Pjotr Stolypin skal i 1905 ha iverksatt en 

hemmelig undersøkelse av Protokollenes opphav og konkludert med at de antagelig var fabrikkert av 

russiske agenter i Frankrike. Da tsaren i 1906 ble konfrontert med Stolypins funn, skal han ha beordre 

teksten tilbaketrukket. «Vi kan ikke forsvare en edel sak med skitne midler,» skal han ha sagt.89 

Nikolai 2. var i aller høyeste grad en bærer av antisemittiske fordommer, men bevisene mot 

Protokollene ble vurdert rasjonelt.90  

I 1906 publiserte den russiske forfatteren Georgij Butmi Protokollene under tittelen 

Menneskerasens fiende. Han var involvert med «De svarte hundre», en ultra-nasjonalistisk og 

paramilitær bevegelse som oppfordret til pogromer og begikk også en rekke andre politiske drap.91 

																																																								
83 Drapet på tsar Alexander 2. i 1881 utløste store pogromer i Det russiske keiserriket. Harket, Håkon. «Russland: Pogromene» i 
Eriksen, Harket og Lorenz (red.) 2009 s. 269.  
84 Hagemeister, Michael. «"The Antichrist as an Imminent Political Possibility": Sergei Nilus and the Apocalyptic Reading of The 
Protocols of the Elders of Zion» i Landes, Richard og Steven T. Katz. The Paranoid Apocalypse. A Hundred-Year Retrospective on 
The Protocols of the Elders of Zion. New York University Press. New York 2012 s. 80.  
85 Den russiske tittelen var Velikoe v malom i antikhrist, kak blizkaja polititsjeskaja vozmozjnost. Boken omhandler Nilus’ personlige 
reise i åndeverden og, slik det også fremgår av tittelen, er dette en bok i skjæringspunktet mellom det religiøse og det okkulte. 
86 Nilus hevdet at dommedag var nært forestående og ville utspilles slik det ble beskrevet i Johannes’ åpenbaring. 
87 Eksistensen av denne franske originalutgaven har vært gjenstand for faglig diskusjon, som vi snarlig skal komme inn på.  
88 Harket i Eriksen, Harket og Lorenz (red.) 2009 s. 371. 
89 Harket i Eriksen, Harket og Lorenz (red.). 2009 s. 371. 
90 Som vi skal vende tilbake til, var dette en tilnærming som ikke kan tilskrives alle sprederne av konspirasjonsmyten. 
91 Harket i Eriksen, Harket og Lorenz (red.) 2009 s. 370. 
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Butmis versjon har utgangspunkt Krusjevans tidligere versjon, og de to mennene skal også ha vært 

nære venner.92 I 1907 utga Butmi Protokollene på nytt.93 

Da 1905.revolusjonen ble avverget og de politiske forholdende stabiliserte seg, dalte interessen 

for Protokollene. Nilus skal i 1913 ha klaget til Nikolai D. Zhevakhov over at de ikke lenger ble tatt 

seriøst.94 I denne perioden sirkulerte teksten først og fremst i ekstreme religiøse og nasjonalistiske 

miljøer. Krusjevans utgave fra 1903, og spesielt Nilus´ mer berømte utgave fra 1905, var utkommet 

i noen svært turbulente år hvor Det russiske keiserriket var truet. Selv om tsaren klarte å beholde 

makten i 1905 ved å imøtekomme noen av folkets krav om reformer, gikk Russland inn i en ny 

revolusjonær periode som kulminerte i Oktoberrevolusjonen i 1917. Prarlellt fikk også Protokolllen 

fornyet aktualitet som kontrarevolusjonær propaganda. 

 

2.4 Russisk revolusjonen og borgerkrig 

Nilus utga Protokollene i fire utgaver, den fjerde og siste ble utgitt tidlig i revolusjonsåret 1917, og 

hadde den apokalyptiske tittelen Det er nær, like for døren.95 Nå hadde han «oppdaget» at det var 

sionistbevegelsens grunnlegger Theodor Herzel som hadde redigert teksten, under den høyst reelle 

sionistkongressen i Basel i 1897.96  

Under borgerkrigen som fulgte etter Den russiske revolusjonen, koblet de «hvite», 

kontrarevolusjonære styrkenes i sin propaganda jødene og bolsjevikene. De to fiende ble 

sammensmeltet til det potente fiendebildet «jødebolsjeviken», som antydet at revolusjonen både var 

isenesatt og ledet av jødene. Deres revolusjonære ambisjoner ble ikke forklart ut fra ideologisk 

overbevisning, men som et resultat av iboende destruktive og maktsyke trekk ved deres «jødiskhet». 

Som bevis brukte man blant annet at noen av revolusjonslederne, som Lev Trotskij, Grigorij Zinovjev 

og Lev Kamenev, hadde jødiske bakgrunn.97 A t deres marxistiske ideologi var anti-religiøs og 

universalistisk ble avfeid. Deres bolsjevisme var bare et skalkeskjul for deres iboende jødiske 

ondskap og ambisjoner om verdensmakt.  

Det var et svært effektivt budskap i «de hvites» propaganda, som i økende grad ble rettet mot 

støttespillere også utenfor Russland. I løpet av Den russiske borgerkrigen ble jødene utsatt for nye 

forfølgelser, hvor Protokollene ble brukt som sannhetsbevis for at de sto bak revolusjonen. I perioden 

																																																								
92 Michelis 2004 s. 13. 
93 Den amerikanske diplomaten Herman Bernstein hevder at inneholdt Butmis utgave fra 1907 skilte seg fra tidligere versjoner, blant 
annet ved at det inkluderte Hermann Goedsches fiksjonslitterære tekst På Prahas jødiske kirkegård (1868). Bernstein, Herman. The 
History of a Lie. "The Protocols of the Wise Men of Zion". J. S. Ogilvie Publishing Company. New York 1921 s s. 59. Teksten til 
Goedsche behandles senere i kapittelet. 
94 Zhevakhov (1936) gjengitt i Cohn 2005 s. 124-125. 
95 Den russiske tittelen på denne var "Bliz est’, pri dverekh." O tom, chemu ne zhelaiut verit’ i chto tak blizko. Andre og tredje utgave 
ble utgitt i henholdsvis 1911 og 1912. Hagemeister i Landes og Katz (red.) 2012 s. 81. 
96 Michelis 2004 s. 15. I tillegg avslørte han i denne utgaven at det var major, Aleksej Suxotin, som hadde overrakt ham teksten i 
1901. Michelis s. 24. 
97 Lorenz, Einhart og Izabela A. Hahl. «Polen og Øst-Europa i mellomkrigstiden» i Eriksen, Trond Berg, Håkon Harket og Einhart 
Lorenz. Jødehat. Antisemittisme fra antikken til i dag. Cappelen Damm. Oslo 2009 s. 426. 
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1918 til 1920 ble mer enn 100 000 jøder drept av de kontrarevolusjonære under slagordet «Drep 

jødene, frels Russland».98  

Under den estiske uavhengighetskrigen i perioden 1918-1920, fikk Protokollene en nær 

følgesvenn i det såkalte «Zunder-dokumentet». Dette var et angivelig hemmelighetsstemplet 

dokument som skal ha blitt funnet på kroppen til en død offiser fra Den røde armé ved navn Zunder.99 

Den korte teksten forteller at jødenes planer om verdensherredømme nå var i ferd med å fullbyrdes.100 

I februar 1920 ble dokumentet trykket i den Berlin-baserte emigrantavisen Prizyv, grunnlagt av 

eksilrusseren Fjodor Vinberg. Selv om avisen ble lagt ned samme år, fortsatte den tyske høyreradikal 

presse å hente materiale herfra i lang tid fremover.101 På samme tid som Zunder-dokumentet ble 

trykket i Berlin, hadde Protokollene blitt sirkulert verden over. Trolig hadde Vinberg og andre i det 

kontrarevolusjonære eksil-russiske miljøet bidratt til dette. 

 

2.5 Internasjonal spredning 

Allerede under fredsforhandlingene i Versailles i 1919 skal det ha sirkulert en russiskspråklig utgave 

av Protokollene blant delegatene.102 Trolig var det eksilrussiske offiserer som sto bak dette. Som en 

følge av de kontrarevolusjonæres nederlag i borgerkrigen, endte flere offiserer fra den hvite armé i 

landflyktighet. Flere av disse var allerede kjent med Protokollene og enkelte hadde med seg 

russiskspråklige eksemplarer til sine nye vertsland hvor de ble oversatt og spredt videre.103  

Tyskland var antagelig det første landet utenfor Russland til å utgi Protokollene. Etter Første 

verdenskrig hadde landet fremdeles styrker på russisk jord og da disse trakk seg tilbake fra de 

okkuperte områdene vinteren 1918-1919, fulgte et stort antall «hvite» offiserer med den tyske 

tilbaketrekningen.104 Etter de kontrarevolusjonæres nederlag, endret deres kamp mot bolsjevismen 

karakter til å bli en propagandakrig, utkjempet under en eksiltilværelse. Flere steder i Tyskland dannet 

de tette eksilmiljøer. I Berlin var dette miljøet spesielt stort og her var de russiske offiserene Fjodor 

Vinberg og Pjotr Shabelskij-Bork sentrale skikkelser. Ifølge den britiske historikeren Michael 

																																																								
98 Harket i Eriksen, Harket og Lorenz (red.) 2009 s. 374-375. 
99 Navnet Zunder omtales andre steder som både Sundel og Schunderev, og teksten refereres også til som «Protokollen av 1919» («A 
Protocol of 1919»). 
100 Tekstens innhold er gjengitt av Cohn, og åpner på følgende måte: «Sons of Israel! The hour of our ultimate victory is near! We 
stand on the threshold to the command of the world.» Cohn 2005 s. 130-132. 
101 Hensikten med utgivelsen var å orientere det russiske eksilmiljøet mot tysk høyreside, fremfor et håp om at vestmaktene ville 
komme «de hvite» til unnsetning. Her ble en tilbakevending til ortodoks kristendom beskrevet som Russlands eneste mulighet for å 
unngå undergang. Avisen ble forbudt etter at flere i redaksjonen viste seg å ha vært delaktige i det høyreorienterte «Kapp-kuppet» i 
mars 1920. Laqueur, Walter. Russia and Germany. A century of Conflict. Transaction Publishers. New Brunswick/London 1990 s. 
131. 
102 Ifølge Norman Cohn skal en jødisk delegasjon ha avslått et tilbud på 10 000 pund fra en litauer i bytte mot et eksemplar av 
Protokollene. Myndighetspersoner i flere land skal også i samme periode ha mottatt det russiske manuskriptet. Cohn 2005 s. 138-139. 
103 I store kulturbærende land som Tyskland, Frankrike, Storbritannia og USA ble Protokollene raskt oversatt. Dette gjorde innholdet 
både mer tilgjengelig for egen befolkning og antageligvis gjorde det også videre oversettelser enklere. 
104 Kellogg, Michael. The Russian Roots of Nazism. White Émigrés and the Making of National Socialism, 1917-1945. Cambridge 
University Press. Cambridge 2005 s. 63. 
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Kellogg hadde sistnevnte et eksemplar av 1911-utgaven av Nilus´ bok, som inneholdt Protokollene, 

med seg i bagasjen.105  

Kellogg fremholder at det russiske eksilmiljøet bidro aktivt til etableringen av Hitlers parti, Det 

nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti (NSDAP). Hitler samarbeidet angivelig tett med flere i den 

russiske eksilorganisasjonen Aufbau, deriblant Vinberg og Shabelskij-Bork, samt den baltisk-tyske 

Alfred Rosenberg.106 Den britiske historikeren Ian Kershaw skriver at det var to faktorer som førte til 

at Hitlers oppmerksomhet ble rettet mot Russland, den ene var Protokollene og den andre var 

Rosenbergs innflytelse.107 Rosenberg ble en tidlig ideologisk mentor for Hitler og et av NSDAPs 

første medlemmer. Ifølge Cohn var det i stor grad ham som ga Hitler ideen om at bolsjevismen var 

koblet til en jødisk konspirasjon.108 Det er etablert at Hitlers antisemittisme først ga seg til kjenne 

høsten 1919. 109  Kellogg antyder at denne først ble vekket etter Hitlers møte med det russiske 

eksilmiljøet.110  

Det var den tyske nasjonalisten Ludwig Müller, en av Vinbergs forbindelser, som oversatte og 

utga den første tyskspråklige utgaven av Protokollene under pseudonymet Gottfried zur Beek. Denne 

fikk tittelen Die Gehemnisse der Weisen von Zion og ble utgitt i januar 1920.111 Mellom 1920 og frem 

til Hitler kom til makten i 1933, var den tyske førsteutgaven trykket i hele trettitre opplag. I tillegg til 

dette, skal en versjon ha blitt utgitt av den antisemittiske agitatoren og publisistenTheodor Fritsch på 

hans Hammer-Verlag. Denne skal ha solgt i underkant ogav 100 000 eksemplarer. Nok en versjon 

ble utgitt av Alfred Rosenberg, og utkom i tre opplag bare i 1923.112 Cohn antyder at Hitler ikke 

nødvendigvis trodde Protokollene var ektemen trodde like fullt på deres «iboende sannhet».113 I Mein 

Kampf skriver han:  
 
«I hvor høy grad hele dette folkets [jødenes] eksistens hviler på en evig kjede av løgn, kommer helt makeløst til 
syne i ‘Zions vises protokoller’, som jødene inderlig hater. De er en forfalskning stønner ‘Frankfurter Zeitung’ 
uten stans utover verden; der har vi det beste provet for at de er ekte. [...] Men den beste kritikk av jødene gir 
likevel virkeligheten selv. Den som går den historiske utviklingen i de siste par hundre år i sømmene ut fra 
synspunktene i den boka, han vil også øyeblikkelig forstå hvorfor jødepressen skriker. For når den boka en gang 
er blitt et helt folks eie, kan man trygt gå ut fra at jødefaren er over.» 114 
 

																																																								
105 Kellogg 2005 s. 63. 
106 Aufbau: Wirtschafts-politische Vereinigung für den Osten. I dette miljøet trekker Kellogg frem løytnant Max von Scheuber-
Richter, general Vladimir Bishupskij, oberst Ivan Poltavets-Ostranitsa, løyntnant Piotr Shabelskij-Bork, oberst Fjodor Vinberg og 
Alfred Rosenberg. Miljøet var ledet av Scheuber-Richter frem til 1923, da han døde som følge av skader pådratt seg under Hitlers 
ølkjellerkupp. Flere av de andre satt i Hitlers administrasjon også etter hans maktovertakelse i 1933. Kellogg 2005 s. 1-2. 
107 Kershaw, Ian. Hitler. Overmot og nederlag. Kultur & Historie. Oslo 2010 s.125-126. Rosenberg ble født i Reval (Tallinn) i 1892, 
som da og var en del av Det russiske keiserdømmet. Etter å ha støttet de kontrarevolusjonære, flyktet han i 1918 fra revolusjonen 
sammen med tyske tropper og ble aktivt involvert i det russiske eksil-miljøet i Tyskland. Han skal angivelig vært en fast leser av 
Prizyv og lignende publikasjoner i samme periode som avisen trykket «Zunder-dokumentet». Laqueur 1990 s. 131-132. 
108 Cohn 2005 s. 214-215.  
109 Kershaw 2010 s. 106-107. 
110 Kellogg 2005 s. 4.  
111 Cohn 2005 s. 140, 147. 
112 Cohn 2005 s. 152. 
113 Cohn 2005 s. 201-202. 
114 Hitler, Adolf. Min kamp. Første bind: Et oppgjør. J. M. Stenersens forlag. Oslo 1941 s. 291-292.  
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I 1922 ble Weimar-republikkens jødiske utenriksminister Walther Rathenau myrdet. Cohn 

presenterer Rathenau som Protokollenes første offer, da drapsmennene senere forklarte at offeret var 

en av «Sions vise». 115  I 1909 hadde Rathenau kritisert at et oligarki bestående av 300 menn 

kontrollerte alt av tysk industri og finans. General Erich Ludendorff fremstilte det imidlertid som at 

Rathenau beskrev «Sions vise».116 Fritsch og Rosenberg skal også ha beskrevet Rathenau som selve 

hjernen bak bolsjevismen, også i Russland.117 Protokollenes sammensvergelsesmyte fikk altså tidlig 

en betydningsfull rolle innen den nazistiske antisemittisme og Cohns boktittel Warrant for Genocide 

røper også at han mener at Protokollene må sees i direkte sammenheng med holocaust, nazistenes 

drap på seks millioner jøder. 

I januar 1920 ble den første engelskspråklige utgaven av Protokollene utgitt under tittelen The 

Jewish Peril på Eyre & Spottiswoode, et forlag som også trykket den autoriserte bibelen og 

salmeboken.118 Det er gjerne journalisten Victor E. Marsden som blir kreditert for oversettelsen, men 

nyere forskning indikerer at det snarere var journalisten George Shanks.119 Den 8. mai samme år 

trykket storavisen The Times en lengre artikkel der artikkelforfatteren presenterer innholdet og 

samtidig påpeker at ingen foreløpig har bevist at teksten var et falsum.120 I juli 1920 trykket også 

Shanks arbeidsgiver, den konservative avisen The Morning Post, en artikkelserie i sytten deler kalt 

«Cause of World Unrest». Denne ble utgitt som en egen bok med tittelen The Cause of World Unrest 

i august samme år.121 Både boken og artikkelserien refererer Protokollene, og beskriver en jødisk-

frimurerisk verdenssammensvergelse. Boken inneholder et forord av avisens redaktør Gwynne, samt 

et etterord av den notoriske konspirasjonsteoretikeren Nesta Webster.122 Hun hadde lenge hevdet at 

Den franske revolusjonen var iscenesatt av frimurerne og den bayerske Illuminatus-ordenen.123 

I USA ble Protokollene først satt i sirkulasjon som en maskinskrevet tekst av høyreradikale 

russere i et forsøk på å påvirke amerikanske myndigheter. I oktober 1919 kom utdrag av dem på trykk 

i en artikkelserie i avisen Public Ledger, utgitt i Philadelphia. Interessant nok var alle referanser til 

jøder blitt fjernet og det hele ble fremstilt som et rent bolsjevik-komplott. Overskrifter som «Red 

																																																								
115 Cohn 2005 s. 156. Drapsmennene hevdet Rathenau ble drept fordi generalen Erich Ludendorff hadde omtalt ham som den eneste 
mannen i Tyskland som kjente til konspirasjonens bakmenn. Cohn 2005 s. 160. 
116 Cohn 2005 s. 159. 
117 Cohn 2005 s. 157, 216. 
118 Cohn 2005 s. 167. Andreutgaven ble utgitt av den antisemittiske organisasjonen The Britons, som skal ha kjøpt rettighetene og 
trykkplatene fra Eyre & Spottiwood i 1921. Toczek, Nick. Haters, Baiters and Would-be Dictators. Anti-Semitism and the UK Far 
Right. Routledge. London 2016 s. 85. 
119 Marsden døde høsten 1920 og hans navn dukket ikke opp som oversetter før tre år etter hans død. Se Toczek 2016. 
120 Cohn 2005 s. 168. 
121 Colvin, Ian (red.). The Cause of World Unrest. Grant Richards LTD. London 1920. Selv om boken var utgitt anonymt er det 
tidligere vist at en rekke personer arbeider med utgivelsen, deriblant Nesta Webster, hvorav Colvin hadde det overordnede ansvaret. 
Wilson, Keith M. «The Protocols of Zion and the Morning Post, 1919-1920» i Patterns of Prejudice, vol. 19, no. 3, 1985 s. 7. 
122 Etter sjelsettende hendelser i 1910, mente Webster at hun var blitt reinkarnert. Hun var overbevist om at hun i et tidligere liv 
hadde vært hertuginnen av den franske kommunen Saran på 1700-tallet. I sin selvbiografi forteller hun at interessen for reinkarnasjon 
kom som følge av møter med buddhismen på reiser til Asia. Hun nevner også at en teosof-venninne skal ha hjulpet henne til disse 
erkjennelsene. Sørensen 2007 s. 114-115.  
123 Ideene hadde Webster hentet fra de konspirasjonsteoretiske verkene til Augustin Barruel og John Robisons fra slutten av 1700-
tallet. Sørensen 2007 s. 117-118. Disse blir omtalt senere i kapittelet. 
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Bible Counsels Appeal to Violence» og «Red Plot to Smash World i 1919», gjenspeiler dette.124 

Denne tilnærmingen ble imidlertid forkastet etter at den britiske utgivelsen av The Jewish Peril utkom 

på våren 1920. I juni 1920 trykket Chicago Tribune en artikkel som indikerer dette. Denne hadde 

tittelen «Trotsky Leads Jew-Radicals to World Rule. Bolshevism only a Tool for His Scheme».125 

Jødebolsjeviker ble den nye indre fienden, noe som blant annet medførte en økt tilslutning til den 

rasistiske og antisemittiske organisasjonen Ku-Klux-Klan.126 

Protokollene ble utgitt i sin helhet både i New York og i Boston, men det var først da de ble 

trykket i The Dearborn Independent fra mai til oktober 1920 at de virkelig ble lagt merke til. Avisen 

var utgitt av bilprodusenten Henry Ford og hadde et opplag på hele 300 000 eksemplarer. I likhet med 

artikkelserien i det britiske The Morning Post, ble også disse artiklene utgitt som bok i november 

samme år. Boken fikk tittelen The International Jew. The World’s foremost problem og fikk en enorm 

utbredelse, mye takket være en vellykket markedsføringskampanje og Fords personlige prestisje. En 

halv million eksemplarer ble distribuert i USA og den ble også oversatt til andre språk, blant annet 

tysk, russisk og spansk.127 På bakgrunn av dette er Ford antagelig den enkeltpersonen som i størst 

grad bidro til å spre Protokollene globalt og dermed gi subversivmyten kredibilitet.  

Den første polskspråklige utgaven ble trykket tidlig i 1920. Da den var allerede var blitt utsolgt 

året etter ble den gjenutgitt med ny introduksjon og en etterskrift av den antisemittiske organisasjonen 

Rozwój (Utvikling).128 Antisemittismen hadde dype røtter i Polen og under det russiske Tsarveldet 

hadde en stor del av landet vært del av det jødiske bosetningsområdet, kjent som «The Pale of 

Settlement». Etter å ha gjenoppstått som nasjon etter Første verdenskrig, fryktet man sommeren 1920 

at den røde armé skulle annektere hele Polen. I den forbindelse utsendte det polske bispedømmet et 

rop om hjelp til katolske biskoper i andre land. Denne meldingen var sterkt preget av Protokollene og 

hevdet at bolsjevismen var styrt av en bestemt rase med hang til gull og verdensmakt. Bolsjevismen 

truet kirken og hele kristendommen da den var en manifestasjon av Antikrist. Denne oppfordringen 

ble opplest i mange katolske kirker verden over, og har det antagelig gjort at mange kristne sluttet seg 

til konspirasjonsteorien. Den kan også ha fremprovosert flere drap på polske jøder under den Russiske 

invasjonen.129 

I Frankrike ble Protokollene møtte stor interesse, spesielt etter den britiske utgaven og omtalen 

av denne i The Times. I juni 1920 ble boken anmeldt i rojalistiske tidsskrifter forbundet med den 

ytterliggående politiske bevegelsen, Action Française. I samme periode trykket ukemagasinet 

L’Opinion en forkortet versjon fordelt på tre artikler, der hensikten var å forklare bolsjevismens 

																																																								
124 Cohn 2005 s. 172. 
125 Cohn 2005 s. 172. 
126 Under Første verdenskrig var det først og fremst Tyskland-sympatisører som utgjorde en «indre fiende». Cohn 2005 s. 173. 
127 Cohn 2005 s. 174. 
128 Cohn 2005 s. 180. 
129 Cohn 2005 s. 180-181. 
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jødiske opphav.130 I løpet av de tre på følgende månedene forelå det hele tre fullstendige franske 

oversettelser. I løpet av en måneds tid ble Protokollene trykket i La Libre Parole, en dagsavis etablert 

i 1892 av den franske journalisten og antisemitten, Édouard Drumont. Denne artikkelserien ble senere 

utgitt som en populær pamflett. Mer betydningsfull var likevel en oversettelse av den franske 

biskopen Ernest Jouin, som allerede i 1909 hadde begynt kampen mot det han oppfattet som en jødisk-

frimurerisk sammensvergelse.131   

Tidlig i 1921 utkom det som antagelig var den mest populære franske utgaven, en versjon som 

var direkte oversatt fra russisk. Bak utgivelsen sto Roger Lambelin, en tidligere rojalist som hadde 

sluttet seg til antisemittismen og Action Française. Innen året var omme var denne oversettelsen 

utkommet i sitt 16. opplag og i 1925 var tallet kommet opp i 25, et tall som fortsatte å stige frem mot 

krigen. 132 I tillegg til utgaver utgitt av franskmenn ble det i samme periode utgitt flere versjoner 

publisert av eksilrussere.133 

Også i Skandinavia ble det tidlig publisere lokalspråklige utgaver. Allerede i 1919 ble den første 

svenskspråklige utgaven utgitt i Helsingfors med tittel Förlåten faller… Det tilkommande 

världssjälvhärskardömet enligt ‘Sions vises hemliga protokoll’. 134  Med dette ble Protokollene 

introduserte både i Sverige og Finland.135 I 1924 var denne utgaven trykket i fire opplag. Teksten ble 

også gjengitt i tidsskriftet Nationen utgitt av den prominente antisemittiske agitatoren Elof Eriksen, 

både i 1927 og 1928. I i løpet av 1930-årene ble Protokollene trykket i seks nye utgaver. Historiker 

Morten Thing skriver at Sverige var det landet i Skandinavia der Protokollene ble trykket flest 

ganger.136 

I Danmark ble den engelskspråklige utgaven omtalt i juni 1920 i Dansk Nationalt Tidsskrift, et 

organ for den nasjonalistiske Danskerligaen. 137  Den første danskspråklige utgaven med tittelen 

Jødefaren. De verdensberygtede jødiske Protokoller utkom ikke før i begynnelsen av september 

1920. Den var utgitt av Lauritz Carlsen og inneholdt Nilus’ Protokoller. Jødefaren ble ledsaget av en 

annen bok med samme tittel, men med Bevismateriale som undertittel, utgitt av Ejvind Hansen. 

Denne inneholdt et fyldig propagandaskrift til støtte for bokens ekthet.138  Utgivelsen ble satt i 

sammenheng med revolusjonen og frykten for at «jødebolsjevismens» smitte skulle nå Danmark. I 

forordet til Bevismaterialet beskriver Hansen nettopp at landet er i ferd med å lide Russlands skjebne 

																																																								
130 Cohn 2005 s. 181. 
131 Før verdenskrigen hadde Jouin etablert kontakt med den russiske pogromisten og utgiveren av Protokollene, Georgij Butmi. Cohn 
2005 s. 181-182. 
132 Cohn 2005 s. 182. 
133 Cohn 2005 s. 184. 
134 Thing 2014 s. 26. 
135 Oversetteren som var redaktøren av vittighetsbladet Fyren, Rafael Lindqvist, som under pseudonymet «Sepia» hadde trykket et 
dikt på forsatsbladet i boken. Diktet het «Antikrist» og beskrev Protokollene i kortform og endte med å proklamere at Antikrist ville 
være jødenes konge. I et kort forord advarte Lindqvist mot frimureriet, som han hevdet representerte Babylon, «den store skjøgen» 
fra de siste tider beskrevet i Johannes Åpenbaring. Thing 2014 s. 26-28.  
136 Thing 2014 s. 52. 
137 Bladet utkom første gang i juni 1919 da foreningen skiftet navn fra Dansk Forening for til Fremmede Elemeters Begrænsning. 
Thing 2014 s. 65-67. 
138 Thing 2014 s. 78. 
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og «bukke under for den jødiske Frækhed og Herskersyge».139 Begge bøkene var utgitt på «Eget 

Forlag. I kommisjon hos Vilhelm Prior København». Jødefaren var etter alt å dømme oversatt fra den 

svensk-finske utgaven. I forbindelse med at avisen National-Socialisten ønsket å utgi Jødefaren på 

nytt i juni 1933, kom det frem at oversetteren, Lauritz Clausen, i virkeligheten het Gudrun Rørdam.140 

Det var den danske billedhuggeren og nasjonalsosialisten, Rasmus Bøgebjerg som skal ha oppfordret 

henne til å oversette boken, da han oppdaget en svensk utgave i hennes hjem.141 

 

2.6 Avsløringen 

Samtidig som Protokollene skapte debatt i Europa i 1921, ble The Times Konstantinopel-

korrespondent Philip Graves kontaktet av en eksilrusser. Mannen hadde angivelig studert 

Protokollene og etterforsket påstandene om en jødisk-frimurerisk sammensvergelse.142 Han viste 

Graves en bok uten tittelside som han angivelig hadde kjøpt av en tidligere offiser i det russiske 

sikkerhetspolitiet Okhrana. Boken viste seg å være en utgave av Dialogen i helvete mellom 

Machiavelli og Montesquieu, utgitt av Maurice Joly i 1864. Graves fastslo raskt at flere av bokens 

dialoger var mer eller mindre identiske med innholdet i Protokollene, mens andre var enkle 

omskrivinger. I Protokollene taler konspiratørene for det meste med Machiavellis despotiske stemme, 

men for å demonstrere at liberalismen er skapt av jødene er de også tildelt enkelte replikker fra 

Montesquieu. Alt i alt fremstår det som et slurvete hastverksarbeid, påpeker Cohn. 143  Graves 

publiserte sin oppdagelse i tre artikler i The Times mellom den 16. og den 18. august 1921. Nyheten 

om at Protokollene var både falske og et plagiat spredde seg verden over.144  

Tidligere samme år hadde den amerikanske diplomaten Hermann Bernstein også påpekt 

likhetene mellom Protokollene og Herman Goedsches fiksjonslitterære tekst fra 1868.145 På 1920-

tallet utga den tyske oversetteren av Protokollene, Ludwig Müller, en tekst han kalte 

«Storrabbinertalen», som var svært lik teksten til Goedsche.146  Denne fikk raskt en selvstendig 

posisjon innen den antisemittismen litterære kanon, og supplerte gjerne også de mer omfangsrike 

Protokollene.147  

 

2.7 Nyere bidrag til forskningen om Protokollene 

																																																								
139 Thing 2014 s. 78-79. 
140 Thing 2014 s. 112-113. 
141 Thing 2014 s. 81. Rasmus Børebjerg var tilknyttet Dansk Forening for til Fremmede Elemeters Begrænsning og kom ved et par 
anledninger I 1917 på trykk i Mikal Syltens Nationalt Tidsskrift. 
142 Cohn 2005 s. 78-79. 
143 Cohn 2005 s. 82-83. For eksempler på likheter mellom teksten til Jolys og Protokollene, se Rian i Pettersen og Emberland (red.) 
2011 s. 151-154. 
144 Graves, Philip. The Truth About "The Protocols". A Literary Forgery. From The Times of August 16, 17, 18, 1921. Printing House 
Square. London 1921. 
145 Se Bernstein 1921. 
146 Denne teksten som gjerne ble omtalt som The Rabbi´s Speech. Se eksempler på likheter mellom de to tekstene i Segal i Levy 
(red.) 1996 s. 95-96. 
147 Cohn 2005 s. 44-45. 
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Protokollene ble altså avslørt som falske nærmest på samme tid som de ble kjent utenfor Russland. I 

dag er det ingen seriøse forskere som betviler at de er falske.  Det som derimot diskuteres er først og 

fremst om hvem som utførte forfalskningen og når dette skjedde. Allerede i forbindelse med 

Protokollenes avsløring, satte Philip Graves dem i sammenheng med Den russiske revolusjonen:  
 
The document attracted little attention until after the Russian revolution in 1917, when the astounding collapse 
of the great country through the action of the Bolshevists and the presence of a large number of Jews in the 
Bolshevist ranks caused many to search for some simplified explanation of the catastrophe. The ‘Protocols’ 
appeared to provide such an explanation, more particularly since the tactics of the Bolshevists in many respects 
resembled those advocated in the ‘Protocols’.148 

 

Protokollene hadde nok en gang vist seg effektive i å iscenesette jødene som syndebukker for krisen. 

Graves hevder også at det var en bevisst strategi fra myndighetene. Han knyttet følgelig 

forfalskningen til det hemmelige, russiske sikkerhetspolitiet, Okhrana. Dette «Okhrana-sporet» ble 

førende for alt som ble skrevet om Protokollene på 1920-tallet, og styrket gjennom rettsaken i Bern i 

1934 da sveitsiske nasjonalsosialister ble stilt for retten for å ha spredt Protokollene i sin 

propaganda.149 Denne rettssaken vakte såpass stor internasjonal oppmerksomhet at den mer eller 

mindre sementerte teorien om teksten opphav innen det russiske hemmelige politiet.150  

Den tidligere lederen for Okhranas utenriksavdeling, Pyotr Ratchkovski, ble utpekt som den 

som hadde overrakt Nilus Protokollene. Han ble dermed også identifisert som den som hadde beordret 

dem fabrikkert like før 1900.151 Etter at de russiske arkivene ble offentlig tilgjengelig på 1990-tallet, 

dukket det opp ytterligere beviser som styrket «Okhrana-sporet». I 1999 publiserte den russiske 

historikeren Mikail Lepekhine informasjon som knyttet forfatteren Matvei Golovinskij til 

fabrikasjonen av Protokollene.152 Den siste brikken var på plass, mente man, og tilblivelseshistorien 

fremsto som temmelig vanntett.153 Etter Norman Cohns grundige arbeid om Protokollene har det, 

frem til relativt nylig, vært gjort få endringer i denne historien.154  

Den italienske historikeren Cesare G. De Michelis hevder at det ikke finnes holdepunkter for et 

fransk «originalmanuskript», slik det tidligere også er blitt antydet.155 Han er særlig kritisk til hvor 

mye relativt tvilsomme vitner har blitt vektlagt i tidligere arbeider.156 Michelis flytter fabrikasjonen 

																																																								
148 The Times. The Truth About "The Protocols". A Literary Forgery. From The Times of August 16, 17, 18, 1921. Printing House 
Square. London 1921 s. 22-23. 
149 Sveitsiske nasjonalsosialister ble i 1934 stilt for retten i Bern for å ha spredt Protokollene i sin propaganda. I den anledning ble 
tilblivelsesspørsmålet et sentralt holdepunkt under rettssaken, men retten sto fast på at det ikke fantes bevis for at Protokollene var 
annet enn forfalskninger, skapt for å sverte jøder. Cohn 2005 s. 243-248. Denne saken omtales videre i kapittel 4. 
150 Hagemeister, Michael. «The Protocols of the Elders of Zion: Between History and Fiction» i New German Critique 103, Vol. 35 
No. 1 2008 s. 91. 
151 Harket i Eriksen, Harket og Lorenz (red.) 2009 s. 371. 
152 «’Protocols of Zion’ forger named» i The Daily Telegraph. 19.11.1999.  
153 Historien ble blant annet popularisert av den anerkjente tegneserieskaperen, Will Eisner i The Plot fra 2005.  
154 Dette behandles senere i kapittelet. 
155 Michelis 2004 s. 30. 
156 Dette dreier seg særlig om en suspekt beretning av en Petrovic Stepanov, der han identifiserer diplomatdatteren og okkultisten, 
Yuliana Glinka, som den ukjente kvinnen som oversatte teksten fra fransk. To andre kilder han hevder er svært upålitelige er 
adelsmannen, Armand du Chayla og den polske aristokraten, Katarzyna Radziwillowa. Begge påsto at de hadde sett det franske 
originalmaniskriftet. Michelis 2004 s. 23-28. 
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fra Frankrike før 1900 til Russland i perioden 1902-1903.157 Men han kommer også med andre 

signifikante opplysninger, blant annet at det i 1902 ble utgitt en bok i Russland av den antisemittiske 

forfatteren Hippolytus Lutostanskij der det meste av antisemittisk litteratur omtalt og diskutert. Det 

er påfallende at denne teksten unnlater å nevne en så viktig tekst som Protokollene.158 Videre hevder 

han at det ikke finnes bevis på at Okhrana skal ha konstruert Protokollene i Russland og frikjenner på 

den måten Rachkovskij.159 Selv om Michelis ikke direkte kan utpeke på hvem som sto bak falskneriet, 

nevner han likevel de allerede omtalte Mensjikov, Krusjevan og Butmi som aktuelle kandidater.160  

Den som i de siste årene antagelig har kommet med de største bidragene til forskningen omkring 

Protokollene er Michael Hagemeister. Han har i kjølvannet av Michelis´ arbeid, sett kritisk på enkelte 

sider av kildebruken hos de tidligere bidragsyterne. Særlig Cohns fremstilling får kritikk for å ha 

benyttet seg av arbeidet til den russiske historikeren, Boris Nikolaevskij, som var involvert i Bern-

rettssaken som ekspert på tsarens hemmelige politi. 161  Ifølge Hagemeister var Nikolaevskij 

overbevist om at verken Rachkovskij eller Okhrana var involvert i forfalskningen. Forklaringen var 

at man i Bern hadde tillagt to upålitelige vitneforklaringer for stor vekt, hevdet han. Cohn valgte å 

bruke en kontroversiell kilde, til tross for at han visste at opphavsmannen var en beryktet svindler. 

Hagemeister skriver at resultatet ble en merkverdig blanding av fakta og fiksjon, som best kan 

beskrives som «faction».162 

Protokollenes tekst befinner seg i en gråsone mellom fakta og fiksjon, mellom sakprosa og 

skjønnlitteratur. Det er bemerkelsesverdig at det samme ser ut til å også gjelde med 

forskningslitteraturen om dem, der veldokumenterte fakta blir underkastes «den gode historien».163 

Hagemeister tar kritikken ett steg videre. Han refser fagfeltet for å i for stor grad ha vært opptatt av å 

finne mønster i en verden som er langt mer komplisert og diffus. Han konkluderer: «This shows that 

critics of the conspiracy myth also too easily succumb to the seductivve power of what they are trying 

to overcome.»164 

 

2.8 Oppsummering 

Kapittelet har redegjort for noen trekk ved den antisemittiske sammensvergelsesfortelingens historie 

og den jødisk-frimureriske sammensvergelsesmyten som Sions vises protokollers fortelling hviler seg 

																																																								
157 Michelis viser til en selvmotsigelse i Nilus´ første utgivelse fra 1905. Nilus hevdet at han mottok Protokollene i 1901, men i 
tittelen på kapittelet som inneholdt Protokollene var det indikert at møtet fant sted mellom 1902 og 1903. Denne utgaven ble lagt 
frem for domstolen i Bern i 1934, men det ble ignorert fordi hypotesen om Rachkovskij (og dermed Okhrana) var den dominerende, 
hevder han. Michelis 2004 s. 65. 
158 Michelis 2004 s. 65-66. 
159 Michelis 2004 s. 69. 
160 Michelis 2004 s. 77-81. 
161 Hagemeister 2008 s. 92. 
162 Hagemeister 2008 s. 93-94. 
163 Hagemeister 2008 s. 94. 
164 Hagemeister 2008 s. 95. 
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på. Dette er en subversivmyte med opphav i kristen antijudaisme fra europeisk middelalder og 

videreutviklet gjennom en rekke utgivelser på 1700- og 1800-tallet. 

Kapittelet har fremhevet to tekster som særlig har inspirert tekstens litterære tilblivelse, Jolys 

bok fra 1864 og Goedsches roman fra 1868. Protokollene ble omtalt for første gang i Russland i 1902, 

og ble utgitt der en rekke ganger mellom 1903 og 1917. Den Russiske revolusjonen og borgerkrigen 

medførte at teksten ble spredt seg til en rekke europeiske land og til USA. Denne spredningshistorien 

er her omtalt i grove trekk. Avslutningsvis har kapittelet beskrevet The Times’ avsløring av 

Protokollene som falske i 1921 og til slutt presentert nyere forskning på området. 

Som det fremgår av denne gjennomgangen er det å redegjøre for Protokollenes 

opphavshistorien er en intrikat affære. Idehistoriker Håkon Harket har med rette sagt at en slik 

ettersporing «fort blir så konspiratorisk at den er nesten like vanskelig å feste lit til som protokollene 

selv».165 

 
	

																																																								
165 Harket i Eriksen, Harket og Lorenz (red.) 2009 s. 361. 
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3 Protokollenes innhold og fortolkning 
 

 «Sions vises protokoller» er en fellesbetegnelse på publikasjoner, utgitt på ulike språk og under 

forskjellige titler, som hevder å være bevis på en global jødisk-frimurerisk sammensvergelse for å 

erobre verdensmakten. Det som skiller disse tekstene fra annen antisemittisk litteratur, er at de 

inneholder det angivelige kronbeviset for denne konspirasjonen, nemlig de hemmelige 

møteprotokollene til en skjult, jødisk orden kalt «Sions vise».166 Teksten er skrevet i monologform, 

noe som indikerer at det kun er én person som taler, uten at denne identifiseres nærmere i 

hovedteksten.167 Som vist tidligere, kan de ulike versjonene av Protokollene spores tilbake til en 

russisk opphavstekst.168 Den innholdsmessige kjernen er relativt uforandret fra utgave til utgave, men 

det forekommer mindre språklige og strukturelle ulikheter.169 Vi finner derimot større variasjonene i 

bruken av tekster som kommenterer eller supplerer hovedteksten, såkalte paratekster. Disse bidrar 

sterkt til å legge føringer for hvordan hovedteksten skal leses og er derfor viktige kilder til samtiden 

og de ulike utgivernes fortolkninger. Når Protokollenes innhold skal analyseres, vil jeg ta 

utgangspunkt i teksten i den første norskspråklige utgaven fra 1920, Den nye verdenskeiser.170  

 

3.1 Innhold 

Denne første norske utgaven inneholder en snaut hundre sider lang hovedtekst samt tre paratekster. 

Innledningen og etterskriften er skrevet av Sergeij Nilus i 1905, mens forordet er skrevet av den 

anonyme britiske oversetteren i desember 1919. Den nye verdenskeiser er oppdelt i atten deler, 

separert ved hjelp av horisontale linjer, uten nummereringer eller overskrifter. Boken inneholder også 

til sammen syv illustrasjoner og bilder, tilsynelatende tilfeldig fordelt utover i hovedteksten. Siden 

bildene inneholder russisk tekst, later det til å være kopiert direkte fra en russisk utgave og deretter 

utstyrt med en kort bildetekst på norsk. Bildene viser blant annet sentrale lederskikkelser innenfor 

den okkulte teosofiske bevegelsen, som Helena Blavatsky, Henry Olcot, Annie Besant og den 

teosofiske bevegelses «gjenfødte verdenslærer» Krishnamurti. Det er også avbildninger av teosofiske 

symboler og som hevdes å være frimureriske.  

 

																																																								
166 Det er uklart om det er snakk om protokoller fra ett møte eller om delene er en samling referater fra flere møter, holdt over flere 
dager: «I dag vil jeg begynde med […].» (Nilus 1920 s. 45) «Jeg vil nu utdype hvad jeg omtalte i mit foredrag ved vort forrige møte 
[…].» (Nilus 1920 s. 100) I andre deler av teksten, begynner «møtene» rett på et tema: «Naar vi indsætter os selv til jordens herrer 
[…]». Nilus 1920 s. 65. 
167 Vedkommende ble riktignok identifisert i parateksten til senere versjoner av Protokollene, og da gjerne som Theodor Herzl eller 
Asher Ginsberg. Begge var sentrale skikkelser under Den første sionistkongressen i Basel i 1897 og ledende representanter for 
henholdsvis en politiske og den kulturelle sionismen. I den russiske sisteutgaven til Nilus fra 1917, hevdet han at det var Herzl som 
ledet dette hemmelige møtet som foregikk parallelt med Sionistkongressen i 1897.  I forordet til andreopplaget av Den nye 
verdenskeisers (1921) ble det hevdet at de var forfattet av Ginsberg i samme periode. 
168 Se Michelis 2004. 
169 I de fleste versjoner av Protokollene er hovedteksten mer eller mindre tematiske oppdelt i 24 nummererte deler. Disse kan være 
omtalt som «protokoller», «dager» eller «møter» avhengig av publikasjon. Antallet har riktignok også variert noe, særlig i de tidlige 
versjonene som verserte i Russland før revolusjonen. For en gjennomgang av tekstens utvikling, se Michelis 2004.  
170 Nilus, Sergeij. Den nye verdenskeiser. Helge Erichsen & Co’s forlag. Kristiania. 1920.  
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3.1.1 Konspiratører, kollaboratører og konspirasjonens ofre 

I hovedteksten presenteres leseren for et hierarki av konspiratører og deres kollaboratører langs en 

vertikal kommandolinje. Selv om det tidlig blir klart at teksten dreier seg om en jødisk 

sammensvergelse, forteller teksten om en gradering av innvielse der noen vet mer enn andre. Øverst 

i konspirasjonshierarkiet finner vi de fullstendig innvidde og som er tilstedeværende på møtet, altså 

«Sions vise».171  Disse presenteres som en hemmelig, lukket og jødisk høygradsorden og utgjør 

konspirasjonens «hode». Det fremgår at heller ikke alle jøder har full innsikt i planene, men likevel 

bidrar til å fremme sammensvergelsen.  

De jødiske konspiratørene makt overskrider alle landegrenser og er nærmest er 

allstedsnærværende, betegnet av konspiratørene selv som en uangripelig «international magt».172 

Dette skyldes en lang rekke gjelder underordnede medhjelpere i det konspirasjonsteoretiske 

hierarkiet. I første rekke understrekes den tette forbindelsen til det internasjonale frimureriet. 

Frimurerne gis en sentral medhjelper-rolle og virker som jødenes stråmenn utad. De ser imidlertid 

ikke ut til å være fullstendig innvidd i jødenes planer. «Frimurerlogen over den hele verden er uten 

sit vidende en maske for vore hensigter», heter det.173 Andre steder fremstår de som ofre: «Vi avliver 

frimurere paa en saadan maate at [...] ikke engang ofrene har nogen mistanke paa forhaand. [...] De 

dør allesammen, naar det er nødvendig, tilsynelatende en naturlig død. Broderskapet tør ikke gjøre 

indvendinger, endda de kjender faktum.»174 Ved å implisere frimureriet i konspirasjonsteorien omgås 

det logiske problemet som følger av at jødene i mange land er en liten og synlige minoriteter og 

mange stedet helt fraværende og likevel hevdes å utøve en farlig, skjult innflytelse.  Slik sett er anti-

frimureriet nærmest en nødvendig side av denne typen antisemittiske konspirasjonsteorier. 

Protokollenes bakmenn viser også til andre grupper som er deres kollaboratører, som en lang rekke 

politiske og ideologiske bevegelser: 
 

Vi er kilder til et vidtrækkende skrækvælde. Vi bruker i vor tjeneste folk av alle meninger og alle partier, mænd 
som vil gjenoprette monarkier, socialister, kommunister og forkjæmpere for alle slags utopier. Vi har lagt dem 
alle under aaget, hver eneste en av dem undergraver paa sin egen vis den sidste rest av magt, og prøver paa at 
ødelægge alle eksisterende love.175 

 

I Den nye verdenskeiser er det imidlertid den overnasjonale handel- og finansnæringen som først og 

fremst blir identifisert med jødene: «Vi vil omgi vor regjering med en hel skare av socialøkonomer. 

Det er derfor økonomisk videnskap er det vigtigste fag som læres jøderne. Vi vil være omgit av 

																																																								
171 Hovedteksten signert «repræsentanter for Zion av 33. grad». Nilus 1920 s. 109.  
172 Nilus 1920 s. 28. I antisemittisk karikaturer blir denne «overstatligheten» gjerne fremstilt som en blekksprut, et billedspråk som 
også er tilstede i Protokollene: «Dens hænder vil strækkes ut som langtrækkende fangarme [...].» Nilus 1920 s. 36. 
173 Nilus 1920 s. 30. 
174 Nilus 1920 s. 72. 
175 Nilus 1920 s. 42-43. 
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tusener av bankmænd, forretningsmænd og – endnu vigtigere – millionærer, fordi alt til syvende og 

sidst blir et pengespørsmaal.»176 

 Selv om hovedteksten fremstiller kapitalismen som jødenes primære verktøy, beskrives også 

den sosialistiske arbeiderbevegelsen, om enn noe sporadisk, som et middel for jødisk 

maktovertakelse: 
 
Vi agter at late som om vi var arbeidernes befriere, der kommer for at frelse ham ut av denne undertrykkelse, 
naar vi foreslaar at han skal gaa ind i vore armeers rækker blant socialister, anarkister og kommunister. [...] 
Adelen som eiet retten til sin del av arbeiderklassens møie, var interessert i at den sidste var vel ærnæret, sund 
og sterk. Vi er interesseret i det motsatte, d.v.s. i de fremmedes degeneration. Vor styrke ligger i at holde 
arbeideren i stadig nød og avmagt, fordi vi derved beholder ham i vor magt, og i sine egne omgivelser vil han 
aldrig finde kraft eller styre til at sætte sig op mot os.177 
 

Her fortelles det at sosialisme, anarkisme og kommunisme alle er politiske redskaper kontrollert av 

jødene, hvis hensikt er å degenerere arbeideren for deretter å utnytte ham. Dette kontrasteres av en 

glorifisert fortidig tilværelse under adelen.    

Også den katolske jesuittordenen blir kort omtalt i teksten. «Det eneste samfund vi kjender, 

som kunde være i stand til at konkurrere med os paa disse omraader, maatte være jesuitersamfundet 

[...].»178 Jesuittenes maktplaner kan altså her oppfattes som et parallelt prosjekt og en utfordrer til 

jødenes konspiratoriske hegemoni. En viktig tilføyelse plasserer imidlertid jødene i kontroll: «[...] vi 

har opnaaet at gjøre dem mistækelige i den dumme hobs øine, fordi den er aapent er en organisation, 

mens vi har holdt os tilbake og beholdt vor organisation som en hemmelighet.»179 Jesuittene utgjør 

dermed både en potensiell konkurrent, men også en nøytralisert og underordnet fiende.  

I tillegg til den innvidde møtelederen og hans innvidde tilhørere, omhandler teksten også «den 

uindviede og uvidende hob».180 Dette er sammensvergelsens ofre, «goyerne» eller «de fremmede».181 

Disse må altså forstås som verdens ikke-jøder, eller rettere sagt de europeisk nasjonalstater og en 

utvidet «kristenhet».182 Det er disse som vil rammes av konspiratørenes hemmelige planer.  

 

3.1.2 Målet 

I Protokollene er hensikten med sammensvergelsen å overføre makt fra Europas kristne majoritet til 

en jødisk minoritet. Mer konkret er målet å gjeninnføre eneveldet, da dette beskrives som «den eneste 

sunde form for regjering over de fremmede».183 Monarken konspiratørene ønsker å innsette skal være 

en jøde av Davis ætt.184 Dette vil bli et enevelde uten historisk sidestykke, siden monarken er en 

																																																								
176 Nilus 1920 s. 41. 
177 Nilus 1920 s. 25. 
178 Nilus 1920 s. 32-33. 
179 Nilus 1920 s. 32-33. 
180 Nilus 1920 s. 14. 
181 Uten tvil er det betegnelsen «de fremmede» som benyttes mest og ser ut til å erstatte det engelske «gentile», mens «Goyerne» kun 
blir benyttet én gang i starten av hovedteksten. Dette bidrar til å etablere ideen om at jødene opererer med et eget vokabular, fremmed 
for alle ikke-innvidde. Ofrene blir også hyppig beskrevet som dyr. Nilus 1920 s. 12, 29, 81 og 89. 
182 I teksten omtales de gjerne som «de kristne», «de kristne folk» eller «de kristne samfund». Nilus 1920 s. 36, 17 og 35. 
183 Nilus 1920 s. 49. 
184 Nilus 1920 s. 107. 
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verdenskeiser med sin trone i hjertet av Europa. I denne fremtidsvisjonen vil de kristne være 

underordnet sine jødiske herrer og se opp til verdenskeiseren som diktatorisk overhode: «Vor nation 

og vore undersaatter vil se op til ham som til en far [og deres] dype ærefrygt for ham vil nærme sig 

tilbedelse [...]. De vil glæde sig over at se os regulere vort liv som om vi var forældre, der ivret efter 

at opdrage sine barn til en sterk pligttro og lydighetsfølelse.»185 

Under det nye regimet vill all liberalitet og fritenkning utslettes. Ordet «frihet», slik det blir 

brukt, er i konflikt med naturens og dermed Guds makt, heter det. 186  Ekte frihet er derimot 

eiendomsrettens iboende frihet og det å underkaste seg samfunnets lover. Denne sannhet er imidlertid 

skjult for alle andre enn jødene.187 Andre steder i teksten handler om at konspiratørene vil søke å 

fremstå som «velgjørere, som gjenoppretter fred, frihet for en forpint verden».188 I det fremtidige 

jødestyrte samfunnet vil massene ha lært å verdsette sin underdanige rolle og blitt komfortable med 

å adlyde autoriteten.189 Alle former for opprør og protest vil opphøre da alle vil være fornøyde med å 

ha funnet sin rette sosiale plass. Denne autokratiske frihetsforståelsen fremstår som 

opplysningstidstradisjonenes rake motsetning.  

Hovedteksten beskriver utopisk fremtidssamfunn preget av harmoni. Det indikeres altså at 

jødene besitter nøkkelen til et slikt perfekte samfunn. Selve premisset for konspirasjonen hviler 

angivelig på naturens lover og et kynisk og nedlatende menneskesyn:  

 
Det maa bemerkes, at folk med daarlige instinkter er talrikere end mennesker med ædle instinkter. Derfor opnaaes 
de bedste resultater, naar man vil herske over verden, ved vold og skræmmemidler, ikke ved akademisk diskussion. 
Hver mand stræber efter magt, alle vilde gjerne bli diktator, hvis de bare kunde, og de mennesker er meget sjeldne, 
som ikke vilde være tilbøielige til at ofre andres vel, naar de derved kunde naa sine egne maal. Hva var det som 
tøilet de vilde dyr vi kalder menneskene? Hvad har hersket over dem like til nu? I de første stadier av samfundsliv 
bøiet de sig for den brutale og blinde kraft, siden for loven, som i virkeligheten er den samme kraft, bare maskeret. 
Av dette ledes jeg til at slutte at ifølge naturens lov ligger retten magten. Politisk frihet er ikke noget faktum, men 
en idé.190 

 

Retten til å styre ligger hos den som besitter makt: «Vor ret ligger i magten.»191 Maktens rett beskrives 

altså som en fundamental naturlov og noe som legitimerer konspirasjonen som metode. Men dette 

blir fremstilt som en esoterisk erkjennelse, holdt skjult for alle andre enn jødene. Protokollene blir 

dermed den tekst som for første gang åpenbarer dette for andre.  

 

3.1.3 Metodene 

																																																								
185 Nilus 1920 s. 77-78. 
186 Nilus 1920 s. 29. 
187 Nilus 1920 s. 104-105. 
188 Nilus 1920 s. 104. 
189 Nilus 1920 s. 26-27. 
190 Nilus 1920 s. 12. 
191 Nilus 1920 s. 15. Makt-begrepet står sentralt i teksten og forekommer over hundre ganger. Dette dreier seg i stor grad om 
fragmenter hentet fra Machiavellis replikker i Jolys bok, beskrevet i forrige kapittel. 
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Ifølge Protokollene er det nytteløst for jødene å oppnå sitt mål om verdensherredømme ved hjelp av 

tradisjonelle og åpenlyse metoder, slik som politiske valg eller militære aksjoner. Deres vei til makten 

foregår derfor i det skjulte: «Vor styrke vil [...] bli sterkere enn nogen anden, fordi den vil være 

usynlig til det øieblik da den er saa sterk at intet listig anslag kan undergrave den.» 192  Slikt 

hemmelighold og en slik lyssky virksomhet er et typisk trekk som antisemittismen tilskriver «Jøden». 

Selv om jødene i det ytre kan fremstå som ærlige og lovlydige, holder de sine sanne, destruktive og 

undergravende intensjoner skjult.  De er ulv i fåreklær.193 For å oppnå sitt ambisiøse mål om en ny, 

jødisk verdensorden, vil konspiratørene fjerne det bestående samfunn med alle dets institusjoner, 

inkludert det politiske maktapparatet, kirken samt kultur- og utdanningsinstitusjonene. Men for ikke 

å avsløre seg selv, må dette foregå gradvis og diskré gjennom infiltrasjon og subversjon.  

 
For ikke for tidlig at ødelægge de fremmedes institutioner, tok vi dem i vore erfarne hænder, og sikret os enderne 
av mekanismens drivfjær. Mekanismen var før i tiden i streng, men rettferdig orden; isteden derfor har vi indsat 
et uordnet, frisindet styre. Vi har vore fingre med i lovgivning, politiske valg, i pressen, i at fremme individets 
frihet, og endnu vigtigere, i opdragelsen, som danner den frie eksistenses vigtigste støtte. Vi har forvirret og 
fordærvet den opvoksende slegt av de fremmede ved at opdra dem i principper og teorier som vi vet er falske, 
men som vi selv har indpodet dem.194  

 

Protokollene beskriver en rekke ulike metoder som jødene benytter for å undergrave samfunnet. Den 

viktigste av disse er deres innflytelse på økonomien, selve basis for deres øvrige samfunnsinnflytelse. 

Selv om de tilsynelatende støtter frihandel, arbeider de i det skjulte for en streng styring av 

økonomien, en global, jødisk kommandoøkonomi. Dette foregår ved at de, med sine «usynlige 

hænder hele verden over», sikrer seg et handelsmonopol.195 Samtidig tilbakeholder de penger fra 

sirkulasjon for å manipulere valuta- og aksjekursene. Det er også de som har innført gullstandarden 

som økonomisk system, samtidig som de holder unna store mengder gull i skjulte skattkamre.196 Alt 

dette gjør at jødene på kort tid kan kaste hele verden ut i et økonomisk ragnarokk.197  

Den økonomiske makten og det såkalte «jødegullet» gir igjen kontroll over verdenspolitikken 

– en annen arena som jødene bruker for å oppnå makt.198 I Protokollene fremgår det at alle moderne 

politiske ideer er skapt av jødene under Opplysningstiden og spredd under Den franske revolusjon.199 

Sosiale grupper forbundet med det førmoderne samfunnet, slik som den landeiende adelen, blir 

																																																								
192 Nilus 1920 s. 15. 
193 Nilus 1920 s. 39. Allegorien om at jødene virker som ulv i fåreklær kommer også eksplisitt til syne i teksten: «De fremmede er 
som en saueflok – vi er ulvene.» Nilus 1920 s. 54. 
194 Nilus 1920 s. 44. 
195 Nilus 1920 s. 34. Her viser det trolig til Adam Smiths velkjente formulering fra Wealth of Nations (1776), der den «usynlige 
hånd» var en metafor for mekanismer i en fri økonomi, uten reguleringer.  
196 Nilus 1920 s. 104. 
197 Her vil deres egne interesser beskyttes og jødiske bankmenn kan tjene stort på å tilby dyre statslån for å ytterligere undergrave 
statenes uavhengighet, heter det. Nilus 1920 s. 95, 27. 
198 Nilus 1920 s. 13. Det heter at politikk må skilles fra moral, da «hensigten helliger midlet»: «Den som vil herske, maa kunne bruke 
list og hykleri. De store menneskelige dyder, ærlighet og oprigtighet blir laster i politiken.» Nilus 1920 s. 15-16. 
199 I sykdomsanalogier blir Den franske revolusjon beskrevet som selve smittekilden for en liberal «pest», som senere har preget 
Europa. Å innsprøyte «frisindets gift ind i statens organisme», forårsaker blodets gradvise forråtnelse, og man «kan kun vente paa at 
dødskampen skal faa en ende». Nilus 1920 s. 48-49. 
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beskrevet som mot konspiratørenes fiender. Da deres eiendom gjør dem politisk og økonomisk 

uavhengige, må disse fratas denne og deretter må landadelen tynges ned av skatter. 200 

Maktfordelingsprinsippet som skiller den utøvende fra den lovgivende makt, er også skapt av jødene 

for å svekke staten og dette prinsippet blir beskrevet som uforenlig med et sunt samfunn. Det samme 

gjelder de nasjonale grunnlover, som er forfattet slik at de kun beskriver «abstrakte rettigheter» som 

er betydningsløse for folk flest.201 Også det demokratiske folkestyret er konstruert for å korrumpere 

samfunnet, ved å gi blind makt til folkemassene og «forvandle hoben til en pøbel uten samhold eller 

styre».202 Demokratiske ledere er kun marionetter ettersom konspiratørene besitter inkriminerende 

informasjon om dem som kan brukes som pressmiddel.203 I det hele er selve ideen om politisk frihet 

konstruert for å kaste samfunnet ut i kaos.204 

Et annet middel som konspiratørene bruker er deres kontroll over pressen og 

utdanningsinstitusjonene. «Pressen [...] er i vore hænder», forteller teksten, og gjennom denne 

bedriver de en utstrakt omskrivning av virkeligheten.205 Pressen benyttes til å overtale eller forvirre 

massene ved å «trykke sande eller falske nyheter [...], alt eftersom det passer for os».206 Jødene 

bedriver også hjernevask av den oppvoksende slekt skolen og den høyere utdanningen, der hensikten 

er å «gjøre de fremmede uduelige til selvstændig tænkning».207 «Vi har forvirret og fordærvet den 

opvoksende slegt av de fremmede ved at opdra dem i principper og teorier som vi vet er falske, men 

som vi selv har indpodet dem,» heter det i teksten.208 

Jødenes subversive innflytelse strekker seg også til det samfunnsmoralske området, der 

angrepet først og fremst rettes mot kirken. Protokollene beskriver et moderne samfunn i en tilstand 

av moralsk oppløsning, der religiøs tro er i ferd med å bli erstattet av troen på gullet.209 Som en 

inversjon av kristendommens antimaterialistiske dyder, søker konspiratørene å skape et 

«demoralisert, egoistisk og hjerteløst samfund», der «guldets begjær vil bli deres eneste ledetraad».210 

Jødenes moraloppløsende metoder går i første rekke ut på å nøre opp under kritikk av etablerte 

samfunnsinstitusjoner som kirken og kongemakten, samfunnsmoralenes viktigste forsvarere. Særlig 

kirken blir utsatt for ytre, planmessig kritikk, samtidig som det gis næring til indre splid.211 Ifølge 

konspiratørene er «sann» frihet basert på gudfryktighet, men hvis befolkningen oppdager dette vil det 

																																																								
200 Nilus 1920 s. 37. 
201 Nilus 1920 s. 24. Disse er ikke skapt for å sikre borgernes rettigheter, men for å legitimere de konstitusjonelle regjeringer. 
202 Nilus 1920 s. 13. 
203 Nilus 49-50. I teksten nevnes «Panama-skandalen» som eksempel, og viser til en fransk korrupsjonsskandale fra 1892 i 
forbindelse med byggingen av Panamakanalen. 
204 Nilus 1920 s. 12. 
205 Nilus 1920 s. 39. «Gjennem pressen vandt vi indflydelse skjønt vi selv holdt os i bakgrunden.» Nilus 1920 s. 22. 
206 Nilus 1920 s. 61. 
207 Nilus 1920 s. 81. 
208 Nilus 1920 s. 44. 
209 Nilus 1920 s. 13. 
210 Nilus 1920 s. 31. 
211 Nilus 1920 s. 84. 
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forhindre jødenes planer. «Derfor maa vi bortta selve Guds-tanken fra de fremmedes sind, og i dens 

sted sætte matematiske beregninger og materielle behov», heter det.212  

Selv samfunnets mest grunnleggende sosiale enhet, familien, skal undergraves. Konspiratørene 

«vil ødelægge de fremmedes familieliv og dets opdragende magt».213 Familien skal undergraves 

gjennom å utsette individet for demoraliserende propaganda som utsletter dets karakter og viljekraft. 

Dette skal realiseres ved styrt utdanning, men i tillegg også ved spredningen av pornografisk 

materiale: «I de saakaldte ledende kulturlande har vi sat i omløp en vanvittig skidden og motbydelig 

litteratur.»214 Konspiratørenes makt er angivelig så enorm at de står bak alle krefter som forderver 

individet, til og med alkoholens utbredelse i samfunnet.215 Kriger, konflikter, sult og nød – ja selv 

utbredte sykdommer – skal være underlagt deres kontroll.216   

Hvordan oppsummerer man så innholdet i Protokollenes hovedtekst? Samfunnsviter Stephen 

Bronner beskriver den som repeterende og full av logiske motsigelser. Litterært kan den best 

beskrives som et «patetisk» og billig melodrama.217 Til dette vil jeg tillegge at teksten kan sees som 

konspirasjonsmytens verste fiende, siden den for en tenkende leser avslører seg selv i sine karikerte 

og klisjeaktige formuleringer. Talende eksempler er utsagn som: «De fremmede er som en saueflok 

– vi er ulvene.»218 Og «vi besidder en grænseløs ærgjærrighet, graadig begjærlighet, skaanselløs hevn 

og intenst had».219 Andre steder beskriver konspiratørene sine fiender som «så dumme som faar, og 

deres hoder er fulde av tomhet». 220  Overtydeligheten blir banal, og som forfatter og 

litteraturkritikeren Umberto Eco påpeker, er dette nok en indikasjon på at innholdet er hentet fra 

fiksjonslitteraturen.221  

 

3.2 Fortolkning 

Protokollene er først og fremst kjent for å beskrive en angivelig jødisk konspirasjonsteori, men vi 

skal se kan teksten også har andre aspekter. Den kan karakteriseres som «åpen» tekst. Dette begrepet 

er introdusert av filosofen og semiotikeren Umberto Eco for å beskrive fiksjonslitteratur som tillater 

en dialektisk interaksjon mellom tekst og leser, noe som resulterer i en rekke ulike 

fortolkningsmuligheter.222 Protokollene er fiksjonslitteratur, og slik vi så i forrige kapittel, et plagiat 

																																																								
212 Nilus 1920 s. 30. Leseren får her, nok en gang, innsikt i en høyere og tilslørt form for sannhet som bare konspiratørene besitter. Den 
moderne opplysningstradisjonens sekularisme og vitenskapsidealer blir fremholdt som demoniserte stråmenn i kontrast til religiøsitet 
og gudfryktighet. 
213 Nilus 1920 s. 47. 
214 Nilus 1920 s. 67. 
215 Nilus 1920 s. 38. 
216 Nilus 1920 s. 52. 
217 Bronner, Stephen E. A Rumor about the Jews. Anti-Semitism, Conspiracy and the Protocols of Zion. Oxford University Press. 
New York 2003 s. 4. 
218 Nilus 1920 s. 54. 
219 Nilus 1920 s. 42. (Nilus’ kursivering) 
220 Nilus 1920 s. 71. 
221 Eco 1994 s. 174. 
222 I utgangspunktet betegner Eco dette som «det åpne verk» (the open work), der konseptet omfatter flere kunstneriske 
uttrykksformer og sjangre. Selv om han åpner opp for flere mulige fortolkninger av en og samme tekst, er han likevel tydelig på at 
leseren ikke er helt fri til å fortolke teksten: «You cannot use the text as you want, but only as the text wants you to use it. An open 
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av flere skjønnlitterære tekster. Videre fremgår det av deres spredningshistorie at teksten er blitt 

fortolket på ulikt vis utfra den historiske og samfunnsmessige konteksten, men åpenbart også på ulike 

vis av den individuelle leser. Protokollenes «åpenhet» fremkommer ved at teksten er tilbakeholden 

med å gi eksplisitte endelige svar. Rent strukturelt er den også fragmentert. Begge deler overlater 

leseren et stort rom for selektiv lesning og fortolkning. Som Eco hevder, tilbyr hver av de ulike 

fortolkningene av Protokollene en fullstendig og fullverdig versjon av verket.223  

Protokollene må først og fremst fortolkes på bakgrunn av fiendebildene de presenterer. Det er 

utvilsomt en antisemittisk tekst, da jødene gis hovedansvaret for negative trekk ved det moderne 

samfunnet. Av samme grunner er det også mulig å lese Protokollene som en anti-frimurerisk tekst, 

ment å bekrefte fordommer og skepsis mot lukkede losjer og samfunn. Jesuittene nevnes i teksten, 

men om det er tilstrekkelig til å muliggjøre en antijesuittiske eller antikatolsk fortolkning av 

hovedteksten, er mindre sikkert. Vi har også sett at en rekke politiske ideologier kobles til jødene, 

som liberalisme og sosialisme, samt at den norske utgaven Den nye verdenskeiser har en bildebruk 

som indikerer at teosofien også er koblet til samme fiendebildet. Protokollene åpner derfor både for 

ulike politiske tolkninger og en antiteosofisk eller okkultisme-fiendtlig fortolkning. Samlet beskriver 

teksten, med alle sine fiendebilder, en enorm sammensvergelse. På denne måte er den, overordnet 

betraktet, en ren konspirasjonsteoretisk tekst, noe vi skal komme tilbake til. 

 

3.2.1 En politisk fortolkning 

I Protokollenes paratekster finner vi tydelige eksempler på hovedtekstens ulike 

fortolkningsmuligheter. I Den nye verdenskeiser vektlegger både Nilus’ tekst (1905) og den anonyme 

britiske oversetterens kommentarer (1919) ulike aspekter ved hovedteksten.224 Disse to paratekstene 

er begge sterkt preget av konteksten de ble skrevet i, hvorav sistnevnte også kommenterer Nilus’ 

fortolkning. Et eksempel på en politisk fortolkning av Protokollene, finner vi i oversetterens knapt to 

sider lange forord fra 1919. Her blir hovedteksten lest direkte inn i samtidens politiske situasjon:  

 
Paa et tidspunkt da hele det vestlige Europa utbreder sig om fordelene ved en konstitutionel regjering, og 
diskuterer Maximalismens (Bolsjevismens) fortjenester eller synder alt efer standpunktet, tror jeg at det kan ha 
sin værdi, naar jeg for den engelsktalende offentlighet fremlægger oversættelsen av en bok, som utkom i 
Tsarskoje Silo i Rusland i 1905.225 

  

Da hovedteksten først og fremst kritiserer den økonomiske liberalismen, er det primært den britiske 

oversetterens forord som kobler teksten til sosialismen. Dette må sees i sammenheng Den tredje 

																																																								
text, however ‘open’ it be, cannot afford whatever interpretatien.» Eco, Umberto. The Role of the Reader. Explorations in the 
semiotics of texts. Hutchinson. London 1981 s. 9. 
223 Samtidig blir teksten ufullstendig ved at den bestemte fortolkningen utelukker andre mulige fortolkninger. Eco 1981 s. 59. 
224 I senere kapitler skal vi også se at de la sterke føringer for hvordan teksten ble fortolket da den utkom i Norge. 
225 Nilus 1920 s. 5-6.  
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internasjonales (Komintern) kongress som fant sted på våren samme år.226 Med en programfestet 

revolusjonsspredning og direkte kommunistisk innflytelse over en rekke nasjonale arbeiderpartier, ga 

forestillingen om en sosialistisk/kommunistisk sammensvergelse en global dimensjon. Med føringene 

som blir lagt i den engelske oversetterens korte forord, blir Protokollene beviset på 

«jødebolsjevismens» planer for verdensrevolusjon.  

Selv om Protokollenes hovedtekst ikke viser til en bestemt politisk ideologi bak planene, er det 

tydelig at konspiratørenes arbeider mot et autokrati der all makt hviler hos verdenskeiseren. Under 

den nye verdensorden er ikke rom for annerledes tenkere. 227  Alle ideologisk konkurrerende 

sammenslutninger blir forbudt, og opprettelse av hemmelige selskaper straffes med døden. 228 

Voldsmakt er selvsagt forbeholdt regimet, som vil opprette en sterk og velorganisert hær for å forsvare 

seg regimet mot sine fiender.229 Dette omfatter naturligvis også de som oppfattes som en indre trussel, 

og regimet vil knuse «enhver antydning til eller uttryk for opposition».230 Man vil organisere en 

utstrakt overvåkning av befolkningen, hvor en tredjedel overvåker den resterende befolkningen.231 

Økonomien skal sentraliseres og konspiratørene vil «raade over hele verdens gullbeholdning».232 

Også pressen, forlagsbransjen og utdanningsinstitusjonene skal tjene regimets propaganda.233 Samlet 

sett beskriver Protokollene et samfunn der myndighetenes makt over borgerne er total, som best kan 

beskrives som totalitært.234 På den måten kan Protokollene sies å foregripes både George Orwells 

dystopiske roman 1984 og Hannah Arendts standardverk om totalitarismen med et halvt århundre.235  

Det fremtidssamfunn som Protokollene fremmaner er et dystopisk skrekkscenario. Paradoksalt 

nok beskriver teksten dermed også en reaksjonær utopi – et autoritært idealsamfunn. Den 

amerikansk-israelske historikeren Saul Friedländer, hevder at lengten etter et slikt autoritært styre var 

utbredt blant Protokollenes lesere på 1920-årene. Samtidig understreker han at frykten og hatet som 

																																																								
226 Etter oppfordring fra Lenin, sluttet en rekke kommunistiske og sosialistiske partier seg sammen i en internasjonal sammenslutning 
ledet fra Russland. Også Det Norske Arbeiderparti melde seg inn på dette tidspunktet, men forlot samarbeidet i 1923.  
227 Nilus 1920 s. 64. 
228 Nilus 1920 s. 68. 
229 Nilus 1920 s. 106. Verdenskeiseren vil personlig være øverstkommanderende for de væpnede styrkene, med rett til å erklære krig. 
Nilus 1920 s. 50. 
230 Nilus 1920 s. 54. 
231 Agenter vil rekrutteres fra alle samfunnslag og oppfordres til å angi sine medmennesker, som vil pågripes av paramilitære enheter 
direkte underlagt regimet. Nilus 1920 s. 84-85. 
232 Nilus 1920 s.76. 
233 Massene vil bli overøst med ulike former for underholdning, for å fjerne siste rest av selvstendig tenkning. Nilus 1920 s. 64. 
234 Den mest innflytelsesrike definisjonen tilhører de amerikanske statsviterne, Carl Joachim Friedrich og Zbigniew Brzezinski. I svært 
korte trekk går den ut på følgende: 1. Det finnes kun én offisiell ideologi som går ut på å skape et perfekt samfunn, som det forventes 
at samtlige borgere slutter seg opp om. 2. Det eksisterer kun ett parti, ofte ledet av én person med en hierarkisk struktur under seg som 
enten er sammenfiltret med eller dominerende overfor det statlige byråkratiet. 3. Regimet kontrollerer massene gjennom utstrakt bruk 
av fysisk og psykisk terror, samt kontroll gjennom et hemmelig politi. 4. Myndighetene kontrollerer alle former for 
massekommunikasjon. 5. regimet har voldsmonopol, men også full kontroll over de væpnede styrker og våpen. 6. Økonomien er sterkt 
sentralisert og styrt av myndighetene. Gjengitt i Sørensen, Øystein. Drømmen om det fullkomne samfunn. Fire totalitære ideologier – 
én totalitær mentalitet? Aschehoug. Oslo 2011 s. 39. 
235 Orwells 1984 og Arendts The Origins of Totalitarianism utkom henholdsvis i 1949 og 1951. Arendt gjør her for øvrig et 
interessant poeng ut av nazistenes bruk av Protokollene og hvordan forfalskningen fungerte som en modell for hvordan Det tredje 
riket skulle organiseres. I utgangspunktet ble teksten benyttet i propandaøyemed for å underbygge jødehat, men Arendt hevder at 
nazistene raskt bemerket seg tekstens popularitet. Dette hadde mindre å gjøre med konspirasjonsfrykt, men snarere dreide det seg om 
en dyp fascinasjon for tekstens beskrivelser, hevder Arendt. Konspirasjonsteorien ble etterhvert sentral i nazistenes 
virkelighetsforståelse, noe som ledet til at et behov for en mot-konspirasjon i kampen mot den jødiske verdensmakten. Arendt, 
Hannah. The Origins of Totalitarianism. Harcourt. New York 1979 s. 358-359, 362. 
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forfalskningen frembrakte, i første rekke kom fra ideen om at dette autoritære styret skulle ledes av 

jøder. Trolig ble forfalskningen dermed lest med en blanding av frykt og fascinasjon for jødenes evner 

til å organisere et så omfattende komplott.236  

Den britiske oversetteren bemerker i forordet at han har utelatt deler av Nilus´ etterskrift: «Jeg har 

ikke anset det nødvendig at gjengi hele efterskriften, da den delvis ikke vilde være av interesse for 

den britiske almenhet og ikke direkte angaar det spørsmaal som optar mig, nemlig den jødisk fare».237 

Selv om det er uvisst hva denne utelatte delen inneholdt, forteller den selektive utvelgelsen om en 

bevisst tilpassing av teksten til en ny sammenheng.  

 

3.2.2 En religiøs-eskatologisk fortolkning 

Protokollene kan fortolkes som en eskatologisk tekst i og med at den beskriver en form for endetid. I 

teksten presenteres vi for «den symbolske slangen», som peker mot en snarlig, katastrofal 

samfunnsomveltning: 

 
Idag kan jeg forsikre eder at vi kun er et par skridt fra vort maal. Det er kun et lite stykke igjen, og den symbolske 
slanges cirkel – vort folks vaabenmerke – vil være sluttet. Naar denne cirkel er lukket, vil alle Europas stater 
være indsluttet i den, som i uslitelige lænker.238 

 

Slangen symboliserer jødenes gradvise maktovertakelse, og indikerer samtidig at sammensvergelsen 

har en eldgammel forhistorie. Det fremgår i Protokollene at sammensvergelsen har pågått i 2000 år.239 

Siden den tid har angivelig alle større hendelser vært styrt av jødene, frem til og med Den franske 

revolusjonen og de europeiske revolusjonene på midten av 1800-tallet.240 Dette eksemplifiserer et 

fenomen beskrevet av Richard Hofstadter om at konspirasjonsteoretikere oppfatter historien som styrt 

av bevisste onde aktører.241 

Nilus hjelper leseren med å forstå hva den symbolske slangen representerer:  

 
[Den symbolske slange] hvis hode skulde betyde dem som var indviet i planen for den jødiske administration, og 
hvis legeme skulde repræsentere det jødiske folk. Administrationen blev altid holdt hemmelig selv overfor 
jødefolket. [...] Det er forutsagt at slangen skal fuldføre sit verk med streng iagtagelse av den engang lagte plan, 
indtil dens forutbestemte løp ender med at dets hoved vender tilbake til Zion, og til slangen paa denne maate har 
omringet hele Europa [...].242  
 

																																																								
236 Friedländer 1997 s. 95. 
237 Nilus 1920 s. 6. 
238 Nilus 1920 s. 23. I andre versjoner av teksten utgjør dette starten på «protokoll 3». 
239 Nilus 1920 s. 33. Dette lange tidsperspektivet knyttet Protokollene til bibelsk tid og plasserte dem i en apokryf tradisjon, som en 
form for tillegg til bibelen. Dette styrket de mystiske aspektene ved teksten og ga den en form for historisk legitimitet. 
240 I et slikt «tidløst» univers blir også fiendebildene tidløse, og Jøden blir en evig størrelse, som i den gamle antijudaistiske 
stereotypien om «Den evige jøde». 
241 Hofstadter 1965 s. 32. 
242 Nilus 1920 s. 111. 
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I motsetning til hovedteksten, daterer Nilus sammensvergelsens begynnelse til år 929 f.Kr. Han 

hevder at det var selveste kong Salomon som igangsatte planene for jødenes verdenserobring.243 Nilus 

sporer slangens ferd gjennom Europa via en rekke historiske hendelser, før han profetisk spår dens 

videre bane gjennom Russland til Jerusalem, hvor sirkelen sluttes.244 

Nilus forfekter en såkalt millenaristisk eskatologi, der man forventer at Kristus ved sin snarlige 

tilbakekomst vil etablere et gudommelig tusenårsrike på jorden.245 Dette millennium vil først begynne 

etter et kosmisk oppgjør mellom de sataniske krefter, hvis jordlige allierte er jøder og frimurere og 

guds våpendragere på jorden, representert ved den russisk-ortodokse kirken.246  Antikrist har en 

sentral rolle i slike eskatologiske spekulasjoner, siden det er først etter hans interregnum Kristus skal 

vende tilbake.247 Antikrist nevnes ikke i Protokollene.248 Det gjør imidlertid Nilus i sitt etterskrift: 

«Der kan ikke være nogen tvil mulig. Med Satans hele magt og skrækvælde nærmer den tid sig da 

den triumferende konge av Zion skal regjere over vor uomvendte verden. Kongen av Zions blod – 

Anti-krist – staar like ved sin verdenstrone.»249 

Nilus var inspirert av den russiske filosofen Vladimir Solovjov, som han henviser direkte til i 

innledningen.250 Spesielt dennes fiksjonsnovelle fra 1900, En kort fortelling om Antikrist, påkalte 

Nilus’ oppmerksomhet. Her beskrev Solovjov en dystopisk fremtid der Antikrist, med hjelp fra 

frimurerne, blir innsatt som keiser i et kriserammet Europa.251 Nilus skriver at «Soloviev gir os 

lerredet, broderiet blir utført av manuskriptet [Protokollene].»252 Med dette åpner han opp for en 

mystisk fortolkning, der Protokollene bekrefter sannhetsgehalten i Solovjovs fiksjonsnovelle, og 

forfatteren gis en profetisk posisjon. Den ikke-jødiske verden må advares, skriver Nilus, men uten å 

«opvække had mot det forblindede Israel».253 Det jødiske folk er nemlig uskyldige i deres lederes 

synder. Han ønsker med andre ord å advare mot jødenes planer, men uten at det skal lede til praktisk 

																																																								
243 Nilus 1920 s. 110. Ifølge den hebraiske bibelen, var Kong Salomon sønn av David og er en av jødedommens store religiøse 
skikkelser. 
244 Nilus skisserer slangens bane fra den greske Antikken i 429 f.Kr., Romerriket ca. 69 f.Kr., Madrid ca. 1552, Paris ca. 1700, 
London fra 1814, Berlin i 1871 og St. Petersburg i 1881. Deretter hevder han at «pile antyder at dens nærmeste bevægelse mot 
Moskva, Kiev og Odessa» og at Konstantinopel er siste stadium før Jerusalem. Nilus 1920 s. 112-113.  
245 Dette henspiller på Johannes’ Åpenbaring, der de sanne troende får herske «som konger sammen med Kristus i tusen år». Åp. 20, 
4-6. Cohn 1999 s. 12. På 400-tallet fremsatte Augustin doktrinen om at Johannes’ Åpenbaring skulle forstås som en åndelig allegori 
og ikke tolkes bokstavelig. For ham hadde nemlig Guds tusenårsrike begynt ved kristendommens fødsel og var realisert i den 
etablerte kirken. Augustins doktrine ble ortodoksi med det samme den var lagt frem. Cohn 1999 s. 29. 
246 Hagemeister i Landes og Katz 2012 s. 81-82. Protokollenes fremstilling av konspiratørene og de ulike nivåene av kollaboratører 
bærer klare likhetstrekk til demonologien, der djevelens legioners speiler den himmelske hærskare av et hierarki av engler. 
247 I så måte er både Antikrist og hans medhjelpere nødvendige brikke i det apokalyptiske narrativet. 
248 I Protokollene omtaler imidlertid verdenskeiseren som en mann av Davids ætt, noe som knytter ham direkte til jødenes 
messiasdrøm. Nilus 1920 s. 107. Innen jødisk teologi er Messias forventet å nedstamme fra kong David. De Michelis 2004 s. 131. 
249 Nilus 1920 s. 117-118. 
250 Nilus 1920 s. 8. Solovjov var tilknyttet de den russiske symbolismen, en intellektuell og kunstnerisk bevegelse rundt 
århundreskiftet med flere likhetstrekk til antroposofien. Hans filosofi er blitt beskrevet som antroposofiens østlige motstykke og den 
første større samlingen av skriftene hans på tysk ble utgitt på et antropologisk forlag. Waage, Peter Norman. Det usynlige kontinent. 
Vladimir Solovjov som Europas filosof. Dreyer. Oslo 1988 s. 267. Solovjov var kritisk til vestlig filosofi og positivistiske 
rasjonalisme. Hans første bok hadde den talende tittelen The Crisis in Western Philosophy. Against the Positivists. 
251 Etter en ødeleggende krig mot asiatiske folkeslag, blir Antikrist oppfattet som redningsmann. Kun et knippe religiøse menn klarer 
å gjennomskue ham og innser at bare en forening av verdens kristne kan stanse de djevelske planer. Solovjov, Vladimir. A Short 
Story of the Anti-Christ. 1900.  
252 Nilus 1920 s. 8.  
253 Nilus 1920 s. 9. 
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forfølgelse. Tydelig inspirert av Solovjovs novelle, hevder Nilus at det «Ottende Økumeniske 

Concilium» må sammenkalles og kristendommen forenes «for at møte Anti-Krists komme».254 Nilus 

skriver at denne frelsen er umulig for en gudløs verden, «men mulig i det troende Rusland [...]».255 

Nilus plasserer Protokollene i spesifikt en russisk religiøs kontekst. At teksten ble utgitt av en som 

bekjente seg til den kristenortodokse tro, har antagelig bidratt til å legitimere teksten, nærmest som 

en garanti på at de var ekte.256 

Den britiske oversetteren betrakter Protokollene som en tekst hvis innhold stadig bekreftes av 

ettertiden.257 Han hevder at teksten henviser til flere hendelser som fremdeles ikke har inntruffet ved 

dens antatte tilblivelse. Et eksempel på dette er partiet hvor det angivelig vises til Første verdenskrig: 

«Vi maa kunne møte all motstand med en krigserklæring fra nabolandet til det land der vover at staa 

i vor vei; men hvis disse naboer siden skulde bestemme sig til i forening at motstaa os, da maa vi 

svare med at fremkalde en verdenskig.»258 Det mest interessante ved denne forutsigelsen, er at hele 

det overnevnte sitatet er totalt fraværende i en russiskspråklig utgave jeg har kommet over fra 1922.259 

Denne utgaven er utgitt i Berlin, trolig av representanter for det russiske eksilmiljøet i Tyskland.260 

Dette kan forklares på flere måter. Avsnittet kan ha blitt lagt til etter at krigen var brutt ut. Det er også 

mulig at avsnittet ikke finnes i den russiske originalteksten. En tredje mulighet er at det russiske 

eksilmiljøet ønsket å fjerne avsnittet, da det ga uheldige assosiasjoner mellom 

sammensvergelsesmyten og sin vertsnasjons aggresjon under krigen.261  

Ser vi bort fra de religiøse og politiske føringene lagt av Nilus og den britiske oversetteren, 

sitter vi igjen med en tekst som varsler det russiske folk mot farene ved moderniteten.  

 

3.2.3 En modernitetskritisk fortolkning 

Av innholdet i Protokollene kommer det tydelig frem at de representerer en form for 

modernitetskritikk. Den britiske sosiologen Anthony Giddens skriver: «[…] ‘modernity’ refers to 

modes of social life or organisation which emerged in Europe from about the seventeenth century 

onward and which subsequently became more or less worldwide in their influence.»262 Ifølge den 

																																																								
254 Nilus 1920 s. 118. Et økumenisk konsil er et kirkemøte der representanter for hele kirken er samlet og tar beslutning på den vegne. 
De første syv ble holdt henholdsvis i år 325, 381, 431, 451, 553, 680-81 og 787. 
255 Nilus hadde liten tiltro til de vesteuropeiske statenes evne til å stå imot Antikrist, da de hadde vendt seg vekk fra Gud og skapt 
«nye guder», slik som humanisme og sekularisme. «Verdens bolverk og sidste skanse mot den kommende stormflod er Rusland.», 
hevder han. Nilus 1920 s. 9-10. 
256 De Michelis 2004 s. 130. 
257 Nilus 1920 s. 6.  
258 Nilus 1920 s. 39. Ordet «verdenskrig», slik det blir brukt i den norske oversettelsen, benyttes riktignok ikke i den engelske 
utgaven den norske antagelig er basert på. Her benyttes derimot uttrykket «universal war». (The Jewish Peril 1920) I en tyskspråklig 
utgave fra 1924 benyttes «Weltkrieg». Nilus, Sergeij. Die Zionistischen Protokolle. Das Programm der internationalen Geheim-
Regierung. Hammer Verlag. Leipzig 1924. 
259 Nilus, Sergeij. Протоколы Сионских Мудрецов: Всемирный тайный заговор («Sions vises protokoller: En 
verdenskonspirasjon»). PRESSE. Berlin 1922.  
260 Dette styrkes av at trykkerier og forlaget den er utgitt på, PRESSE, i samme år utga en russiskspråklig almanakk. «PRESSE» 
ansatte tilsynelatende også eksilrussere i virksomheten. 
261 Eksemplifisert gjennom den tyske Schlieffen-planen om en tofrontskrig mot Frankrike og Russland. 
262 Giddens, Anthony. The Consequences of Modernity. Polity. Cambridge 2015 s. 1. 
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britiske fascismehistorikeren Roger Griffin blir gjerne moderniseringen beskrevet som de endringene 

som hadde sitt opphav i opplysningstidens prosjekt. Dette gjelder universelle ideer om menneskets 

frigjøring fra det som ble opplevd som det tradisjonelle samfunnets irrasjonalitet og 

innskrenkninger.263 Griffin presenterer en rekke endringer som sekularisering, vitenskapeliggjøring 

og en forskyvning mot et materialistisk og sekulært verdensbilde. Av sosiale, økonomiske og politiske 

endringer nevnes blant annet urbanisering, industrialisering, kapitalismens utbredelse og massenes 

deltakelse i politikken. Flere har påpekt at denne utviklingen også har en skyggeside.264 Den kan for 

eksempel resultere i tilhørighetstap og fremmedgjøring.265 Modernitetens raske inntog og erstatning 

av det tradisjonelle samfunnet utløste en eksistensiell krise, et fenomen sosiologen Max Weber har 

beskrevet som «desillusjon».266 

Den østerriksk-britiske vitenskapsfilosofen Karl Popper beskriver konspirasjonsteorier som et 

naturlig resultat av samfunnets sekularisering, og kan i seg selv forstås som et produkt av 

moderniteten. Han skriver at troen på gamle guders sammensvergelser for å påvirke 

menneskehistorien er borte, men til gjengjeld erstattet med mektige individer eller grupper. Det er 

disse aktørenes ondsinnede hensikter som i dag forklarer hvorfor hendelser som krig, fattigdom eller 

sult stadig inntreffer.267 Popper hevder at konspirasjonsteorier til en viss grad kan erstatte de religiøse 

teodiceene som en forklaring på ondskapens problem. Tidligere forklarte man hendelser der uskyldige 

ble utsatt for lidelse, ved hjelp av teologiske forklaringsmodeller. Det kunne enten være djevelen som 

sto bak, eller det kunne dreie seg om en kollektiv staff fra Gud. Et slikt behov for forklaringer forsvant 

ikke med moderniteten og sekularismens inntog. Det ble snarere løst på andre måter, men også 

radikalisert av marginale grupper som følte sitt verdensbilde var truet og ønsket en tilbakevending til 

en trygg tilværelse. 

Da Europas jøder lenge var nektet innpass i tradisjonelle yrker, hadde de fleste av praktiske 

grunner bosatt seg i byene. Da deres ønske om like rettigheter stort sett sammenfalt med datidens 

demokratiske og liberale bevegelser, var det naturlig å støtte disse. Jøder som gjorde det godt i 

samfunnet ble lagt merke til. Særlig innenfor industri, handel, presse og politikk, var det vanlig å 

identifisere jøder med det moderne.268 Bronner skriver at «Jøden» opp gjennom historien har blitt 

konstruert som en kameleon. På samme måte som dette tilpasningsdyktige dyret, kan han ta alle 

mulige former og representere alle fiender på en og samme gang. Enten det var snakk om kapitalister, 

sosialister eller «samfunnsundergravende» homoseksuelle, var det han som sto bak.269 Han kunne 

også symbolisere langt mer abstrakte trusler som et materialistisk verdisyn, en truende sekularisme 

																																																								
263 Griffin, Roger «Moderniteten under den nye orden» i Sørensen, Øystein, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine (red.). Ideologi og 
terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer. Oslo 2011 s. 54. 
264 Giddens 2015 s. 7. 
265 Griffin i Sørensen mfl. 2011 s. 55. 
266 Griffin i Sørensen mfl. 2011 s. 61. 
267 Popper 2003 s. 104-105. 
268 Cohn 2005 s. 28. 
269 Bronner 2003 s. 8. 
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eller en skadelig seksualmoral. «Jøden» symboliserte selve moderniteten og alt den sto for av 

uforutsigbarhet og kaos.  

Dette gjelder også for Sions vises protokoller, der alle moderne utviklingstrekk beskrives som 

jødiske eller som et ledd i jødenes planer. Morten Thing skriver at teksten forklarer det tilsynelatende 

uforklarlige og uoversiktlige ved modernitetens prosesser.270 Konspiratørene avslører at de benytter 

seg av ideer som liberalisme, folkesuverenitet, allmenn stemmerett og klassekamp, vel vitende om at 

disse er feilslåtte. Hensikten er å ødelegge dagens kristne samfunn, for så å gjenskape sin egen versjon 

av det førmoderne samfunn på dets ruiner. Også konkrete teorier knyttes til deres subversive 

virksomhet: «Tænk paa Darwin, Marx og Nietzsche, hvis seire i tænkningens verdens var forut 

arrangert av os. Disse naturvitenskabelige retningers demoraliserende virkning paa de fremmedes 

tænkning er vel øiensynlig for os.»271 Disse moderne teoretikernes tankegods representerte en radikal 

filosofisk-materialistisk dreining, som både de religiøse og verdslige elitene oppfattet som truende.272 

På ulikt vis utfordret teoriene til Darwin, Marx og Nietzsche kristendommens posisjon gjennom å 

tilby alternative svar på problemstillinger som tidligere hadde vært monopolisert av kirken.   

Angrepet på materialismen er et gjengangstema i Protokollene, som kontrasteres til et åndelig 

verdensbilde. Denne dualismen har røtter i en konflikt mellom det åndelig transcendente på den ene 

siden og det jordlige og immanente på den andre. Menneskets fysiske vesen og ‘animalske’ instinkter 

står i direkte opposisjon til den langt mer høyverdige ‘åndeligheten’. Protokollene avsluttes med det 

som kan leses som tekstens moral: «Sanseligheten ødelegger sikrere end nogen anden lidenskap alle 

aandelige og forutseende evner; den distraherer menneskenes tanker, og vender dem mot det værste 

i den menneskelige natur.»273  

Jeffrey Woolf hevder at Protokollene i seg selv er et resultat av moderniteten, på lik linje med 

antisemittismen, som ifølge ham en modifisert fortsettelse av middelalderens antijudaisme.274 Det 

første og kanskje mest åpenbare poenget er den tematiske overførbarheten, som Woolf 

eksemplifiserer med jødenes angivelige hat mot kristendommen, deres tilbøyeligheter overfor 

djeveldyrkelse og dragning mot materialismen. Hans andre poeng, er antagelig av større betydning, 

og er koblet til en tilbøyelighet til å tenke symbolsk. I Middelalderen var den individuelle jøde 

oppfattet som lite annet enn kroppsliggjørelsen av den «virkelige» eller «teologiske jøde», beskrevet 

av apostelen Paulus. På samme måte ble «Jøden», slik han fremstår i Protokollene, den moderne tids 

																																																								
270 Thing 2014 s. 144. 
271 Nilus 1920 s. 22. 
272 Evolusjonsteoriens far Charles Darwin med sin moderne naturvitenskapelige teori et nytt syn på mennesket, Karl Marx med sine 
teorier om historisk materialisme, klassekamp samt religionskritikk og Nietzsche med sin individualisme, opphøyelse av viljekraft og 
hans kristendomskritikk («Gud er død»). 
273 Nilus 1920 s. 109 
274 Woolf, Jeffrey R. “The Devil’s Hoofs- The Medieval Roots of The Protocols of the Elders of Zion” i Landes, Richard og Katz, 
Steven T. The Paranoid Apocalypse. A Hundred-Year Retrospective on The Protocols of the Elders of Zion. New York University 
Press. New York 2012 s. 49-50. 
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«virkelige jøde». I så måte viderefører teksten førmoderne oppfatningen av at virkeligheten er noe 

annet enn det vi ser. 

 

3.3 Oppsummering 

Dette kapittelet har undersøkt Protokollenes struktur og innhold. Jeg har redegjort hvilke ulike 

fiendebilder teksten inneholder, hvilke mål de angivelige konspiratørene arbeider mot og hvilke 

midler som tas i bruk for å nå dette. Protokollene kan forstås som en «åpen tekst», der ulike lesere vil 

tolke den forskjellig. Med utgangspunkt i paratekstene, har jeg også analysert tre 

fortolkningsmuligheter teksten åpner for. Dette inkluderte en politisk, en religiøs-eskatologisk og en 

modernitetskritisk fortolkning.  
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4 Protokollene i Norge 1920-1945 
 

Med protokollene fra «Zions vise» begynner det – med konsentrasjonsleirer slutter det! 
- 1ste Mai, 26. februar 1936. 

 

Sions vises protokoller fikk først internasjonal oppmerksomhet etter Den russiske revolusjon i 1917. 

De kontrarevolusjonære, «hvites» nederlag i under den påfølgende borgerkrigen medførte at mange 

av dem ble drevet i landflyktighet. Disse brakte så med seg Protokollene til Vest-Europa, blant annet 

til Tyskland der de raskt ble oversatt. Denne oversettelsen ser i sin tur ut til å ha dannet utgangspunkt 

for videre sirkulasjon og nye oversettelser, og i løpet av 1920 var teksten oversatt til et stort antall 

europeiske språk, deriblant norsk.  

Dette kapittelet vil gi en sammenfattet redegjørelse for Protokollene i Norge, fra de ble utgitt 

for første gang i 1920 og frem til krigens slutt i 1945. I løpet av denne perioden ble det i Norge utgitt 

seks ulike utgaver.275 I tillegg ble Protokollene trykket som føljetong i flere aviser og referert til i 

andre publikasjoner. Kapittelets hoveddel er inndelt i tre perioder, 1920-21, 1934-1936 og 1940-1945, 

for å belyse ulike faser da Protokollene ble aktualisert og spredd.  

 

4.1  Bakgrunn (1905-1920) 

For å forstå Protokollenes virkningshistorie er det innledningsvis nødvendig å gi et riss av de forhold 

som preget samfunnet tidlig på 1900-tallet da de først nådde landet. Historiker Knut Kjeldstadli har 

beskrevet Norge etter Unionsoppløsningen i 1905 som én nasjon bestående av to samfunn og tre 

klasser.276 Nasjonen flyttet fokuset innover, og nye konfliktlinjer og splittelser oppsto. Dette skapte 

også nye fiendebilder.277 Perioden fra 1905 til 1935 var ifølge Kjeldstadli selve gjennombruddet for 

«det moderne samfunn» i Norge. 278  I disse årene gjennomgikk landet omfattende sosiale og 

økonomiske endringer, som spesielt var synlig gjennom den raske industrialiseringen. Dette fikk også 

stor innvirkning på den tradisjonelt viktigeste næringen, jordbruket – selve «modernæringa».279  

																																																								
275 The Jewish Peril (1920), Den nye verdenskeiser (1920), Den nye verdenskeiser (1921) Zions Vises Protokoller (1933), Zions Vises 
Protokoller (1940) og Den Nye Verdenskeiser (1944). Andreutgaven av Den nye verdenskeiser fra 1921 er inkludert fordi den 
inneholder et unikt forord, og med et nytt omslag kunne den oppfattes som en egen bok.  
276 Under det samlende norske flagget var landet delt mellom det tradisjonelle bondesamfunnet og det moderne industrisamfunnet. 
Førstnevnte var den vikende part til fordel for den nye og urbane storindustrien. I denne sentrums-periferi-konflikten var bondens 
myteomspunne posisjon som nasjonens bærebjelke truet, og ble degradert til en klasse blant flere. Ikke uventet oppsto det 
interessekonflikt mellom bønder og byfolket. Kjeldstadli 2005 s. 10-14. 
277 Synet på «svensken» hadde for eksempel endret karakter, fra å være en ytre til å bli en indre trussel. Det var delte meninger om de 
svenske løsarbeiderne («rallarene»), og det ble stilt spørsmål ved deres livsførsel. I et brev til Justisdepartementet beskrev en 
politimester svenskene slik: «De stjæler, smugler varer over grænsen, drikker og slaas, samt reiser ofte fra besvangrede kvinner.» 
(Johansen 1984 s. 16). Mange av dem var også politisk radikale. Særlig etter nederlaget i den svenske storstreiken i 1909 kom det et 
innrykk av radikale svenske arbeidere til landet. Kjeldstadli 2005 s. 91. 
278 Kjeldstadli, Knut. Aschehougs Norgeshistorie. Et splittet samfunn 1905-1935. Bind 10. Aschehoug. Oslo 2005 s. 131. 
279 Historikeren Berge Furre skriver at næringen i perioden var «pressa av sosiale og økonomiske omveltningar – av eit samfunn på 
spranget inn i industrialderen». Furre tidsetter industrialiseringen av Norge til en gang mellom Unionsoppløsningen og Første 
verdenskrig. Furre, Berge. Vårt hundreår. Norsk historie 1905-1990. Samlaget. Oslo 1991 s. 17. 
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For bonden var moderniseringen et tveegget sverd, som både kunne være til gagn og skade.280 

Det moderne jordbruket skapte et overskudd av arbeidskraft, der særlig den mobile husmannsstanden 

forlot en tradisjonell bygdetilværelse til fordel for byer og tettsteder der moderne industriyrker trengte 

ufaglært arbeidskraft. Denne urbaniseringsprosessen sammenfalt med store emigrasjonsbølger til 

utlandet, der særlig USA virket forlokkende.281 For bonden kunne fremtiden derfor fremstå som 

uforutsigbar, noe som kunne resultere i en generell angstfornemmelse og redsel for fremtiden. Ikke 

uventet kom dermed den sterkeste modernitetskritikken nettopp fra bygdene, der religiøst-

apokalyptiske begreper som «syndeflod» og «syndefall» ble hentet frem som metaforer for å beskrive 

den opplevde krisen.282  

Nasjonal identitet var naturligvis et sentralt tema i forbindelse med Unionsoppløsningen i 1905, 

og forsøkene på å definere «det norske» medførte også definisjon av og distansering til det man 

oppfattet som «unorsk». Konsesjonsstriden i denne perioden gir et godt eksempel på dette. Man var 

redd for at internasjonale kapitalkrefter ville kjøpe opp konsesjonsrettighetene til norske 

naturressurser. Norsk vannkraft virket forlokkende på utenlandske investorer og man fryktet at 

godtroende og lettlurte bønder skulle «selge unna landet».283 Parallelt med slike ytre trusler, var den 

norske bondens posisjon også truet av krefter innenfor nasjonen. Forfatteren Hjalmar Christensen 

uttrykte denne bekymringen på følgende måte: «En selvstændig og solid bondekultur er et af de 

viktigste maal, om ikke det vigtigste maal, for aandsarbeidet her i Norge, og den mand, som 

motarbeider det, hører til vore farligste kulturfiender. En saadan er netop den demokratiske lakei.»284 

Christensens utsagn vitner om en type retorikk som i de neste årene skulle bli relativt fremtredende i 

samfunnsdebatten: forestillingen om at indre «kulturfiender» undergravde nasjonen gjennom import 

av fremmede ideer.  

Moderniteten manifesterte seg også i en rasjonalisering og vitenskapeliggjøring av synet på 

mennesket. Tidlig på 1900-tallet var det vitenskapelige enighet om at mennesker var inndelt i ulike 

raser og at disse hadde ulike egenskaper og ikke burde blandes. Rasehygiene, også kjent som 

eugenikk, fikk en oppblomstring etter gjenoppdagelsen av Gregor Mendels arvelover i 1900.285 Ideen 

gikk ut på at samfunnet kunne forbedres gjennom å påvirke befolkningens genetiske egenskaper. 

																																																								
280 Den teknologiske utvikling gagnet bonden i form av en økt produktivitet og avkastning, men mekaniseringen var kostbar og 
bønder kunne sette seg i gjeld for å finansiere nødvendige, men dyre landbruksmaskiner. Bonden ble derfor stadig mer påvirket av 
svingninger på varemarkedet. I økonomisk dårligere tider kunne bønder ende opp som «rentetreller», der banken eide gården og 
høstet overskuddet av deres arbeid. Kjelsdstadli 2005 s 68-69. 
281 I 1911 uttrykte skolestyrer på jordbruksskolen i Alvdal, Jon Sæland, bekymring for den nye hverdagen. Han oppfattet Amerika, 
byer, fabrikker og veianlegg som «bøndenes værste, ja umulige konkurrenter». Gjengitt i Kjeldstadli 2005 s. 63. 
282 Syndefloden var et bilde på den konkrete «flukten fra landsbygda» i form av urbanisering og utvandring, mens syndefallet beskrev 
«sviket mot bondesamfunnet». Denne langt mer abstrakte beskrivelsen av krisen gikk ut på at befolkningen angivelig hadde vendt 
bondesamfunnets verdier ryggen og dermed mistet kontakten med jorden. Simonsen 2009 s. 23-24. 
283 Furre, Berge. Norsk historie 1905-1940. Det norske samlaget. Oslo 1971 s. 30-39. Historiker Lars Lien har sett på hvordan denne 
frykten ble manifestert i antisemittiske forestillinger om «den internasjonal jødekapital». Lien 2015 s. 201-202. 
284 Christensen, Hjalmar. Det nittende aarhundredets kulturkamp i Norge. Aschehoug. Kristiania 1905 s. 423. 
285 Helt uavhengig av hverandre, ble læren om rasehygiene i siste del av 1800-tallet utviklet av den britiske antropologen Francis 
Galton og den tyske biologen og völkisch-nasjonalisten Alfred Ploetz. Kyllingstad, Jon Røyne. Kortskaller og langskaller. Fysisk 
antropologi i Norge og striden om det nordiske herremennesket. Scandinavian Academic Press. Oslo 2004 s. 75-80. 
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Eugenikkens fremste representant i Norge var apotekeren Alfred Mjøen. Han hevdet at de 

kulturbærende samfunn var i ferd med å degenerere som følge av for mye skadelig arvestoff. Dette 

var angivelig forårsaket av et innsig av «mindre værdifulde raceelementer».286 Politiske og eugeniske 

tiltak for å forbedre det norske folks raseegenskaper måtte derfor iverksettes.287 Dette var ifølge 

Mjøen den eneste muligheten for å stanse «degenerationen» av samfunnet og igangsette 

«regenerationen». Mjøens teorier kan på sett og vis betraktes som en biologistisk forfalls- og 

subversivmyte, der usynlige krefter, i form av innvandringens fremmede arvemateriale, kontaminerer 

og undergraver den sunne, norske samfunnskroppen. Den moderne rasebiologiens «rasjonaliserte» 

og biologistiske klassifikasjon og hierarkisering av menneskene fikk betydning for den moderne 

antisemittismen. «Jødiskhet» gikk fra å være knyttet til religion til å bli noe medfødt, permanent og 

rasebestemt man ikke kunne legge av seg gjennom for eksempel å konvertere til kristendommen. 

Religionshistoriker Terje Emberland oppsummerer det som at «rasebiologien ga antisemittismen en 

pseudovitenskapelig begrunnelse og radikaliserte den».288  

Jødenes historie i Norge er forholdsvis kort. Dette skyldes at paragraf 2 i Grunnloven mellom 

1814 og 1851 hindret jøder adgang til riket.289 I tillegg til jøder var også munkeordener og jesuitter 

utestengt etter gjeldende paragraf. Da jøder igjen fikk innreisetillatelse som følge av lovendringen i 

1851, uteble den jødiske immigrasjonsstrømmen som enkelte hadde fryktet.290  Historiker Marta 

Gjernes viser at færre enn hundre jøder innvandret til Kristiania i løpet av de første tretti årene etter 

1851.291 Immigrasjonsstrømmen tok seg imidlertid noe opp som følge av pogromene i de vestlige 

delene av Tsar-Russland tidlig på 1880-tallet.292  Folketellingen fra 1920 viser at Det Mosaiske 

Trossamfunn hadde 1457 registrerte medlemmer, et antall som tilsvarte en halv promille av den 

samlede norske befolkningen.293 Selv om de norske jødene var svært få i antall, medførte deres 

bosetningsmønster at de lokalt ble mer synlig som gruppe, der særlig de østeuropeiske jødene skilte 

seg ut med sitt språk, klesdrakt og ukjente skikker.294  

																																																								
286 Mjøen, Jon Alfred. Racehygiene. Jacob Dybwads Forlag. Kristiania 1914 s. 127-130. I vitenskapelige kretser var Mjøen en 
kontroversiell figur og hans program møtte her skarp kritikk. Hans største kritikere var genetikeren Otto Lous Mohr, zoologen 
Kristine Bonnevie og medisiner Kristian Emil Schreiner. De hevdet Mjøen manglet vitenskapelige fundament og beskrev ham som 
en dilettant, men lot hans glorifisering av den nordiske rase stå uimotsagt. Kyllingstad 2004 s. 84-86. 
287 En utbredt oppfatning gikk ut på at det moderne industrisamfunnet hadde forstyrret de naturlige evolusjonsmekanismene, noe som 
medførte at «mindreverdige» individer reproduserte seg raskere enn «høyerestående», en skadelig tendens rasehygienen var ment å 
korrigere for. Kyllingstad 2004 s. 80. 
288 Emberland, Terje. «"Nationalitetens værste kloakslam". Antisemittisme i Norge 1900-1940» i Humanist nr. 2. Oslo 2008 s. 15. 
289 I tråd med Christian 5.s Norske lov fra 1687, hadde sefardiske jøder rett til fri ferdsel i landet, mens andre jøder måtte søke 
kongen om tillatelse. Grunnloven fra 1814 var dermed en skjerpelse av jødenes gjeldende innreisebegrensninger. Harket i Eriksen 
mfl. 2009 s. 207-208.  
290 Lorenz, Einhart. «"Vi har ikke invitert jødene hit til landet" - norske syn på jødene i et langtidsperspektiv» i Moe, Vibeke og 
Øivind Kopperud (red.). Forestillinger om jøder – aspekter ved konstruksjonen av en minoritet 1814-1940. Unipub. Oslo 2011 s. 37. 
291 Gjernes, Marta. «Dei fyrste jødiske innvandrarane i Kristiania» i Historisk tidsskrift, bind 83, s. 385-416. Universitetsforlaget. 
Oslo 2004 s. 416. 
292 Rundt 1900 var antallet jødiske immigranter i Norge steget til omkring 500 individer. Det største antallet innvandrede jøder 
bosatte seg i Kristiania og Trondheim, hvor et ble opprettet egne jødiske menigheter. Våren 1920 innviet Det Mosaiske Trossamfunn 
(DMT) den nybygde synagogen i Bergstien i Kristiania. 
293 I 1920 utgjorde det totale folketallet 2,65 millioner. Det Statistiske Centralbyrå. Folketellingen i Norge 1. desember 1920. Annet 
hefte. Trossamfund. H. Aschehoug & Co. Kristiania 1922. 
294 Gjernes 2004 s. 412-413. 
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I januar 1911 intervjuet Dagbladet den jødiske menighetens forstander Samuel Josef Feinberg 

og spurte blant annet om i hvilken grad jødene opplevde antisemittisme i samfunnet. Feinberg avfeier 

dette som et problem, og fremhever hvor godt jødiske barn integreres. Han viser imidlertid til tilfeller 

der jødefiendtlige holdninger i samfunnet blir synliggjort.295 Kjeldstadli beskriver at den jødiske 

minoriteten valgte «lavprofilert integrering» som strategi fremfor assimilasjon eller åpen 

konfrontasjon med samfunnets fordommer.296 Selv om de deltok i storsamfunnet gjennom skolegang, 

arbeid og militærtjeneste, holdt de seg gjerne til sitt eget miljø. Mange hadde flyktet fra pogromer i 

Øst-Europa og fryktet derfor konsekvensen av å stikke hodet alt for langt frem.  

Til tross for at den norsk-jødiske minoriteten var liten og lett identifiserbar, bidro enkelte 

grupper til å konstruere et fiktivt truende bilde av jødene. Den tyske filosofen Theodor Adorno har 

beskrevet antisemittismen som «den mobile fordom», der jødene stadig ble beskyldt for flere og til 

dels motstridende fenomener. 297  Antisemittismen i norsk mellomkrigstid bar preg av en slik 

fleksibilitet. Avhengig av situasjonen, kunne «Jøden» innta ulike roller, slik som «handelsjøden» eller 

«jødebolsjeviken». «Handelsjøden» eller «pengejøden» henspilte på gamle stereotypier og fremstilte 

jødene som griske kapitalister.298 Etter Den russiske revolusjonen ble «Jøden» også fremstilt som 

revolusjonær sosialist, som «jødebolsjevik». 299  Jødene ble også beskyldt for å eksportere 

revolusjonen til  mange europeiske land. 300  Dette fleksible bildet av «Jøden» som en 

allestedsnærværende og internasjonal trussel ble styrket i mellomkrigstiden, da både den 

internasjonale spekulasjonskapitalen og den internasjonale kommunismen ble forklart som ulike sider 

av «Jødens» Janus-ansikt.  

Historiker Einhart Lorenz har understreket at den norske antisemittismen ikke kan 

sammenlignes med uttrykkene den fikk i en del andre europeiske land.301 Den norske antisemittismen 

var mest til stede i form av jødefiendtlige stereotypier og generelle fordommer. Terje Emberland 

påpeker at det først og fremst var et skriftlig fenomen, som var latent og situasjonsbestemt.302 Slik 

kan mellomkrigstidens norske antisemittisme oppfattes som underliggende fordommer som kunne 

dukke opp i bestemte sammenhenger og aktiveres av bestemte hendelser. Dette kunne dreie seg om 

perioder preget av sosial uro, som frykt for krig eller revolusjon, men også en mer generell følelse av 

																																																								
295 Mendelsohn 1987 s. 435. 
296 Kjeldstadli, Knut i Einar Niemi, Jan Eivind Myhre og Knut Kjeldstadli. Norsk innvandringshistorie. Bind 2. I nasjonalstatens tid 
1814-1940. Pax Forlag. Oslo 2003 s. 411-412. 
297 Adorno, Theodor W. The Autoritarian Personality. Harper & Brothers. New York 1950 s. 610. 
298 Av alle politisaker tilknyttet jøder, var det angivelig den jødiske omførselshandelen som i størst grad pådro seg politiets 
oppmerksomhet på 1920-tallet. Flere steder fikk de lokale handelsforeningene en form for konsulentstatus overfor politiet i spørsmål 
som omhandlet handelsloven. Johansen 1984 s. 54-56. 
299 En rekke norske aviser antydet at flesteparten av bolsjevikene var jøder. Aftenposten meldte i 1920 om 56 %, 75 % og «omtrent 
alle» av bolsjevikene var jøder. Aftenposten henholdsvis 11.6, 5.10 og 4.10.1920. Den kristelige Bergens-avisen Dagen snudde på 
setningen og beskrev forholdene i «Russland, hvis jøder næsten alle er røde». Dagen 7.12.1921. 
300 Etter den tyske revolusjonen i november 1918, etablerte de såkalte Spartakistene, ledet av Rosa Luxemburg, Karl Liebkneckt og 
Franz Mehring, i januar 1919 en kommunistisk rådsrepublikk i Berlin. Denne oppstanden ble slått ned at høyrenasjonalistiske frikops 
og de fleste av Spartakistene ble drept. Også i Ungarn tok kommunistene makten i et kupp anført av Béla Kun i mars 1919. De 
dannet en kommunistisk rådsregjering som satt til den ble styrtet i august samme år. 
301 Eksemplene han bruker er Russland, Frankrike og Tyskland. Lorenz i Moe og Kopperud 2011 s. 36. 
302 Emberland i Eriksen mfl. 2009 s. 401. 



	46	

fremtidsangst og tap av identitet. De sosiale, økonomiske, politiske og kulturelle ettervirkningene av 

første verdenskrig i Norge er et slikt tilfelle. Lorenz skriver at norsk antisemittisme gjennomgikk en 

radikalisering som følge av krigen, der «revolusjonsfrykt og antisemittisk propaganda ble tett 

sammenvevde elementer».303 Oskar Mendelsohn har også pekt på dette og hevder at den voksende 

jødefiendtligheten i pressen på denne tiden, må sees som et utslag av nervøsitet og usikkerhet.304  

Økningen av de jødefiendtlige holdningene ble næret av en utbredt revolusjonsangst. På sett og 

vis hadde denne rot i virkeligheten. Den norske arbeiderbevegelsen var blitt inspirert og radikalisert 

av hendelsene i Russland. 305  Revolusjonsfrykten var stor på borgerlig side da Det Norske 

Arbeiderparti i 1919 gikk inn i den internasjonale kommunistiske samarbeidsorganisasjonen, 

Komintern, ledet fra Moskva. Frykten ble ikke mindre etter at partiet på landsmøtet to år senere vedtok 

Moskvatesene, betingelser formulert av Lenin for å sentralisere de sosialistiske medlemspartiene.306 

I den borgerlige pressen fikk leseren stadig servert skremselsbilder av bolsjevismens grusomheter. På 

borgerlig side ble nå forestillingen om at revolusjonen var et jødisk komplott utbredt og 

«bolsjevikjøden» ble en permanent skikkelse i pressen.307 Den generelle usikkerheten varte gjennom 

store deler av mellomkrigstiden, da også antisemittiske fordommer var utbredt og også gjennomgikk 

en forandring. I enkelte samfunnsgrupper som følte seg truet av utviklingen, som for eksempel 

bondebefolkningen, ble jøden identifisert med den truende moderniteten. Mistroen mot den jødiske 

minoriteten som fremmed, ble erstattet av angst for «verdensjødedommen».308 Vekstvilkårene var 

med andre ord gode for konspirasjonsteorier. 

 

4.2 Protokollene kommer til Norge (1920-1921) 

Den første dokumenterte omtalen av Protokollene i Norge var den 13. februar i 1920 i avisen 

Nationen. I kronikken «Bolchevikerne og den hvite race» refererte høyesterettsadvokat Stian Bech til 

den tyske førsteutgaven, Die Gehemnisse der Weisen von Zion. 309  Kronikken vitner om at 

Protokollene, også før teksten var utgitt i Norge, var kjent av enkelte innenfor et tysklesende publikum 

																																																								
303 Lorenz i Moe og Kopperud 2011 s. 38. 
304 Mendelsohn 1969 s. 488-489. 
305 Det Norske Arbeiderparti (DNA) hadde ventet at revolusjonen ville komme til landet, men i et notat fra 1918 skrevet av den nye, 
radikale partiformann Kyrre Grepp var tonen mer handlingsvillig. I frykt for at man skulle vente forgjeves, konkluderte han: «Noe 
maa gjøres – og gjøres straks.» Gjengitt i Kjeldstadli 2005 s. 113. 
306 Moskvatesene ble dårlig mottatt av DNAs moderate fløy, som brøt ut og dannet Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti (NSA). 
Da moderpartiet besluttet å forkaste tesene i 1923, hvorpå partiet ble ekskludert fra Komintern, gikk den radikale og Moskvavennlige 
fløyen ut og dannet Norges Kommunistiske Parti (NKP). I 1927 slo NSA seg sammen med DNA igjen og etter et svært godt 
Stortingsvalg samme år, kunne partiet for første gang danne regjering. 
307 Historiker Lars Lyngstad Sunds har kartlagt holdningene til jødene i Aftenposten på 1920-tallet. Han skriver at det var en 
betydelig økning i bruken av det politisk ladede uttrykket «bolsjevikjøden» og «Moskva-jøder» i perioden fra Arbeiderpartiet vedtok 
Moskvatesene i 1921 til Stortingsvalget i 1924. Lyngstad Sund. 2015 s. 67. Den svenske historikeren Håkan Blomquist har også 
påvist en økning i begrepet «Jødebolsjevik» i svensk ordskifte som en direkte følge av Den russiske revolusjonen. Se Blomquist, 
Håkan. «"Judebolsjevismen" - en antikommunistisk världsbild» i Mari Gerdin og Kjell Östberg (red.) Hur rysk är den svenska 
kommunismen. Fyra bidrag om kommunism, nationalism och etnicitet. Södertörns högskola. Huddinge 2006. 
308 Mendelsohn 1969 s. 489. 
309 Ifølge Bech var det «de fremmede nationaliteters værste kloakslam fra storbyernes proletariat» som igangsatte Den russiske 
revolusjonen. Nationen 13. februar 1920. Stian Bech (1875-1938) må ikke forveksles med hans sønn med samme navn, som under 
krigen arbeidet for statspolitimann og vervet seg som frontkjemper. 
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i landet. Nationen var bondebevegelsens hovedorgan og tilknyttet Norsk Landmandsforbund, som i 

1922 skiftet navn til Norsk Bondelag.310 Historiker Kjetil Braut Simonsen har dokumentert hvordan 

norsk bondebevegelse i sin alminnelighet, og Nationen i særdeleshet, inntok en sterkt 

agrarnasjonalistisk, antimoderne og antisemittisk posisjon på denne tiden. 311 

Den første norskproduserte utgaven av Protokollene i Norge utkom våren 1920 og var en 

engelskspråklig tekst med tittel The Jewish Peril.312 Denne ble utgitt og solgt av Scheteligs bokhandel 

i Kristiania, drevet av Sverre Schetelig. 313  Boken var nærmest identisk med den britiske 

førsteutgaven. Begge inneholdt Nilus’ innledning og etterskrift fra 1905, samt den anonyme britiske 

oversetterens forord fra desember 1919. Aasvangen konkluderer at denne utgivelsen vakte liten 

oppmerksomhet da den utkom.314  

I løpet av våren og sommeren 1920 økte imidlertid antall avisinnlegg med et tydelig 

antisemittisk og konspirasjonsteoretisk innhold, noe som kan tyde på at sammensvergelsesmyten 

Protokollene formidlet bredte om seg i landet. I Norges Kjøbmandsblad kunne man tidlig på året 1920 

lese et noe uvanlig innlegg fra en anonym innsender. «Samfundsfiender. Hvem staar bak?» viser til 

det konspirasjonsteoretiske innholdet. Budskapet er at den arbeidssky og urbane «Jøden» hadde fått 

for stor makt innen handelsnæringen og arbeidet aktivt for å undergrave den norske 

kjøpmannsstanden. Dette var noe som skjedde i hele Europa og måtte derfor være styrt fra sentralt 

hold, hevdet forfatteren.315 I september samme år omtaler Akershus Amtstidende utgivelsen av den 

første danske utgaven av Protokollene under tittelen Jødefaren.316 Det samme ble også registrert i 

septembernummeret av tidsskriftet Israeliten, organ for Skandinavisk-jødisk ungdomsforbund. Den 

danske anmelderen konkluderte med at utgaven kunne ha fungert som et politisk valgskrift, men at 

den var skrevet så «enfoldig og let gennemskuelig, at enhver, der tager det i Haanden, straks vilde 

kaste det i Papirkurven».317 Jødefaren var trolig i salg også i Norge ettersom boken i september stod 

oppført under annonsen «Nye bøger» i Aftenposten, sammen med flere religiøse titler, deriblant fra 

Lutherstiftelsen.318 Mellom den 9. og 21. oktober 1920 trykket Bergens Aftenblad en serie på seks 

																																																								
310 Organisasjonen arbeidet for å fremme bøndenes interesser under ledelse av Johan Egeberg Mellbye, som satt som leder mellom 
1909-1941. Den var blant annet medvirkende i stiftelsen av Bondepartiet i 1920. 
311 Thorvald Aadahl var Nationens redaktør i perioden 1918-1942 og var også sentral i den høyreradikale organisasjonen 
Fedrelandslaget. Simonsen 2012 s. 9. 
312 Det er uklart når denne utkom, da den fikk lite oppmerksomhet. En annonse for Den nye verdenskeiser høsten 1920, kan 
imidlertid forteller at den norske utgaven var en oversettelse «av den engelske fra april 1920». Se Aftenposten 15.10.1920 s. 5. 
313 Sverre Schetelig fikk i 1913 overdratt bokhandelen i sitt navn etter Emma Hauff som hadde drevet den siden 1892. Isaksen, I. M. 
Kristiania nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Bind 3. A. M. Hanchen boktrykkeri & forlag. Kristiania 1925 s. 65.  
314 Aasvangen 2010 s. 43. Det har heller ikke lykkes meg å finne omtale av denne i den bredere dagspressen, men det utelukker ikke 
at den ble omtalt i mer marginaliserte kretser. 
315 Tydelig inspirert av Høyesterettsadvokat Saxlunds bok Jøder og Gojim, la forfatteren ut om jødenes morallære og bedragerske 
natur. Deres evne til å skape kaos hadde man angivelig bevitnet under verdenskrigen og det var antagelig derfor de graviterte mot 
ideologiser som bolsjevismen og anarkismen, ble det hevdet. Konklusjonen var at «Jøden» kjenner oss bedre enn vi kjente ham, noe 
som måtte imøtegås før det var for sent. Norges Købmandsblad. Nr. 5 1920 s. 113-114. 
316 Her ble også det såkalte «Zunder-dokumentet» omtalt. Akershus Amtstidende 30.9.1920 s. 1. 
317 Israeliten. Nr. 1 1920 s. 10 (Nummereringen kommer av at jødisk nyttår markeres i september-oktober). 
318 Her står Jødefaren oppført sammen med en rekke religiøse titler, blant annet utgitt på Lutherstiftelsen. Aftenposten 4.9.1920. 
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artikler med tittel «Aarsagen til verdensuroen».319 Dette var en norsk gjengivelse av den britiske 

artikkelserien «World Unrest» som samme sommer hadde stått på trykk i den britiske dagsavisen The 

Morning Post. Her blir det henvist spesifikt til Protokollene, men også til Nesta Websters særegne 

teorier om Illuminatus-ordenen, og deres angivelige ledende rolle under Den franske revolusjon.320 I 

oktober publiserte den kristne bergensavisen Dagen et leserinnlegg under pseudonymet «Iagttager» 

som advarer mot en satanistisk-frimurerisk sammensvergelse der jødene også var involvert etter å ha 

«tilrevet sig ledelsen i frimurerbevægelsen». Innlegget henviser til boken Weltfreimaurerei – 

Weltrevolution – Weltrepublik, utgitt av den østerrikske pangermanske politikeren Friedrich 

Wichtl.321  

I midten av oktober 1920 utkom den første norskspråklige oversettelsen av Protokollene under 

tittelen Den nye verdenskeiser. Boken var utgitt på Helge Erichsen & Co´s forlag i Kristiania, etablert 

av boktrykker Helge Erichsen i 1913. Forlaget hadde en allsidig portefølje og ble særlig kjent for å 

utgi internasjonale klassiskere til kun 25 øre.322 Den nye verdenskeiser var oversatt av Sara Helen 

Weedon, en norsk forfatter som skrev innenfor flere sjangre, både sakprosa og skjønnlitteratur.323 

Weedon hadde lagt seg nært opptil den engelskspråklige utgaven, både i stil og valg av formuleringer. 

Forskjellen lå primært i bøkenes visuelle uttrykk, påpeker Aasvangen. Forsiden på Den nye 

verdenskeiser er langt mer dramatisk enn den nøytrale engelskspråklige utgaven. Her vises en 

mannskikkelse med karikerte jødiske trekk over en blodig og tydelig lidende menneskemengde, mens 

en djevelskikkelse står bak og smiler tilfreds. Symbolikken indikerer at jødene står i ledtog med 

djevelen og at den kommende, nye verdenskeiseren faktisk er Antikrist. Over denne dramatiske 

illustrasjonen står tittelen i blodrøde bokstaver. Undertittelen Zions lærde ældstes protokoller er 

imidlertid utelatt fra forsiden. Aasvangen har bemerket at tittelen på den norske utgaven skiller seg 

fra både den engelske (The Jewish Peril – «Den jødiske fare»), fra den danske (Jødefaren) og den 

franske (Le Peril Juif). Hun spekulerer på om ikke dette skyldes at Weedon eller utgiveren ønsket å 

nedtone «det jødiske» ved faren som truet.324 

 

Presseomtalen av Den nye verdenskeiser 

																																																								
319 Selv om artiklene var publisert anonymt, er det ikke utenkelig at det avisens redaksjonssekretær fra 1910 til 1939, Edvard Welle-
Strand, som sto bak. Som vi skal se i neste kapittel, var han også medarbeider i det antisemittiske tidsskriftet til Mikal Sylten. 
320 Webster hevdet at Adam Weishaupt illuminatus-orden fra 1700-tallet hadde gått under jorden, men var i 1918 kommet tilbake. 
«Aarsagen til verdensuroen» i Bergen Aftenblad 9, 12, 14, 16, 19 og 21.10.1920.  
321 Iagttager hevdet at dette kaster nytt lys over samtidens mange antikristelige trekk. Dagen. 16.10.1920. Wichtls bok skal ha hatt 
stor innflytelse på Erich Ludendorff og hans jødisk-frimureriske konspirasjonsteorier.  
322 Forlaget ble opprinnelig etablert under navnet Parmanske forlag, men skiftet navn til Helge Erichsen & Co i 1914. Etter en svært 
kostbar publikasjon av Macody Lund i forbindelse med restaureringen av Nidarosdomen, gikk forlaget konkurs først i 1923 og i 1929 
overtok Cappelen forlagsvirksomheten. Knudsen, Hans Petter og Odd Magnar Syvertsen. Helge Erichsen. Katalog over bøker og 
tidsskrifter utgitt av Parmannske forlag, Helge Erichsen, 1913-1914, Helge Erichsen & Co´s forlag, 1914-1919, A/S Helge Erichsen 
& Co´s forlag, 1920-1923, A/S Helge Erichsens forlag, 1924-1929. Oslo 1992. 
323 Hun utga blant annet flere ungdomsbøker på Gyldendal forlag i perioden 1912-1917. Som skjønnlitterær oversetter fikk hun 
oversatt engelskspråklige titler til norsk og visa-versa. Likevel dreide det seg mest om oversettelser av religiøse tekster, der temaer 
som bibeltolkning, endetidsprofetier og anti-katolisisme var gjennomgående. Aasvangen 2010 s. 29. 
324 Aasvangen 2010 s. 30. 



	 49	

I sin gjennomgang av norsk dagspresses omtale av Den nye verdenskeiser, har Aasvangen konkludert 

at denne var beskjeden.325 En annonse i Aftenposten fra den 15. oktober 1920 med tittel «En fare der 

truer os alle», er trolig den første.326 Denne ble etterfulgt an en serie i flere norske aviser med lignende 

annonsetitler, som «Opgjørets time» og «Den snikende død».327 Med unntak av en kort omtale i 

Ringerike Blad fra oktober, var det først i desember at de første bokomtalene kom, først i Stavanger 

Aftenblad og deretter i Morgenbladet.328 Stavanger Aftenblad mener det er lite sannsynlig at teksten 

er ekte, mens Morgenbladet er enda tydeligere: «Skriftet er uten nogen tvil et falsum», det er «et 

fantasiprodukt av en jødehader» med intensjoner om å sverte jødene. 329  I Israeliten beskriver 

kjøpmannen Aron Levinsohn boken som en «samling plumpe sætninger», og påpekte at den trolig 

var blitt spredd i Skandinavia for å bli anmeldt i pressen.330 Da Dagen omtalt boken på nyåret 1921, 

utløste det en debatt i avisens spalter.331 Rektor Ole Frederik Olden oppfattet boken som et falsum, 

antagelig fabrikkert av det hemmelige russiske politi for å fremkalle jødehat.332 Noen uker senere 

kom et motinnlegg fra armékaptein Einar Halle, som ikke ville avfeie Protokollene som falske. Han 

anbefalte boken spesielt til kristne lesere, og la til at bolsjevikene tross alt var ledet av jøder og at 

hendelsene i Russlands stemte med bokens innhold.333 Olden imøtegikk Halle ved å presentere den 

nylig oppdagede likheten mellom Protokollene og Hermann Goedsches roman. I tillegg avviste han 

påstanden om at bolsjevismen var en jødisk bevegelse.334 Grosserer Trygve M. Johnsen meldte seg 

på debatten og hevdet at boken beskrev virkelige hendelser. Han mente den var av særlig interesse 

for det profetistuderende segmentet blant Dagens lesere, og viste til likhetene med Johannes 

Åpenbaring.335  

I Tidsskrift for Bank- og Finansvæsen, trykket den høyreradikale redaktøren og 

høyesterettsadvokaten Albert Balchen fra januar til mars en artikkelserie, trolig skrevet av ham selv, 

med tittelen «Raceproblemet i Norge». 336 Det Balchen beskriver er i realiteten et «jødeproblem», 

sterkt inspirert av Protokollenes virkelighetsbeskrivelser. Jødenes endelige mål er 

																																																								
325 Aasvangen 2010 s. 47. 
326 Aftenposten 15.10.1920 s. 5. 
327 Aftenposten 25.10.1930 s.5, Romsdals Amtstidende 29.11.1920 s. 2. 
328 Ringerike Blad 21.10.1920, Stavanger Aftenblad 4.12.1920 s. 4, Morgenbladet 9.12.1920 s. 6-7. 
329 Anmelderen satte den russiske utgivelsen fra 1905 i sammenheng med landets allerede da gryende revolusjonsfare. «Bøker» i 
Morgenbladet. 9.12.1920 s. 6-7. 
330 Israeliten. Nr. 3 1920 s. 11-12.  
331 Avisen hadde sitt utspring i bedehusmiljøet og var tilknyttet både Kinamisjonen og Indremisjonsforbundet. Den hadde derfor en 
klart konservativ og lavkirkelig profil som rettet seg mot lesere fra slike miljøer. 
332 Dagen. 3.1.1921. 
333 Selv om den antagelig kunne fremkalle jødehat blant folk med liten interesse for kristendom, hevdet han at jødene selv var 
ansvarlige for dette hatet. Siden de hadde avvist Kristus hadde de «gjort sig fortjent til folks foragt og hat», mente han. Halle nevnte 
også inn den danske utgaven Jødefaren. Dagen. 27.1.1921. 
334 Dagen. 1.2 1921. 
335 Johnsen henviste til artikkelserien i Bergens Aftenblad og mente det måtte være noe i påstandene, når de var hentet fra en avis som 
The Morning Post – ifølge ham selv en av verdens mest velansette. Avisen slapp også Olden til i samme nummer og med det var 
diskusjonen over. Dagen. 22.2.1921. 
336 «Raceproblemet i Norge» (tittelen er moderert til «Racespørsmaalet i Norge» i del 2-3) i Tidsskrift for Bank- og Finansvæsen nr. 
1-3 1921. Fra oktober og ut året 1920, samt mai 1921, hadde tidsskriftet også trykket en antisemittisk artikkelserie skrevet av 
NSDAP-politikeren grev Ernst von Reventlow. Balchen utga også boken Nasjonal Politikk (1930) der han appellerte til 
agrarnasjonale strømninger i bondebevegelsen om at den norske bonden skulle lede an i en kommende internasjonal rasekamp. 
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verdensherredømme som de vil oppnå gjennom sitt program for «Europas økonomiske, politiske og 

kulturelle erobring».337 I februar 1921 skrev forfatter Theodor Caspari en kronikk i Aftenposten der 

han advarer mot en assimilering av jøder. Han frykter at «det sterkere jødefolk» ville danne en 

«overklasse i alle kristne land». 338 Den største faren som truer fra jødene er derimot den jødedom 

som knyttet seg til bolsjevismen, skriver Caspari. I den sammenheng hevder han at det skjulte seg en 

«kjerne af realitet» i Den nye verdenskeiser, som han knyttet til bibelens profetier om Antikrist. Slik 

han ser det, utgjør jødene den oppløsende fortropp for en kommende «racekamp», igangsatt av 

verdenskrigen. Løsningen er at «de kristne folkeslag» befester seg i sin kristendom, fremfor å la seg 

«inficere av den jødiske negativitet og religiøse indifferentisme».339  

Omkring to måneder etter at The Times hadde avslørt Protokollene som falske, i august 1921, 

trykket Aftenposten en lengre artikkel som redegjør for Protokollenes fabrikasjon. 340 

Artikkelforfatteren «Observator» er likevel noe nølende til å avvise dem helt, for det er tross alt 

besynderlig at bolsjevismen i Russland både er «skabt og ledet av jøder».341 

 

Den nye verdenskeiser i nytt opplag 

Høsten 1921 ble Den nye verdenskeiser utgitt i et nytt opplag, med i all hovedsak det samme innholdet 

som den forrige. 342  Men omslagsbildet var nytt og skulle antagelig fremstille verdenskeiseren, 

omkranset av okkulte symboler og en slange som biter seg i halen. Bakgrunnen er sterk rød og skal 

øyensynlig symboliserte sammenhengen mellom oktoberrevolusjonen og den jødiske 

verdenskonspirasjonen, noe som også blir reflektert i annonsene for revolusjonskritisk litteratur på 

baksiden av boken.343 Denne utgaven hadde også et nytt forord, der det blir sagt at førsteopplaget var 

blitt trykket i 6-7000 eksemplarer.344  

Det to sider lange forordet kom forøvrig med en rekke nye opplysninger om Protokollenes 

tilblivelse. Her blir det hevdet at Protokollene var skrevet av sionistaktivisten Asher Ginsberg på 

1890-tallet, og det var han som deretter hadde presentert planene for sionistkongressen i 1897.345 I 

forordet blir det videre hevdet at Protokollene nylig er blitt forsøkt diskreditert «fra jødehold».346 

																																																								
337 Jødene kontrollerte den europeiske pressen og den internasjonale finansnæring, men var også ledere i sialistiske og 
kommunistiske partier. Tidsskrift for Bank- og Finansvæsen nr. 3 s. 36. 
338 Aftenposten 22.2.1921 s. 5-6. 
339 Aftenposten 22.2.1921 s. 6. 
340 Aftenposten. 26.10.1921 s. 6-7. Ifølge Oskar Mendelsohn skal også Norges Handels og Sjøfartstidende ha trykket en lignende sak. 
Se Mendelsohn 1969 s. 491. 
341 Aftenposten. 26.10.1921 s. 7. 
342 Nilus, Sergeij. Den nye verdenskeiser. Zions lærde ældstes protokoller. A/S Helge Erichsen & Co’s Forlag Kristiania 1921. Med 
tanke på forordets innhold, må boken ha blitt utgitt etter The Times’ artikler i august 1921. 
343 Aasvangen 2010 s. 31-32.  
344 Det er uklart hvor mange eksemplarer som faktisk ble solgt. Det er imidlertid rimelig å anta at flere kjente til boken på bakgrunn av 
presseomtalen, uten nødvendigvis selv å ha lest den. I denne sammenheng er det påfallende at pressen omtalte boken som om det var 
en selvfølge at folk kjente innholdet.  
345 Nilus 1921. Forordet. 
346 Med dette siktet vedkommende til de påviste likhetene mellom Protokollene og Maurice Jolys bok fra 1864, som først var blitt kjent 
gjennom Philip Graves artikler i august 1921. Forfatteren av forordet forsøkte å tåkelegge spørsmålet ved å hevde at ingen kunne bevise 
en overenstemmelse mellom tekstene.  
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Forfatteren av forordet hevder at selv om noen kunne påvise likheter mellom de politiske metoder 

Joly tillegger Napoleon III og de Protokollene tillegger jødene, beviste dette i beste fall at Ginsberg 

bare hadde lest Jolys bok og stjålet fra den. Det må nevnes her at dette var et fullstendig falskt premiss 

for diskusjonen, ettersom Graves avsløringer ikke dreide seg om likheter i tekstenes beskrivelser, men 

likheter mellom hvordan de konkrete tekstene var skrevet. Det dreide seg om et plagiat. Forordet 

avsluttet med å hevde at «[…] det bedste bevis for ‘protokollernes’ egthet har man dog i de siste tiders 

begivenheter, som utspilles nøiagtig efter det her lagte program. Først gjennom denne bok faar man 

den rette forstaaelse av bolsjevismen.»347 Denne likegyldighet til beviser, gikk senere igjen hos flere 

av Protokollenes forsvarere.348 

Etter avsløringen omkring Protokollene høsten 1921, ble det forholdsvis stille rundt dem, med 

noen få unntak. Dette dreier seg primært om høyesterettsadvokat Eivind Saxlund, som ser ut til å ha 

vært den eneste som offentlig tok Protokollene i forsvar etter «Observators» artikkel. Han ga også 

forfalskningen en viss legitimitet ved å omtale den i forbindelse med gjenutgivelsen av sin gamle bok 

Jøder og Gojim i 1922, samt under i rettsaken omkring samme bok i 1923.349 På 1930-tallet skrev 

lege og samfunnsdebattant Johan Scharffenberg at Den nye verdenskeiser hadde «vært meget lest» 

siden den utkom i 1920.350 

 

4.3 Protokollene re-aktualiseres (ca. 1934-1936) 

Det var forholdsvis stille rundt Protokollene i landet frem til midten av 1930-tallet, da de igjen ble 

aktuelle. Denne perioden var preget av en rekke høyreaktivistiske, høyrenasjonalistiske og fascistiske 

politiske prosjekter.351 Fedrelandslaget, stiftet til 1925, var opprinnelig ment som en støtte til de 

borgerlige partiene mot marxismen og det man opplevde som den truende revolusjonær retning i 

arbeiderbevegelsen. Etter at Arbeiderpartiet tok avstand fra sin revolusjonære linje ved valget i 1930, 

forsvant mange av medlemmene og Fedrelandslaget ble etter hvert skjøvet i mer tydelig fascistisk 

retning.352 Det mest betydningsfulle av disse partiprosjektene var Vidkun Quislings Nasjonal Samling 

(NS), hvis forhåpninger var store etter stiftelsen i mai 1933.353 Stortingsvalget samme år endte med 

lav oppslutning og partiet forble et relativt marginalt fenomen i norsk politikk ut mellomkrigstiden.354 

																																																								
347 Nilus 1921. Forordet. 
348 Michelis hevder at en slik forskyvning fra spørsmålet om Protokollenes autentisitet til deres troverdighet ender i en tautologi. 
Fremfor å være autentisk, ble det hevdet at teksten var «sannferdig» i hvordan den portretterte jødene. Michelis 2004 s. 110. 
349 Begge deler vil belyses nærmere i neste kapittel. 
350 Arbeiderbladet 31.10.1934 s. 3. 
351 Fedrelandslaget ble stiftet i 1925 og ble ledet av blant andre den tidligere statsministeren fra Unionsoppløsningen Christian 
Michelsen og nasjonalhelten Fritjof Nansen. Også de militært strukturerte organisasjonene Samfundsvernet og Leidangen var nært 
knyttet til de borgerlige partienes «forsvarsverk» mot bolsjevismen.  
352 Brevig, Hans Olav. «NS fra parti til sekt, 1933-1937» i Brevig, Hans Olav og Ivo de Figueiredo. Den norske fascismen. Nasjonal 
Samling 1933-1940. Pax Forlag. Oslo 2002 s. 20. 
353 16. mai trykket Frisinnede Venstres hovedorgan, Tidens Tegn, Quislings «Oppfordring til Nasjonal Samling». Ifølge Quisling var 
NS en videreføring av hans tidligere fascist-inspirerte bevegelse Nordisk Folkereisning, stiftet i mars 1931. Brevig i Brevig og 
Figueiredo 2002 s. 19, 44. 
354 I denne sammenhengen er det vanlig å vise til økonomiske og politiske faktorer som i perioden virket stabiliserende på samfunnet. 
År med økonomisk ustabilitet ble avløst av konjunkturoppgang samtidig som at Hovedavtalen fra 1935, mellom 
arbeidsgiverforeningene og arbeiderbevegelsen, bidro til å dempe arbeidslivskonflikter. I tillegg minsket frykten for revolusjon 



	52	

Fra midten av 1930-tallet opplevde partiet indre uro og Stortingsvalget i 1936 regnes som starten på 

NS’ undergang som politisk parti. Konfliktene resulterte både i eksklusjon av medlemmer og 

masseutmeldelser fra partiet, særlig merkbar var advokat Johan Bernhard Hjorts brudd med partiet 

tidlig i 1937.355 Med opposisjonen ute av veien, konsoliderte NS seg rundt en liten kjerne av Quislings 

mest lojale støttespillere. Partiet gikk fra potensielt masseparti til eliteparti, organisert som en 

kamporganisasjon, en «revolusjonær ventegruppe».356  

På midten av 1930-tallet, men før splittelsen i NS, sirkulerte det en ny utgave av Protokollene 

med tittel Zions Vises Protokoller, utgitt på Protestantforlaget i Oslo.357 Den var en svært enkelt 

utformet stensilutgave basert på den engelske og den finsk-svensk utgaven.358 Strukturelt er den ulik 

Den nye verdenskeiser, da den er oppdelt i nummererte «protokoller» med korte, tematiske 

undertitler. Selv om utgivelsen er datert 1933, tyder mye på at den ikke kom i sirkulasjon før i 1935.359 

Den tidligste omtalen har jeg funnet fant sted i februar dette året i NS Meddelelser, en månedlig 

propaganda-utgivelse myntet på tillitsmenn. I en kort notis ble NS-medlemmer gjort oppmerksom på 

og oppfordret til å lese boken.360 Denne utgaven var foranlediget av en bestemt hendelse. I forordet 

skriver forleggeren: 
 
Denne bok er sikkert en av de mest omstridte i hele verden. Der foregår for tiden en prosess i Sveits fremmet av 
de internasjonale jødeorganisasjoner, hvorved disse forsøker å få «Zions Vises Protokoller» dømt som et 
falsumsom som er opdiktet for å sverte jødene. Hvilket utfall denne prosess enn kommer til å få, overlater vi det 
til hver enkelt leser selv å dømme om bokens ekthet ved å samholde den med de siste tiders hendelser. Det meste 
av det som forutsies i boken er allerede inntruffet.361 
 

Den «prosess i Sveits» det her ble vist til var den såkalte «Bern-saken», som vakte internasjonal 

oppmerksomhet og skapte fornyet interesse for Protokollene. Sveitsiske jøder stilte det 

nasjonalsosialistiske partiet National Front for retten i Bern for å ha propagandert for og distribuert 

Protokollene. Rettsaken gikk i to omganger mellom 1934 og 1935, og kjernespørsmålet var om 

Protokollene var falske eller ikke. Begge parter stilte med vitner.362 Protokollenes forkjempere tapte 

																																																								
betraktelig som følge av Arbeiderpartiets regjeringsdannelse samme år. Figueiredo i Brevig og Figueiredo 2002 s. 146. Denne 
regjeringsdannelsen bidro til politisk stabilitet da den avløste en forholdsvis lang periode med mange og kortvarige 
mindretallsregjeringer. Dette bidro trolig mobiliserende for NS og andre grupper som ytret seg kritisk til parlamentarismen og 
partisystemet. 
355 Innad i partiet hadde man hatt store forventinger om et politisk gjennombrudd, men valgresultatene viste det motsatte. Antallet 
NS-stemmer var gått tilbake fra valget i 1933 og de manglet fortsatt representasjon på Stortinget. Nederlaget medførte stridigheter og 
utmeldelser. Figueiredo, Ivo de. «Nasjonal Samling 1937-1940» i Brevig, Hans Olav og Ivo de Figueiredo. Den norske fascismen. 
Nasjonal Samling 1933-1940. Pax Forlag. Oslo 2002 s. 111. 
356 I påvente av et uunngåelig sammenstøt mellom marxismen og nasjonalismen, var partiets hovedoppgave å forberede den 
lederrollen de skulle ta. Figueiredo i Brevig og Figueiredo 2002 s. 112-113. 
357 Jeg har ikke lykkes i å finne opplysninger om Protestantforlaget. Verken Riksarkivet eller Nasjonalbiblioteket kunne oppdrive 
informasjon om forlaget. Heller ikke Postverket eller Postmuseet hadde register som strakk seg langt nok tilbake at de kunne 
oppspore leietakeren av det tilsynelatende Oslo-registrerte postboksnummeret 3006, oppført i publikasjonen. 
358 På tittelsiden ble det hevdet at de var «oversatt på grunnlag av den engelske utgave av 1905 og den svensk-finske av 1924». Det 
fantes imidlertid ingen engelskspråklig utgave i 1905 og det var trolig den russiskspråklige versjonen, angivelig oppbevart i British 
Museum, man ønsket å henvise til. I Innledningen fortelles det at den er basert på en svensk-finsk oversettelse av Nilus’ fjerde opplag 
fra 1917. Nilus, Sergej. Zions Vises Protokoller. Protestantforlaget. Oslo 1933.  
359 Ifølge Johan Scharffenberg kom den ikke i sirkulasjon før sommeren 1935. Arbeiderbladet. 26.7.1935 s. 3. 
360 NS Meddelelser nr. 1 (februar) 1935 s. 7. Dok. 115596, SNO.  
361 Nilus 1933 (Forord). 
362 Blant de tiltaltes vitner var den antisemittiske publisisten Ulrich Fleischhauer. Cohn 2005 s. 243-254. 
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saken og dommeren konkluderte med at Sions vises protokoller var et plagiat av Jolys bok og at det 

kun var «tåpelig nonsens» å påstå at de var ekte.363 Saken ble omtalt i norsk presse, blant annet av 

Johan Scharffenberg som tok et grundig oppgjør med forfalskningen i Arbeiderbladet.364  

Allerede i 1934 var deler av Protokollene igjen å finne på trykk i boken Djevelen ler.365 Denne 

var skrevet av en Adam Bauner og utgitt på Lunde Forlag, som var tilknyttet Kinamisjonen.366 Boken 

var tuftet på et kristent, eskatologisk verdensbilde og hensikten var å avsløre den angivelig «skjulte, 

hemmelige fiende» som sto bak tidens kaos. Bauner forklarer at «Jøden» er forbundet med 

bolsjevismen og står bak «historiens største sammensvergelse» ledet av selveste Antikrist.367 For å 

underbygge dette, benyttet han sitater og lange utdrag fra Den nye verdenskeiser fra 1920, noe som 

tyder på at forfatteren var ukjent med utgivelsen fra 1933. Selv om Bauner er særlig radikal i sin 

konspirasjonstenkning, var det flere innen de kristne miljøene som forfektet de samme antisemittiske 

eskatologiske forestillingene. En av dem var pinsebevegelsens leder Thomas Ball Barratt, som på 

midten av 1930-tallet utga en rekke eskatologiske tekster der han hevdet at jødene hadde inngått en 

pakt med djevelen og ble brukt som et redskap i hans spill.368  

I arbeideravisen 1ste Mai blir Djevelen ler beskrevet som det «verste svindelverk» anmelderen 

har lest. Andre var langt mer positive.369 Etter at Bauner i desember 1936 hadde kronikken «Norge i 

faresonen» på trykk i Nationen, roste fedrelandslagsaktivisten Anders Lange den som klar og 

avslørende «om det muldvarparbeide som alle slags opløsere driver i Norge». I samme åndedrag 

anbefalte Lange også Djevelen ler «på det varmeste».370 Bauner er oppført som forfatter av den 

																																																								
363 Etter ankesaken som kom opp i 1937, ble de tiltalte frikjent for å ha publisert smusslitteratur, siden teksten var å regne som et 
politisk skrift. Nok en gang konkluderte retten med at Protokollene var falske. Til tross for dette har Protokollenes forkjempere 
feilaktig hevdet at Bern-saken endte med å bevise deres ekthet. Cohn 2005 s. 255. 
364 «Et antisemittisk falskneri» i Arbeiderbladet 31.10.1934 s. 3 og 8. Også Aftenposten omtalte saken (24.10.1934). På nyåret 1935 
holdt den polsk-svenske overrabbineren Marcus Ehrenpreis foredrag i Oslo om temaet. Aftenposten 14. og 15.1.1935. 
365 Bauner, Adam. Djevelen ler eller Hvorfra verdensfreden trues. A.S. Lunde & Cos Forlag. Bergen 1934. 
366 Ringdal 1995 s. 25. Som navnet tilsier drev Kinamisjonen misjonsarbeid i Kina. Etter krigen byttet de navn til Norsk Luthers 
Misjonssamband. 
367 Forfatteren gjør også et forsøk på å bevise at «den kabbalistiske tallverdien» i den sovjetiske bokstavforkortelsen CCCP «svarer til 
dyrets tall [jf. Johannes åpenbaring], nemlig 666». Bauner 1934 s. 193, 224-225. 
368 I boken Urkristendommen gjenoplivet hevder Barratt at midt under den syvårige regjeringsperioden til Antikrist «vil pakten med 
jødefolket bli brutt». Jødene ville da nok en gang «passere en skjærsild av trengsel og forfølgelse», hevdet han. «Men Antikrist – 
verdenskeiseren – vil ikke bare få medvind, katastrofenes tid begynner. Seglene brytes, basunene lyder og skålene tømmes.» Barratt, 
Thomas Ball. (Urkristendommen gjenoplivet. Pinsevekkelsen. Filadelfiaforlaget. Oslo 1934 s. 164) I 1935 utga Barratt nok en bok, 
denne gangen med den eskatologiske tittelen Står Jesu gjenkomst for døren? Tusenårsriket og de siste ting. Her videreførte han 
koblingen mellom jødene og Antikrist, men tilførte sammensvergelsen også en politisk dimensjon: «Man måtte tenke på den franske 
revolusjon», da det gikk en historisk og revolusjonær linje fra Karl Marx og Ferdinand Lassalle til Leinin, Trotskij og Stalin, ja selv 
Alexander Kerinskij ble inkludert. Ifølge Barratt var forbindelseselementet mellom disse deres ateistiske og gudsbespottende 
«jødiskhet», og det var derfor de ville «stille sig sympatiske overfor den vordende verdenskeiser antikrist». Antikrist behøver ikke 
engang være jøde for at de skal inngå en pakt med ham for å vinne innflytelse, slik at jødene kan «gjennomføre sine planer med 
"glatte ord" (list og svik)», spekulerte Barratt. Barratt, Thomas Ball. Står Jesu gjenkomst for døren? Tusenårsriket og de siste ting. 
Filadelfiaforlaget. Oslo 1935 s. 54 og 60. 
369 1ste Mai 3.1.1935 s. 5. 
370 «Norge i faresonen» i Nationen 15.12.1935, Nationen 18.12.1936. 
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tematisk liknende boken Morgendemring eller verdensbrand, trykket på Indremissionstrykkeriet i 

1936.371 Også denne boken fikk Anders Langes bifall.372  

I en kronikk i NS-avisen Den Nye Tid fra november 1940, skriver Bauner at han i flere år, men 

uten partipolitiske forbindelser, har arbeidet med å avsløre «den skjulte fare som truer vårt land». Nå 

er det derimot «bare er en vei å gå, den om Nasjonal Samling», konkluderer han.373 Utover dette 

finnes det få opplysninger om mannen. Et brev fra 1944 indikerer imidlertid at navnet er et 

pseudonym for en ingeniør Bie.374 Også andre kilder støtter konklusjonen at det var Lars Albert Bie 

som skjulte seg bak pseudonymet «Adam Bauner».375  

 

4.4 Okkupasjonstid og endetid (1940-1945) 

Overgangen mellom antisemittiske ord til antisemittisk handling var betinget av politiske faktorer, 

skriver Bronner.376 Det gjelder også for Norge. Etter den tyske okkupasjonen den 9. april 1940 ble 

antisemittismen makthavernes ideologi. Protokollene og forestillingen om den jødiske 

verdenskonspirasjon utgjorde et hovedelement i det nazistiske verdensbilde, både hos de tyske 

okkupantene og deres norske kollaboratører i NS.377 I dette verdensbildet sto Sions vises protokoller 

sentralt. I avisspalten «Hvorfor jeg ble medlem av NS», utsendt av NS propagandaavdeling til 

avisene, forteller for eksempel medisinaldirektør Thorleif Østrem i 1944 at han under storstreiken i 

1921 «kom jeg over en liten bok: ‘Den nye verdenskeiser’, som gir nøkkelen til forståelse av hele 

jødeproblemet.»378 I et innlegg i NS’ partiavis Den Nye Tid fra 1941 gir også NS-byråkraten Harald 

Wasenden et innblikk i hva som motiverte ham til å bli politisk aktiv: «For mig stod det helt klart 

allerede fra jeg i 1922 leste ‘Den nye verdenskeiser’ (Zions vises protokoller) at jødene bl. a. gjennom 

marxismen ville gjøre sin Messiasdrøm og sin mytus om ‘Guds utvalgte folk’ til virkelighet. Fra 

1925-26 gikk jeg aktivt inn for å bekjempe marxismen, den røde fare som truet vårt folk.»379  

																																																								
371 De to siste sidene i denne boken er viet positiv omtale av Bauners forrige bok, Djevelen ler. Foruten omtaler fra nisjeaviser 
tilknyttet ytre- og indremisjonen, som For fattig og rik og Evangelisten, finner vi også en omtale fra NS-avisen Nasjonal Samling 
som i 1936 skiftet navn til Fritt Folk. Der er Djevelen ler omtalt som «den verdifulleste bok utgitt i Norge i 1934, idet den fører oss 
bak kulissene dit hvorfra verdensfreden trues». Bauner, Adam. Morgendemring eller verdensbrand. Oslo 1936 s. 173. 
372 «Adam Bauner, en av våre klokeste iakttagere av vår tid [...]», skrev Lange. Nordlandsposten 6.1.1937 s. 2.  
373 «Foran Norges skjebnetime» i Den Nye Tid 7.11.1940. 
374 I 1944 henvendte Halldis Neegård Østbye seg til en Ingeniør Bie, om at redaktør for Brage forlag, Ørnulf Myklestad var 
interessert i å gjenutgi en bok med tittel Djevelen ler. Brev fra Østbye til ingeniør Bie 5.10.1944. Dok. 89. L-saken til Østbye, RA. I 
september året i forveien var det utkommet som et særtrykk av en artikkel i Aftenposten 18.9.1943 med samme tittel. Her beskriver 
den anonyme forfatteren de kristnes lidelser i Sovjetunionen og setter bolsjevismen i et direkte motsetningsforhold til 
kristendommen: «Bolsjevismen og religionen er fiender og kan ikke forenes. Hvor religionen seirer, lammes bolsjevismen.» Det er 
med andre ord innholdsmessige likhetstrekk mellom Bauners bøker og Aftenpostens artikkel. Se Djevelen ler. Chr. Schibsteds 
Boktrykkeri. Oslo 1943. 
375 Kjebekk, Erik. De gode ordene. Lunde forlag 1905-2005. Lunde Forlag. Oslo 2004 s. 72. 
376 Bronner 2003 s. 9. 
377 Simonsen, Kjetil. «Vidkun Quisling, antisemittismen og den paranoide stil» i Historisk Tidsskrift nr. 4 2017 s. 446-467. 
378 «Hvorfor jeg er medlem av NS» i Aftenposten 4.2.1944 s. 2. Samme tekst er også å finne i Nationen og Moss Avis 5.2.1944, samt 
Fædrelandsvennen 22.2.1944.  
379 Her forteller han også at han var blant de første til å slutte opp om Den nationale legion i 1927. Den Nye Tid 4.11.1941 s. 4.  
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Tidlig på sommeren 1940 ble Protokollene utgitt på nytt, med tittelen Zions Vises 

Protokoller.380 Utgiver var Norsk Front, en antifrimurerisk organisasjon med nære forbindelser til 

NS.381 Den nye utgaven var langt mer forseggjort enn den fra 1933. Bokens blå omslag var prydet 

med en sølvfarget Davidsstjerne, og inneholdt et tillegg med flere bilder og illustrasjoner. I likhet 

med sin forgjenger, var hovedteksten inndelt i 24 deler, men disse var her beskrevet som separate 

«møter». I et nytt forord ble det nok en gang hevdet at Protokollene var forfattet av Asher Ginsberg.382 

Det ble også vist til rettsaken i Bern på midten av 1930-tallet og den påfølgende ankesaken i 1937.383 

Forordets forfatter hevder at dommen over Protokollene i siste rettsinstans ble omgjort, og fremmer 

dermed en utbredt feiltolkning i antisemittisk litteratur.384  

Høsten 1942 iverksatte nazistene aktive tiltak rettet mot den jødiske minoriteten i Norge. I 

oktober 1942 ble alle mannlige jøder over femten år arrestert, og i en koordinert aksjon natt til den 

26. november samme år, skjedde det samme også med kvinner og barn. Arrestasjonsordren ble gitt 

kvelden den 24. november fra SS-Hauptsturmführer Wilhelm Wagner til statspolitisjef Karl A. 

Marthinsen, om at alle med en «J» stemplet i identifikasjonspapirene skulle «evakueres fra Norge».385 

Arrestasjonene ble foretatt av norsk politi og norske hirdmenn samt mannskap fra Germanske SS 

Norge. 386 De arresterte ble ført til Oslo havn, der de ble overlatt til tysk personell. Den største 

deportasjonen fant sted samme dag, og den siste i februar året etter.387 Totalt ble 773 norske jøder 

deportert til utryddelsesleiren Auschwitz, hvorav kun 38 overlevde.388  

I denne sammenhengen er det verdt å bemerke at Protokollene ble trykket som ukentlig 

føljetong i NS-organet Hirdmannen fra oktober 1942 og frem til hele teksten var gjengitt i mars 

1943.389 Om dette kun var en tilfeldighet eller et bevisst forsøk på å legitimere en kommende aksjon 

mot jødene, er det vanskelig å avgjøre.  Tidspunktet er likevel påfallende. Den faglige diskusjonen 

om hva norske myndigheter visste om de konkrete planene før den 24. november, er for omfattende 

til å behandle her. Likevel kan publiseringen i Hirdmannen indikere at man innad i NS i det minste 

hadde en anelse om at «noe» var i ferd med å skje med jødene. Og i en slik sammenheng var 

Protokollene nyttig som et mobiliserende redskap.  

																																																								
380 Nilus, Sergeij. Zions Vises Protokoller. Norsk Front. Oslo 1940. I søketjenesten til Nasjonalbiblioteket er boken feilaktig oppført 
med Asher Ginsberg som forfatter, antagelig fordi han er kreditert i forordet. Fritt Folk annonserte aktivt for boken sommeren og 
høsten 1940, men den første annonsen jeg har funnet stammer fra 29. mai 1940.  
381 Høidal, Oddvar. Quisling. En studie i landssvik. Universitetsforlaget. Oslo 1988 s. 238. 
382 Ginsberg ble i forordet omtalt som «stifteren av den jødiske frimurerorden B’nai Moshe (Moses sønner)». Nilus 1940 s. 5. 
383 Nilus 1940 s. 6. 
384 Cohn 2005 s. 254. Høyesterettsdommen bekreftet den tidligere rettsinstansen kjennelse vedrørende at Protokollene var falske, 
men i denne omgang var spørsmålet om teksten kunne betegnes som smusslitteratur. Da de ble regnet som politisk propaganda ble de 
tiltalte frikjent for å spre obskøn litteratur, mens den tidligere dommen over Protokollene sto ved lag. Rian i Pettersen og Emberland 
(red.) 2011 s. 155. 
385 Bruland 2017 s. 289. 
386 Bruland 2017 s. 314.  
387 Bruland 2017 s. 353.  
388 Bruland 2017 s. 647. 
389 Mendelsohn 1987 s. 44-45. 
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I oktober 1944 ble Protokollene utgitt for annen gang under krigen, denne gangen på det 

nyetablerte Brage Boklag.390 Nærmest som en hyllest til den første utgaven fra 1920, hadde også 

denne fått tittelen Den Nye Verdenskeiser. Den var i all hovedsak den samme boken som Norsk Front 

utga i 1940.391 Nyutgivelsen hadde et forord av Ørnulf Myklestad, fylkespropagandaleder i NS og 

mannen bak forlaget.392 Boken var også forsynt med flere nye bildesider.393 Under tittelen «Beviser 

for protokollenes ekthet» sto faksimiler av tittelsidene til både Nilus’ utgave fra 1905 og Den nye 

verdenskeiser fra 1920.394 Med tanke på at det norske «jødeproblemet» tilsynelatende var løst med 

deportasjonene vinteren 1942-43, kan det virke besynderlig at Protokollene ble utgitt på nytt høsten 

1944. Hva kan forklare dette?  

Etter at den tyske krigslykken snudde vinteren 1942-43, fremsto den nasjonalsosialistiske 

fremtidsvisjonen stadig mer usikker, også i Norge. 395  Ikke minst ble det klart at den endelige 

sluttkampen var i ferd med å innledes, da sovjetiske tropper på høsten 1944 rykket inn i Øst-Finnmark. 

For troende nasjonalsosialister kunne denne tiden nærmest fortone seg som «de siste tider», slik det 

var beskrevet i Protokollene. 396  I Nationens anmeldelse av Den Nye Verdenskeiser ble boken 

beskrevet som selve «nøkkelen» til å forstå verdensbegivenhetene. Av den grunn oppfattet den 

daværende nazistiske redaktør Olav Eide jr. det som sin plikt å offentliggjøre Protokollene i avisens 

spalter.397 Dette ble gjort fra neste utgave av avisen og, noe sporadisk, frem til den 29. januar 1945, 

da publiseringen plutselig stanset halvveis i protokoll 15.398 Noe av forklaringen på dette kan ligge i 

krigssituasjonen. Den 31. januar krysset de sovjetiske styrkene overraskende elven Oder, og sto 

dermed kun åtte mil fra Berlin. To uker senere, natt til den 14. februar, ble redaktør Eide jr. drept, 

antagelig likvidert av motstandsbevegelsen.399 

 

4.5 Hvem brakte Protokollene til Norge? 

																																																								
390 Nilus, Segeij. Den Nye Verdenskeiser. En sensasjonell avsløring av de hemmelige trådtrekkere bak verdenspolitikkens kulisser. 
Brage boklag. Oslo 1944. Selv om forordet er datert 18. juli 1944, ble ikke boken annonsert for før på høsten samme år. 
391 I 1940-utgaven lyder eksempelvis overskriften på et avsnitt «Amerika, China, Japan – frimurerlosjenes verktøi», mens Japan er 
fjernet fra overskriften i 1944-utgaven. Til tross for at Japan fortsatt er nevnt i brødteksten, er dette antagelig en følge av 
«Tremaktspakten» fra høsten 1940 og Japans angrep på Pearl Harbor i 1941. 
392 Myklestad og hans befatning med Protokollene blir behandlet inngående i neste kapittel. 
393 Av endringer kan det eksempelvis nevnes at fem portretter med tilhørende bildetekst var fjernet samt at det var gjort noen 
tilføyelser i eksisterende bildetekst. I tillegg var det lagt til et bilde av den daværende britiske utenriksministeren Antony Eden.  
394 Se Nilus 1944 (upaginert tillegg).  
395 Innad i NS ble antisemittismen brukt som forklaring på partiets manglende politiske oppslutning, krigen og det tyske nederlaget, 
samt for å rettferdiggjøre deres antisemittiske politikk, som resulterte i deportasjonen av de norske jødene. Simonsen, Kjetil. Vidkun 
Quisling, antisemittismen og den paranoide stil i Historisk tidsskrift, nr. 4, vol. 96, 2017.  
396 At man i desember samme år kunne se Protokollene annonsert i Aftenposten som julegavetips, synliggjør denne 
undergangsstemningen. Aftenposten. 19.12.1944 s. 3. 
397 «Nøkkelen» i Nationen 26.10.1944 s. 3. Den 31 år gamle redaktøren hadde meldt seg til fronttjeneste allerede fra høsten 1940 og i 
1944 hadde han som pilot blitt skutt ned over vestfronten, men reddet seg ut i fallskjerm. «Redaktør Olav Eide jr. død» i 
Østlendingen 16.2.1945. 
398 Se Nationen 27.10, 28.10, 10.11, 15.11, 23.11, 28.11, 29.11, 2/12, 20.12, 22.12, 28.12, 29.12.1944 og 3.1, 4.1, 18.1, 29.1.1945. 
Med unntak av at de ble nevnt i en artikkel 30. januar, omtalte ikke Nationen dem mer i løpet av krigen.  
399 Ulateig, Egil. Med rett til å drepe. Tiden. Oslo 1996 s. 138. Eide jr, som hadde vært redaktør siden våren 1943, ble erstattet av Ole 
Schjerven som satt som avisens «midlertidig ansvarshavende» i ti dager frem til han gikk av. Trygve Dehli Laurantzon overtok 
redaksjonsposten ved siden av å være departementssjef for Landbruksdepartementet frem til frigjøringen. 
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Det har vært knyttet en viss usikkerhet til hvordan Protokollene først kom til Norge. Forskningen 

viser at det var kontrarevolusjonære russiske flyktninger som brakte Protokollene med seg til 

Vesten.400 Både den tyske og den svenskspråklige førsteutgaven var direkte oversatt fra den russiske, 

og antagelig gjelder dette også den danske.401 

Eksilrussiske miljøer fantes også i Norge som følge av flere bølger med russiske flyktninger i 

perioden 1918-1920.402 I disse miljøene var det åpenbart mange som hatet det nye bolsjevik-styret i 

hjemlandet og i de kontrarevolusjonære kretsene sto antisemittismen sterkt. I januar 1921, slapp 

representanter fra det russiske eksilmiljøet på Lillehammer til med sine synspunkter i Aftenposten.403 

Anders Uchermann-Sandvig intervjuet her en tidligere russisk offiser bosatt på Lillehammer som 

kunne fortelle at «i virkeligheten er det jøderne, som har magten [i Russland]».404 Som et bevis for 

sin påstand, viste han til Protokollene og påpekte at boken nylig var utkommet på norsk. Men i hans 

miljø var man tydeligvis godt kjent med teksten og konspirasjonsmyten fra før. Kan det dermed ha 

vært det russiske eksilmiljøet som importerte Protokollene til Norge? Det er selvsagt mulig de brakte 

med seg russiskspråklige eksemplarer, men det lar seg ikke dokumentere at noen fra disse miljøene 

senere var aktivt i spredningen av teksten. Eksilrussernes isolasjon som følge av språklige barrierer 

kan ha vært en av årsakene til dette.  

 

4.6 Oppsummering 

Dette kapittelet har tatt for seg Protokollenes utbredelse i Norge, samt den bredere samfunnsmessige 

og politiske konteksten, fra de utkom første gang i 1920 til Andre verdenskrigs slutt i 1945. I første 

del av 1900-tallet, gjennomgikk det norske samfunnet store endringer. I forkant av Protokollenes 

innførsel, var fordommene mot de norske jødene preget av generell fremmedfrykt. I årene etter Første 

verdenskrig og Den russiske revolusjon ble at jødefiendtligheten i det norske samfunnet ble mer 

utbredt og radikalisert og konspirasjonsteoriene som er typisk for Protokollene i større grad synlige. 

I den overordnede perioden kapittelet har tatt for seg, ble det utgitt tilsammen seks selvstendige 

utgaver av Protokollene: tre i perioden 1920-1921, én på midten av 1930-tallet og to under krigen 

1940-1945. Jeg har tatt for meg hver av disse utgivelsene og deler av den tilhørende presseomtalen, 

samt andre utgivelser som kan knyttes til disse. Hensikten med dette kapittelet har vært å danne et 

oversiktlig bilde av hele perioden. 

																																																								
400 Cohn 2005 s. 184-186.  
401 Aasvangen 2010 s. 27, Thing 2014 s. 81. 
402 Aasvangen 2010 s. 25. 
403 Aftenposten, 22.1.1921. 
404 Aftenposten, 22.1.1921. 
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5 Protokollenes norske kolportører 
 

I dette kapittelet skal vi bevege oss ned på et aktørplan og presentere et utvalg enkeltaktører som alle 

var spesielt delaktige i å spre Protokollene i landet. Det dreier seg med andre ord om det man kaller 

antisemittiske multiplikatorer. 405  Disse er høyesterettsadvokat Eivind Saxlund, redaktør Mikal 

Sylten, legpredikant og ingeniør Albert Hiorth, folketaler og forfatter Marta Steinsvik, arkitekt 

Eugen Nielsen, samt de to NS-aktivistene Halldis Neegård Østbye og Ørnulf Myklestad. Selv om 

enkelte av dem allerede er blitt nevnt i det foregående kapittelet, blir de her presentert mer inngående 

og hver for seg. Her vil også enkelte av aktørenes nærmeste etterkommere omtales, da 

generasjonsoverskridende forbindelser vil få relevans for neste kapittel om relasjoner i et bredere 

«kultisk miljø». Ved siden av biografiske skisser, vil jeg redegjøre for deres publikasjoner og 

ideologiske overbevisninger før jeg ser på deres bruk av Protokollene og hvordan teksten inngikk i 

deres verdensbilde. Dette gjøres med utgangspunkt i de overordnede fortolkningskategoriene skissert 

i kapittel 3.  

 

5.1 Eivind Saxlund (1858-1936) 

Eivind Saxlund var født inn i en høyere embedsmannsfamilie i Halden hvor hans far, Even Saxlund, 

var byfogd og senere høyesterettsassessor. Han gikk på skole i Kristiania, men før han fullførte 

skolegangen, oppholdt han seg i Würtemberg i Tysland mellom 1868 og 1870. Senere fulgte han i 

sin fars forspor og avla juridisk embetseksamen i 1882. I 1886 ble han utnevnt til høyesterettsadvokat 

og opprettet samtidig sin egen advokatforretning. Året etter giftet han seg med Anna Magdalena 

Sundt, som han fikk fire barn med. I 1894 startet en maskinforretning som han drev ved siden av sitt 

juridiske arbeid.406 Bedriften viste seg å være innbringende, og Saxlund ble en svært holden mann. 

Den høye sosiale status, både i kraft av stilling og familiebakgrunn, gjorde at Saxlund var del at det 

samfunnssjikt som i størst grad deltok i det offentlige ordskiftet og som man lyttet til. 

I desember 1910 utga Saxlund boken Jøder og Gojim, som trolig var det første skriftlige 

uttrykket for en moderne antisemittisme i Norge.407 Her konkluderer han at «den fare der truer fra 

jøderne [er] den største, der truer vort samfund».408 Bokens støttet seg tungt på forfatterskapet til 

sentrale antisemittiske teoretikere som Theodor Fritsch og Houston Stewart Chamberlain.409 Disse 

representerte den såkalte völkisch-bevegelsen som preget tysk åndsliv rundt århundreskiftet. 

																																																								
405 Uttrykket er lånt fra historiker Einhart Lorenz. Se Lorenz i Eriksen, Harket og Lorenz (red.), 2009 s. 301.  
406 Christensen, 1998 s. 1-2. 
407 Emberland i Eriksen, Harket og Lorenz (red.), 2009 s. 412. 
408 Saxlund, 1910 s. 16. 
409 Allerede i forordet roser Saxlund Fritschs bok Handbuch der Judenfrage (1907) og Chamberlains Die Grundlagen des 19. 
Jahrhunderts (1899). Det var angivelig lesningen av Fritschs bok som inspirert Saxlund til å skrive Jøder og Gojim. Han forteller 
videre at han kontaktet Fritsch og fikk tillatelse til å benytte hans tekster i sitt eget arbeid. Lesningen av Chamberlain styrket hans 
overbevisning om nødvendigheten av norsk bok. Saxlund 1910 s. 8. 
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Bevegelsens ideologi var en sammensetning av elementer av nasjonalisme, antiliberalisme, 

kulturpessimisme, antirasjonalisme, rasisme og antisemittisme. Den var tilbakeskuende i form av en 

lengsel tilbake til et oppkonstruert bilde av en førmoderne jordbunden livsførsel, basert på den okkulte 

ideen om «blod og jord».410 

Saxlunds antijødiske fordommer er både forankret i en religiøs antijudaisme og i en 

rasebiologisk antisemittisme. Han gjengir for eksempel passasjer fra Martin Luthers jødefiendtlige 

bok Von den Juden und ihren Lügen, hvor jødene blir svartmalt som gudsbespottende, grådige 

materialister.411 Saxlund påstår at jødisk morallære legitimerer løgn og bedrag overfor ikke-jøder, for 

på den måten å holde sine virkelige hensikter skjult.412 I tillegg til disse klassiske religiøst forankrede 

fordommene, hevdet han at jødene er grunnleggende maktsyke vesener, som kun har ett mål for øye, 

nemlig verdensherredømme: «De vil have Messias alene og være verdens herrer [og] gojim skal være 

trælle».413  I tillegge beskriver Saxlund jødene som biologiske isolasjonister. Dette mener han i 

utgangspunktet er prisverdig, siden det er viktig å holde rasen ren.414 Han påstår at jødedommen i 

realiteten ikke er en tradisjonell religion, slik man er blitt fortalt, men en slags rase-religion.  

Til tross for at jødene ofte blir oppfattet som statsløse nomader, hevder han at de utgjør en egen 

overstatlig «nasjon».415 Saxlund sammenligner jødene med en parasitt, tærende på sitt vertslegeme. 

«Jøden» er dermed skadelig for enhver vertsnasjon.416 Følgelig mener han at jødespørsmålet ikke 

primært er et spørsmål om religion, men «i virkeligheden først og fremst et racespørgsmaal og endelig 

et kulturspørgsmaal».417 I hans tekst forsvinner det jødiske individ totalt til fordel for en enhetlig, 

monolittisk masse der «selve deres raceinstinkt trækker alle til samme maal».418 Og dette målet er, 

som nevnt, etableringen av et jødisk verdensherredømme.  

Jøder og Gojim ble presentert som et opplysningsverk, der Saxlunds oppgave var å «oplyse 

folket om jødernes virkelige historie, og deres enorme indflydelse paa vore samfund og vort hele 

liv».419 Allerede her ligger det en konspirasjonsteoretisk kime. Ved å hevde at jødenes «virkelige 

historie» er ukjent, hvilket medfører at den etablerte historien nødvendigvis må være forfalsket, leder 

Saxlund leseren inn i et konspirasjonsteoretisk univers. I Saxlunds verdensbilde er historien styrt av 

en evig rasekamp, et sivilisatorisk sammenstøt mellom germanere og jøder. Dette er imidlertid ingen 

																																																								
410 Bevegelsen oppsto som en motkulturell reaksjon på samfunnsmessige omveltninger i kjølvannet av Tysklands samling i 1871. 
Helt sentralt sto forestillingen om volk, mennesker som delte en slags «essens» som koblet den menneskelige sjel til naturen. 
Emberland, 2003 s. 29-30. Ifølge George L. Mosse ble det hevdet at bestemte landskap determinerer de lokale folkenes sjel. Siden 
Jøder var et ørkenfolk, var de grunne og tørre. Germanere var derimot preget av et landskap med dyp jord og tette skoger og var 
derfor kompliserte «lysmennesker» som søkte sola. Mosse, George. Crisis of German Ideology. Howard Fertig. New York 1998 s. 4-
5. 
411 Saxlund, 1910 s. 80. 
412 Saxlund, 1910 s. 75, 79. 
413 Saxlund, 1910 s. 80. 
414 Saxlund hevder jødene er det eneste folkeslag som har forstått dette. Saxlund, 1910 s. 31. 
415 Saxlund, 1910 s. 11-12. 
416 Saxlund, 1910 s. 29. 
417 Saxlund, 1910 s. 17. 
418 Saxlund, 1910 s. 13. 
419 Saxlund, 1910 s. 7-8. 
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åpenlys krig, hevder han, men blir utkjempet i det skjulte på kulturelle og økonomiske slagmarker.420 

Han hevder at den etablerte historieforskningen må forkastes, da den er direkte skadelig for 

«germansk kultur» og legger til på antielitistisk vis at «hvor de lærde svigter, faar lægmanden tage 

fat».421 Om ikke han med dette mente at etablerte forskere var direkte involverte i å skjule jødenes 

sanne historie, så vitner det i hvert fall en sterk mistro til det akademiske etablissement. Boken 

avsluttes med «et alvorsord» rettet til det norske folk, der han redegjør for hvordan «Jøden» forgifter 

individet og tar kontroll over sinnet: 
 
Ifald den nedbrydende, af jødisk Aand paavirkede Kritik, som fra saa mange Kanter sniger sig ind paa Dig, 
gjennem Spot, Vittigheder, Appel om at være liberal, moderne og europæisk, faar undergravet hos Dig det som 
tidligere var Dig helligt, Ærefølelse, Samfølelse med Slægt og Race, Religion, Fædrelandskjærlighed, 
Trofasthed, Hvis Du, ribbet for ethvert Ideal, er blit en blot og bar Materialist og Kosmopolit, Da er Du sunket 
ned til det laveste Trin du som Samfundsmenneske kan indtage. Du står da under Jøden.422 

 

Det Saxlund beskriver er ikke den fysiske og biologiske «Jøden», men en langt mindre definerbar 

størrelse, en «jødisk ånd». Da det knapt fantes jøder i Norge, er «den jødiske ånd» et hendig redskap 

for å forklare en rekke uønskede utviklingstrekk i samtiden, som ellers vanskelig lar seg forklare ved 

den lille og synlige minoritetens tilstedeværelse alene. Saxlunds selverklærte motiv for utgivelsen var 

å forhindre en slik «forjødning» av det norske tankesett. Dette skulle oppnås ved å støtte det han 

kaller den «gamle og ærlige, norske nationalkarakter», som var i ferd med å undergraves av «semitisk 

livsopfatning».423 Etter alt å dømme, siktet Saxlund her til moderne og «fremmede» ideer, slik som 

sosialisme, anarkisme, feminisme, liberalisme og kapitalisme. Trolig gjaldt dette også former for 

«avvikende» livsførsel, slik som homofili eller generelt seksuelt «frisinn».  

I Jøder og Gojim fusjonerer Saxlund religiøs antijudaisme med moderne rasebiologisk rasisme 

og konspirasjonsforestillinger. Resultatet blir en sammensvergelsesfortelling der «Jøden» nærmest 

blir en biologisk betinget «undergravelsesmaskin». Boken bør altså ikke bare karakteriseres som et 

tidlig antisemittisk skrift, men også som et tidlig eksempel på moderne, norsk konspirasjonsteoretisk 

litteratur.  

Jøder og Gojim genererte en forholdsvis omfattende presseomtale, og da Saxlund i 1911 utga 

sin utvidede andreutgave inkluderte han mye av denne responsen. Historiker Olaf Sunde Christensen 

har gjennomgått pressereaksjonene og har kommet frem til at den, til tross for delte meninger, i 

hovedsak ble positivt mottatt.424 Mange oppfattet den nettopp slik Saxlund hevdet, som et faktabasert 

opplysningsskrift. At leserne ikke lot seg affisere de grove anklagene mot jødene, forteller mye om 

datidens holdninger og manglende kunnskap om minoriteten.425 Selv om det manglet norsk litteratur 

																																																								
420 Saxlund, 1910 s. 13. 
421 Saxlund, 1910 s. 8. 
422 Saxlund, 1910 s. 104. (Saxlunds kursivering) 
423 Saxlund, 1910 s. 9. 
424 Christensen, 1998 s. 72. 
425 Den tilgjengelige litteraturen om jødisk historie var preget av en teologisk tilnærming, der den jødiske historie først og fremst 
skulle underbygge en kristen identitet. Siden litteraturen var skrevet av ikke-jøder var tilnærmingen preget av et utvendig perspektiv. 
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som kunne korrigere Saxlund og veie opp for bokens skjeve fremstillinger, hindret det likevel ikke 

kritiske jødiske røster fra å ta til motmæle.426  I januar 1911 brakte Dagbladet et intervju med 

synagogeforstander S. I. Feinberg, der han slår fast at boken «har sat meget ondt blod og har vakt 

forargelse blant jøderne her i byen».427 Etter utgivelsen av bokens andreutgave i 1911, kom ikke 

Saxlund med nevneverdige fremstøt av antisemittisk art før på 1920-tallet da hans gamle bok igjen 

ble aktuell.  

Våren 1923 trykket Dagbladet en petit-artikkel der komponist Per Reidarsson ble kritisert for 

sine angivelige jødefiendtlige holdninger. I denne sammenheng ble Jøder og Gojim, sammen med 

andre titler, beskrevet som «antisemtisk smuttsliteratur».428 I slutten av juni samme år, etter et avslått 

forlik, dro Saxlund artikkelens forfatter, Paul (Pueblo) Gjesdahl, for meddomsretten.  Det var derimot 

betegnelsen «smusslitteratur» som hadde fått Saxlund til å reagere, og som han ønsket mortifisert. 

Som forsvarer oppnevnte han sin sønn, Alf Eivind Saxlund, som også var høyesterettsadvokat. 429  

Selv om saken i utgangspunktet var en injuriesak mellom to personer, ble den i praksis oppfattet 

som et oppgjør mellom ulike verdensbilder, noe som også ble reflektert i rikspressens dekning. 

Saxlund fikk støtte fra Nationens redaktør Thorvald Aadahl, som nærmest ga høyesterettsadvokaten 

martyrstatus for egenhendig å ha utkjempet «vor racekamp»:  
 
Den store jødebevægelse som langsomt men sikkert tar strupetak paa Europa, har heller ikke i vort land mange 
farlige motstandere. Hittil har vi ikke lagt merke til andre end advokat E. Saxlund som i en aarrække har staat 
alene paa skansen og av den ærligste overbevisning kjæmpet en racekamp, som det norske folk en dag vil beklage 
bittert at ha staat utenfor.430 
 

Gjesdahl, fra før sterkt mislikt blant norske antisemitter, ble ikke mer populær som følge av 

rettsaken.431 Saken ble også viet oppmerksomhet fra norsk-jødisk hold, deriblant over hele fem sider 

i august-nummeret av Israeliten.432 Siden Saxlund angivelig var forhåndsdømt til å tape, undret 

artikkelforfatteren om ikke høyesterettsadvokaten hadde andre motiver bak søksmålet, for eksempel 

å skape oppmerksomhet rundt sin bok.433 Hvis dette var tilfelle, må vi kunne si at Saxlund lyktes 

overmåte. I den norske mellomkrigstidens sterkt polariserte offentlige debatt, ble rettsaken trolig 

oppfattet som en avgjørende kamp for de norske jødene. I ettertid oppfattes rettsaken som et slags 

vendepunkt i offentligheten syn på antisemittismen – eller i det minste som en milepæl. En kunne 

																																																								
Hoffmann, Christhard. «Nasjonalhistorie og minoritetshistorie: jødisk historiografi i Norge» i Heiret, Jan, Teemu Ryymin og Avein 
Atle Skålevåg (red.). Fortalt Fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax forlag. Oslo s. 240-242. 
426 Blant andre stilte det jødiske miljøet seg naturligvis kritiske til Saxlunds påstander. Mendelsohn, 1969 s. 435. 
427 «Jøderne i Kristiania» i Dagbladet, 29.1.1911 s. 1-2. 
428 Dagbladet, 24.3.1923. 
429 Alf Eivind Saxlund ble i 1921 selv oppnevnt til høyesterettsadvokat og fra 1923 drev han sin virksomhet fra sitt eget kontor i 
Kristiania. Christensen, 1998 s. 100. 
430 Nationen, 26.6.1923 s. 3. 
431 Av antisemitten Mikal Sylten ble han omtalt som «jødernes officielle vaabendrager». Nationalt Tidsskrift nr. 5, 1924 s. 65. 
432 Israeliten nr. 11, 3.8.1923 s. 7-11. 
433 Artikkelen ga uttrykk for et håp om at Jøder og Gojim ville bli beslaglagt av myndighetene. Israeliten nr. 11, 3.8.1923 s. 11. I den 
anledning ble det spådd at turen snart også var kommet til «den kjente antisemitt Sylten med bladet eller smusskriftet "Nationalt 
Tidsskrift"». Israeliten nr. 11, 3.8.1923 s. 11. Tidligere hadde det også blitt spekulert rundt hvor Sylten finansierte sitt tidsskrift, om 
pengene kom fra likesinnede i Norge eller i utlandet. Se «Antisemitisme» i Israeliten nr. 9, 1919. 
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ikke lenger forholde seg til antisemittismen som et gråsonefenomen, men noe man enten sluttet seg 

til eller markerte sin motstand mot.  

Selv om Saxlund tapte rettssaken i 1923, var hans ideer i fremmarsj, og samme år utga han flere 

nye bøker. Blant dem var Momenter til livsanskuelse paa Biologisk Grundlag, som i 1926  ble oversatt 

til tysk og utgitt på Theodors Fritsch’ Leipzig-forlag under tittelen Blut und Geist.434 I denne perioden 

engasjerte seg til en viss grad også i Schächtninge-debatten.435 Og i 1935, året før han døde, skrev 

Saxlund et brev til Knut Hamsun, der han ga sin fulle støtte til forfatterens standpunkt i Ossietzky-

saken.436 I brevet skriver han at samtlige av Hamsuns kritikere består av «jødemischlinger», med 

innslag av «kvæn og finn eller sigøiner», før han tilføyer: «Jeg deler Hitlers syn på den rene nordiske 

rases fortrin, og beundrer hans arbeide for Tyskland.»437 Til tross for at Saxlund døde før krigen, 

demonstrerte hans etterkommere hva slags verdensbilde de var blitt oppfostret med. 

 

Saxlunds etterkommere 

Saxlunds eldste sønn, Christian Gerhard Sundt Saxlund (1888-1978) bosatte seg i Finland i 1908.438 

Han skal angivelig senere ha meldt seg inn i NS og under krigen donerte han midler til 

Frontkjemperkontoret og «arbeidet for NS-ideer i Finland».439 I praksis skal han ha fungert som 

«Quisling representant i Helsinki», og som medeier i selskapet Alinko Handel A/S bidro han til å 

forsyne den tyske krigsindustrien med bygningsmaterialer.440 I styret for dette selskapet satt hans 

yngre bror, høyesterettsadvokat Alf Eivind Saxlund (1890-1973), som forsvarte sin far i rettsaken 

mot Paul Gjesdahl i 1923.441  Alf Eivinds sønn, Eivind Egill Saxlund (1922-2011), var aktiv i 

Guttehirden fra 1937. 442  Etter det tyske angrepet mot Sovjetunionen meldte Eivind seg til 

fronttjeneste i Den norske legion, og mellom 1942 og 1944 tjenestegjorde han flere steder for Waffen-

																																																								
434 Ved siden av Momenter og et fjerdeopplag av Jøder og Gojim, utga han også det stenografiske referatet fra rettsaken mot 
Gjesdahl. 
435 «Et spørsmaal til jødene angaaende schächtningen» i Nationen, 2.2.1926 s. 3. 
436 Hamsun hadde samme år kritisert tildelingen av Nobels fredspris til den tyske pasifisten og dissidenten, Carl von Ossietzky. 
437 Brevet er feiloppført med Alf Eivind Saxlund som avsender, men både brevpapir og signatur tilhører hans far Eivind Saxlund. 
Brev fra Alf E. Saxlund til K. Hamsun 17.12.1935. MS. Fol. 4277 A, Håndskriftsamlingen, NB. 
438 Da den finske borgerkrigen brøt ut i januar 1918, som en direkte følge av Den russiske revolusjonen, befant den unge mannen seg 
midt i konflikten mellom de revolusjonære «røde» og de kontrarevolusjonære «hvite». Ikke uventet sympatiserte han derfor med de 
hvite og ble en uttalt motstander av bolsjevismen, hvilket kommer frem av hans skildringer i norske aviser av brutale ugjerninger 
angivelig begått av bolsjevikene. Aftenposten, 3.4.1918 s. 2, Haugesunds Avis, 5.4.1918 s. 1. 
439 Christian Saxlund skal også ha skrevet flere artikler i Ragnarok i 1941. Arbeiderbladet. 20.2.1946. Christian hadde også sendt til 
Quisling etter etableringen av Nordisk Folkereisning i 1931. Her beskrev han programmet som «det bedste jeg har set og stemmer 
helt med mine egne synsmåter». Brev fra C. Saxlund til V. Quisling 12.6.1931. Ms. Fol. 4096 VI 2, NB. 
440 Arbeiderbladet. 6.2.1946. Rettssaken mot eierne av Alinko Handel A/S skal angivelig finnes i Riksarkivet, under Oslo 
politikammers dom 4274 og 4275. 
441 Handelsregistre for Kongeriket Norge. 1939. kolonne nr. 1760. Med offisersgrad av kaptein var han formann for Vernepliktige 
Offiserers forening, samt formann for Oslo Gårdeierforeningen under krigen. Dagbladet, 15.11.1941, Aftenposten, 5.9.1944. 
442 Dok. 4, L-saken til Eivind Egill Saxlund, RA. Ifølge tidsskriftet Monitor var Saxlund medlem av NS før krigen og skal ha fornyet 
dette medlemskapet etter 9. april 1940. Se «Jødehat og frimurer-paranoia» i Monitor nr. 2, 1998 s. 10. 
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SS.443 Som vi skal se senere, var han en sentral skikkelse i miljøet for tidligere landssvikdømte og 

NS-sympatisører.444 

Eivind Saxlunds yngste sønn, Sigurd Sundt Saxlund (1892-1986), fulgte i sin fars fotspor som 

forfatter av rasebiologisk og antisemittisk litteratur. Han utdannet seg innen rasehygiene i Berlin og 

New York. 445  En bekjent av Saxlund beskrev at han allerede i 1924 var «meget pro-tysk og 

jødefiendtlig», og kunne provosere med «uendelige monologer over frenologi og rasehygiene».446 I 

1936 bosatte han seg i Arendal og ble ansatt som lektor ved byens høyere allmennskole. Etter å ha 

meldt seg inn i NS i 1941 og angitt tidligere rektor og lærere, utpekte partiet ham til rektor.447 Fra 

august 1941 og ut året 1942 var han også konstituert ordfører i Arendal.448 Han utga flere ideologiske 

pamfletter på NS-forlagene i løpet av krigen, blant annet Rase og kultur, der han hevder at 

«rasekarakteren» styrer verden, og at både politikk og kultur må forstås ut fra denne.449  Trolig 

medførte denne boken at okkupasjonsmakten fattet interesse for ham, og Sigurd var en av ti «kjente 

norske deltagende» som høsten 1942 deltok på et utlendingskurs i regi av Deutschen 

Auslandswissenschaftlichen Institut i Berlin.450 I desember samme år var han i dialog med den tyske 

SS-forskeren Hans Schwalm, som representerte forskningsinstitusjonen Ahnenerbe. 451  Under 

samtalene noterte Schwalm seg at selv om Sigurd trengte rasebiologisk etterutdanning, var han en 

pålitelig nazist.452 Det gjaldt også for Sigurds adoptivsønn, Oddmund Saxlund, som ble leder for 

Hirdens flykorps, et lite og svært radikalt, pangermansk og SS-vennlig miljø rundt hirdmannen Reidar 

Aagaard.453 

Eivind Saxlunds datter, Elly Evy Sundt Saxlund (1893-1971), tok sin ektemanns etternavn da 

hun giftet seg med Thorbjørn Heyerdahl. Da hennes mann meldte seg inn i NS under krigen, var Elly 

																																																								
443 Fra februar til september 1942 tjenestegjorde Saxlund ved Leningrad-fronten og fra januar til mars 1943 i en reservebataljon ved 
Jelgava i Latvia. I to måneder fra juni 1943 og igjen fra januar til august 1944 tjenestegjorde han i Graz i Østerrike under 
Panserregiment Norge. Hans skal angivelig også ha «avlagt faneed til Hitler». Dok 1a og 6, L-saken til Eivind E. Saxlund, RA.  
444 Etter ferdigsonet landssvikdom, fullførte han sin jusutdanning og fikk arbeid i Finansdepartementet, etter hvert som underdirektør. 
Navnet hans skal også ha vært å finne på kontakt- og abonnementslister for henholdsvis frontkjempernettverket Kameradenwerk 
Korps Steiner og den høyreradikale tyske ukeavisen Junge Freiheit. Se «Jødehat og frimurer-paranoia» i Monitor nr. 2, 1998 s. 10. 
445 Schwalm, Hans: «7.12.42. Vermerk. Betr. Besprechung mit Rektor Saxlund aus Arendal am 7.12.42 in Oslo» Reg: NS 2, 
Ahnenerbe, Bundesarkiv, Berlin. 
446 Rapport fra lektor Georg Fridrichsen 27.9.1945. Dok. 38, L-saken til Sigurd Saxlund, RA. 
447 Rapport fra politibetjent A. Brattelid 19.9.1945. Dok. 28, samt Dok. 1a, L-saken til Sigurd Saxlund, RA. 
448 I kraft av denne posisjonen bevilget han også større pengesummer til Frontkjemperkontoret og Den norske legion. Se Dok. 1. L-
saken til Sigurd Saxlund, RA.  
449  I Saxlunds idéverden blir således revolusjonen i 1917 redusert til «kortskallerevolusjonen», og jøder beskriver han som et 
ørkenvesen hvis åndsliv er begrenset som følge av den klare ørkenluften og den tørre sanden. I kontrast til «Nordens tåkeland, hvor 
tanken mer aner enn ser inn i drømmers rike.» Saxlund, Sigurd. Rase og kultur. Raseblandingens følger. J.M. Stenersens Forlag. Oslo 
1941 s. 58-62. 
450 «NS Gruppe Berlins Te-mottagelse i Humboldt Klub den 13-11-42». Dok. 74, L-saken til Sigurd Saxlund, RA. 
451 Ahnenerbe var blitt grunnlagt i 1935 av Heinrich Himmler med mål om å studere germanske kulturhistorie. Fra 1942 ble 
geografen Hans Schwalm sendt til Norge der formålet var å skape en fellesgermansk raseidentitet på tvers av den vesteuropeisk land. 
Se Emberland, Terje og Jorunn Sem Fure (red.). Jakten på Germania. Fra Nordensvermeri til SS-arkeologi. Humanist forlag. Oslo 
2009 s. 116 og 202. 
452 Schwalm, Hans: «02.12.42. Vermerk Betr. Rektor Saxlund. Besprechung mit Ministralrat Dr. Hunhäuser.» Reg: NS 2, Ahnenerbe, 
Bundesarkiv, Berlin. 
453 «Halvannet år for Oddmund Saxlund» i Agderposten 27.10.1945. I oktober 1942 iverksatte Aagaard, med et knippe lojale 
støttespillere herfra, en aksjon mot det de oppfattet som «kunstige jøder» (les: frimurere) i NS. Aagaard og hans nærmeste 
støttespillere ble varetekstfengslet og fradømt partimedlemskapet, men aksjonen ser ut til å ha resultert i at Quisling tok et tydeligere 
oppgjør med frimurere i eget parti. Sørensen, 1989 s. 195-199. 
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allerede medlem av partiet. Deres sønn Knut Eivind Saxlund Heyerdahl (1923-1992) gikk inn i NS i 

1941, for deretter å melde seg frivillig til fronttjeneste for Den norske legion.454 Med dette har jeg 

ønsket å vise at det ikke bare var Eivind Saxlund selv som var en engasjert antisemitt og 

nasjonalsosialist, men at også flere av hans barn og barnebarn delte hans ideologiske overbevisninger. 

Dette bidrar til å synliggjøre en kontinuitet mellom antisemittisk teori og handling – fra forfatteren 

av Norges første antisemittiske bok til barn og barnebarns delaktighet i folkemord på Østfronten. 

 

5.1.1 Saxlund og Protokollene 

Etter The Times’ avslørende artikkelserie fra august 1921 ser det ut til at interessen for Protokollene 

minket. I Norge var det i første rekke Aftenposten som, i en artikkel signert «Observator» fra oktober 

samme år, hadde videreformidlet nyheten om at de var falske. Men enkelte ville ikke ville akseptere 

dette. En av dem var Eivind Saxlund. I januar 1922 trykket Aftenposten et tilsvar til «Observator», 

forfattet av høyesterettsadvokaten, hvor han stilte seg svært kritisk til artikkelen. Han var spesielt 

forferdet over at Aftenposten kunne benytte The Times «og andre verdensblade» som kilde.455 Den 

britiske storavisen var jo et redskap for den internasjonale jødedom, noe som for øvrig gjaldt all britisk 

presse med unntak av den konservative avisen The Morning Post. Denne var, som nevnt, en tidlig 

spreder av Protokollene i Storbritannia og var også blitt referert i Norge.456 For Saxlund lå tydeligvis 

det fellende beviset for at en avis var jødekontrollert i hvordan den behandlet nettopp Protokollene 

og jødespørsmålet. Saxlund aksepterte for så vidt det The Times skrev om at Protokollene var basert 

på Maurice Jolys bok, men hevdet imidlertid at Joly selv var jøde og at hans navn egentlig var Moses 

Joël. Joly hadde riktignok hatt til hensikt å sverte Napoleon III, mente Saxlund, men dette var bare et 

uttrykk for hans «jødiskhet»: «Dette skrift er ganske rigtig et smædeskrift mod Napoleon. Men ved 

siden heraf har det som saa mange lignende i tidens løb af jøder udgivne skrifter den hensigt at 

undergrave vor samfundsorden, vore institutioner, her specielt den monarkiske tanke hos det franske 

folk.»457 Saxlund kunne deretter frembringe det han mente var den virkelige «sandheden om Nilus’ 

bog». Det var nemlig sionisten og forfatteren Asher Ginsberg som hadde forfattet «programmet» 

under sionistkongressen i Basel i 1897. Trolig hadde han hentet sine alternative forklaringer fra 

forordet til andreutgave av Den nye verdenskeiser, som utkom høsten 1921. Dette var antagelig også 

grunnen til at han hadde ventet i over to måneder med å skrive et motsvar til «Observator». Endelig 

hadde han funnet den «bevisførsel» som stemte med hans allerede etablerte virkelighetsoppfatning. 

I henholdsvis 1922 og 1923 ble Jøder og Gojim gjenutgitt i sitt tredje og fjerde opplag, etterfulgt 

av tung markedsføring i pressen. Annonsene var å finne i de fleste riksdekkende aviser, men både i 

																																																								
454 Etter ett år ved Leningradsfronten, ble han i 1943 dimittert og fikk det påfølgende år en sekretærstilling i Næringsdepartementet. 
Denne stillingen mistet han som følge av landssvikdommen. Utskrift av rettsbok for Eidsivating lagmannsrett. 27.9.1945. L-saken til 
Heyerdahl, Oslo politikammer dom 42, RA. 
455 Aftenposten, 10.1.1922. 
456 Bergens Aftenblad, 9, 12, 14,16, 19 og 21.10.1920. 
457 Aftenposten, 10.1.1922. 
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Aftenposten og Nationen var de dekorert med hakekors.458 Bruken av dette etablerte antisemittiske 

kampsymbolet vitner om hvor polarisert debatten var blitt.459  

I forordet forklarer Saxlund hvorfor han plutselig, etter elleve år, fant det gunstig å gjenutgi 

boken. Boken hadde i lang tid vært utsolgt, men i «de sidste aar har været adskillig efterspørgsel efter 

‘Jøder og Gojim’».460 Denne nye etterspørselen skyldtes at mye var skjedd siden forrige utgave fra 

1911, særlig med tanke på jødenes stilling, la han til. Nå var nemlig folk omsider i ferd med å våkne 

og erkjenne alvoret jødespørsmålet representerte. Perioden Saxlund sikter til var utvilsomt 

begivenhetsrik. Den hadde tross alt vært preget av storkrig, revolusjon, økonomiske kriser og 

arbeidslivskonflikter, omveltninger som hadde skapt utrygghet og mistillit i samfunnet. Men siden 

Saxlunds forrige utgivelse hadde det også blitt oppdaget en tekst som tilsynelatende kunne forklare 

det rådende kaoset og sette det hele i et system. Forordet fortsatte: 
 
Jeg lader den nyeste jødiske Historie ligge, da jeg legger Vægten paa at fremholde Grundlaget for det jødiske 
Væsen, Betydningen af Blod, Tænkesæt og Religion. Har man nemlig først indsuget Forstaaelsen heraf, 
forbauses man ikke over at en mand som Professor S. Nilus efter Læsningen af "Zions Vises Program", har 
forutseet det russiske Zardømmes Fald og Bolchevikstyret. Ei heller vil man da blive forbauset over at opleve, 
at Sovjet vil vise sig at være en Hybrid; en Overgangsform, der vil forsvinde for – muligens – at give Plads for 
et Kapitaliststyre, Plutokrati, mere hensynsløst end noget Verden hidtil har set.461 

 

Ved at Saxlund viser til Protokollene i det halvannen side korte forordet, avslører deres betydning for 

norske antisemitter som ham. Forordet unnlater å gi en nærmere presentasjon av hva dette «Zions 

Vises Program» er for noe. Det kan tolkes som en forventning om at leseren er kjent med denne 

tekstens innhold. Trolig hadde også dette mystiske dokumentets inntreden i samfunnsdebatten 

medvirket til den økende etterspørselen etter Saxlunds bok. Dette gjenspeiles i en anonym anmeldelse 

av Saxlunds bok i Nationen høsten 1922.462 Her blir Jøder og Gojim satt i sammenheng med innholdet 

i Den nye verdenskeiser. De spørsmål som Saxlund reiser «har i nutiden en større interesse [og det] 

diskuteres mere end nogensinde», heter det.463  

 

5.2 Mikal Sylten (1873-1964) 

Mikal Sylten ble født utenfor ekteskapet i Bindalen i Nordland. Da han var fire år gammel døde faren, 

og Sylten vokste opp hos farens nasjonalsinnede familie av Venstre-sympatisører, et vanlig politisk 

standpunkt i et bygdesamfunn dominert av skog- og jordbruksnæring. Denne kulturen preget den 

unge Sylten, som tidlig ble politisk engasjert.464 Rundt århundreskiftet startet hans livslange karriere 

innenfor trykkerifaget som lærling i venstreavisen Nordtrønderen i Namsos. I kraft av denne 

																																																								
458 Se blant annet annonser i Nationen, 5.4.1922 og Aftenposten, 26.9.1922. 
459 Hakekorset ble beskrevet som «ariernes race-merke», i kontrastert jødenes Davidstjerne. Nationalt Tidsskrift nr. 2, 1918. 
460 Saxlund, 1922 s. 13. 
461 Saxlund, 1922 s. 13-14. 
462 Nationen, 27.9.1922 s. 6. Anmeldelsen var også gjengitt i Nationalt Tidsskrift, der det kunne opplyses om at «dr. Anonymus» 
angivelig var en «meget skattet videsnabsmand». «Den store jødebevægelse» i Nationalt Tidsskrift nr. 10, 1922 s. 112-114. 
463 Nationen, 27.9.1922 s. 6. 
464 Brattelid, 2004 12-13. 
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faggruppens mobilitet, ble dette på sett og vis en billett ut i verden for den unge bindalingen. I tillegg 

til år med trykkeriarbeid i Kristiania og Halden, reiste han på håndverkerstipend til verdensmetropoler 

som London, Leipzig og New York. Hensikten med reisene var i første rekke å lære språk og 

videreutvikle sine faglige ferdigheter, men de farget utvilsomt også hans ideologiske syn på verden.  

I ettertid skriver Sylten at hans ideologiske oppvåkning fant sted nettopp under oppholdet i New 

York, da han fikk mulighet til «studere sosialismen bakfra».465 Historiker Kristin Brattelid imidlertid 

at det er grunn til å tro at Sylten allerede hadde utviklet sine jødefiendtlige holdninger før dette, under 

oppholdet i Tyskland. I Leipzig arbeidet han blant annet i boktrykkeriet Drugulin, som hadde egen 

bokhandel og spesialiserte seg på orientalske tekster.466 Det er sannsynlig at han i denne perioden 

stiftet bekjentskap med bøkene og teoriene til den nevnte antismeitten Theodor Fritsch, hvis Hammer 

Verlag holdt til i samme by. I 1914 vendte han hjem og tok arbeid som trykker i Kristiania, men han 

identifiserte seg lite med sine politisk radikale fagfeller og forble på mange måter en einstøing. I 1920 

giftet han seg med den 26 år yngre Karoline Ottosen, og sammen fikk de to sønner, Jarl Johannes 

(1921-1944) og Stein Sture (1922-2001).467 

Fra 1916 og frem til 1945 utga Sylten et eget tidsskrift hvis tittel de første par årene var 

Sandheten, med «Nationalt Tidsskrift» som undertittel. Fra 1918 ble Nationalt Tidsskrift den offisielle 

tittelen. Her fokuserer han på de sakene som opptar ham mest, som språk- og raseteorier. Denne noe 

kuriøse interessekombinasjonen er også knyttet til hans mest dominerende interessefelt, 

«jødespørsmålet», det som uten sammenligning opptok mest spalteplass i Nationalt Tidsskrift 

gjennom hele dets levetid. Ved siden av Sylten selv, fantes det også andre norske gjengangere i 

spaltene, deriblant Eivind Saxlund som både fikk utdrag fra Jøder og Gojim og egne artikler på 

trykk.468 En annen aktiv bidragsyter var journalist og forfatter Edvard Welle-Strand, som i perioden 

1910-1936 var redaksjonssekretær i Bergen Aftenblad.469 Den mest selebre nordmann må utvilsomt 

ha vært forfatter Knut Hamsun, som skrev en kommentar i anledning tidsskriftets tiårsjubileum i 

1926, der han blant annet hevdet at antisemittismen var en direkte følge av jødenes tilstedeværelse.470  

Sylten abonnerte også på en rekke utenlandske tidsskrifter, deriblant flere tilknyttet den tyske 

völkisch-bevegelsen.471  Gjennom denne litteraturen hadde han god oversikt over de teorier som 

preget tyske høyreradikale miljøer. Dette gjorde at han kunne sette norske forhold inn i en 

																																																								
465 Dok. 9, L-saken mot Mikal Sylten, RA. 
466 Brattelid, 2004 s. 18. 
467 Brattelid, 2004 s. 18-19. 
468 Se eksempler på gjengivelser og artikler av Saxlund i Nationalt Tidsskrift nr. 1, 3, 4, 5 og 6 1917, samt nr. 1 1918. 
469 Allerede i 1916 trykket Sylten utdrag fra hans bok Døgnfluer, en samtids-dystopisk skildring av et Tyskland hvor jødene 
kontrollerer kapitalen og tvinger tyskerne til å arbeide for seg. Brattelid, 2004 s. 44-46. Welle-Strand ble særlig aktiv i NT fra 1919, 
og i perioden 1921-1924 skal han ha stått bak elleve av i alt seksten innledende kommentarer i tidsskriftet. Øynes, Håkon. «Det 
jødiske verdensherredømme» og «Den jødiske ånd». Antisemittiske forestillinger i Nationalt Tidsskrift (1916-1945). Masteroppgave i 
religionshistorie. Universitetet i Oslo. 2012 s. 35. 
470 Nationalt Tidsskrift nr. 1, 1926 s. 8-9. Foranledningen til denne artikkelen var at Sylten i 1925 hadde sendte ham førsteutgaven av 
sin pamflett Hvem er Hvem i jødeverden og ba Hamsun om en kommentar. Ferguson, 1996 s. 355. 
471 Brev fra Sylten til Eidsivating lagmannsrett. Ad kjæremål over Oslo forhørsretts kjennelse av 29.5.1946. Dok. 27, L-saken til 
Sylten, RA.  
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internasjonal antisemittisk sammenheng. I likhet med Saxlund, var også Sylten en tilhenger av Fritsch 

og Chamberlain, og Nationalt Tidsskrift viet derfor mye spalteplass til disse. Tidsskrift ble tidlig 

nærmest et norsk talerør for Fritsch, hvis tekster sto på trykk allerede fra våren 1916.472 Særlig 

bestemmende for Syltens oppfatninger var Fritsch’ tidsskrift Hammer, og det kan virke som han i 

enkelte tilfeller ventet med å omtale en sak i påvente av Hammer standpunkt.473 Sylten refererte også 

til Chamberlains teorier om at Jesus umulig kunne være jøde, da en slik betydningsfull skikkelse 

nødvendigvis måtte være arier.474 Den bibelske historien var i så måte kun en løgn kokt sammen av 

jødene selv for å forfalske den sanne historien, hevdet Chamberlain. Fra midten av 1920-tallet dreide 

Nationalt Tidsskfrift enda sterkere i rasebiologisk retning. Det ble publisert en rekke artikler av den 

tyske raseforskeren Hans F. K. Günther og også den norske raseforskeren Andreas M. Hansen.475 

Senere fikk også rasebiologen Jon Alfred Mjøen artikler på trykk.476 

Gjennom Nationalt Tidsskrift ble Syltens publikum eksponert for langt mer radikale ideer enn 

det som tidligere hadde vært vanlig i Norge. Selv om norsk presse fra før ikke var fremmed for 

jødefiendtlige karakteristikker, representerte Nationalt Tidsskrift noe helt nytt i Norge, et rendyrket 

antisemittisk tidsskrift. Med sine ekstreme synspunkter og kompromissløse retorikk, ble trykker 

Sylten oppfattet som vulgær, også av mange som ellers kunne nære sympatier for antisemittismen. 

Dette i kontrast til høyesterettsadvokat Saxlund, som fremsto som mer dannet i sin behandling av 

«jødespørsmålet».477 

Fra januar 1917 valgte Sylten å dekorere forsiden med et hakekors, tre år før Hitler antok det 

samme symbolet som NSDAPs partisymbol.478 Denne symbolbruken redegjorde han for året etter. 

Dette var «ariernes race-merke», slår han fast, mens Davidsstjernen som var «jødernes emblem».479 

Syltens tidlige adopsjon av hakekorset vitner om en sterk innflytelse fra høyreradikale og 

nasjonalistiske miljøer i Tyskland.480 Gjennom bruken av hakekorset ønsket Sylten å posisjonere seg 

i det han oppfattet som en internasjonal rasekamp mellom germanere på den ene siden og jøder og 

deres håndlangere på den andre. I likhet med Saxlund, oppfattet også Sylten seg selv som en 

folkeopplyser.481 Som typograf ble naturlig nok trykkpressen hans redskap. Trykt propaganda spilte 

en vesentlig rolle i moderne krigføring. På samme måte måtte den også tas i bruk i krigen mot 

																																																								
472 Først under pseudonymet «Ferdinand Roderich-Stoltheim» og senere under eget navn. 
473 Se eksempelvis «Ludendorff-Hitler-dommen» i Nationalt Tidsskrift nr. 5, 1924 s. 65. 
474 «Var Jesus Kristus en jøde?» i Nationalt Tidsskrift nr. 2, 1918 s. 13. 
475 Øynes, 2012 s. 43-44. Günthers ble både omtalt og gjengitt i Nationalt Tidsskrift, se nr. 3 1924, nr. 3 1925 og nr. 10 1926. 
476 Se eksempelvis «Nordiske slektsydelse i lys av rasebiologisk livssyn» i Nationalt Tidsskrift nr. 10, 1934 s. 107-113. 
477 Dette var egenskaper Sylten tydeligvis selv beundret hos Saxlund, som i Jøder og Gojim hadde han beskrevet jødespørsmålet 
«saklig, objektivt, lidenskapsløst». «Litteratur» i Nationalt Tidsskrift nr. 4, 1922 s. 42. I 1921 irettesatte Saxlund, Syltens 
medarbeider Welle-Strand ved å minne ham på for satsen: «Mest mulig sag, mindst mulig person.» NT nr. 10, 1921 s. 116. 
478 Sørensen, 1989 s. 93. 
479 Nationalt Tidsskrift nr. 2, 1918 s. 21. Brattelid påpeker at David-stjernen slik ble forvandlet fra et religiøst symbol til et symbol på 
rase. Det samme kan også sies å gjelde for hakekorsets symbolske innhold. I norsk kontekst endret Sylten det gamle merkets innhold 
til å bli et felles symbol på alt som ikke var jødisk, nærmest som en rasistisk antitese av «det jødiske». 
480 Her hadde for eksempel Germanenorden, en rasistiske völkisch-losje dannet i 1912 av blant andre Fritsch, tatt svastikaen i bruk 
sammen med runer og annen norrøn symbolikk. Symbolet ble siden adoptert av Thule-selskapet som etablert i 1918, i stor grad med 
medlemmer fra Germanenorden. Mosse, 1998 s. 228-229. 
481 Over en tid sendte Sylten flere utgaver av sitt tidsskrift til studentsamfunnet i Kristiania. Israeliten, 18.1.1923 s. 6. 
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«verdensjødedommen». Informasjonsutveksling på tvers av landegrensene sto sentralt for Sylten, 

som brakte mange internasjonale nyhetsmeldinger i Nationalt Tidsskrift. Målet var å vekke det 

germanske folk kamp, på tvers av landegrensene.  

Allerede fra starten var Syltens tidsskriftet forankret en konspirasjonsteoretisk 

virkelighetsoppfatning, noe tittelen Sandheten også indikerer.482 Med denne siktet han til at den 

alminnelige presse ikke refererte til den egentlige virkeligheten og ofte for med regelrett løgn. Dette 

skulle hans tidsskrift bryte med. «Sannheten» slik Sylten oppfattet den, sto i direkte opposisjon til 

den gjengse sannhetsforståelsen. Hans tidsskrift skulle formidle innsikt i en bakenforliggende 

virkelighet som var skjult for de fleste. Denne «tilslørte» realiteten var at all oppløsende ondskap i 

verden var et resultat av jødenes renkespill. Like viktig var «sannheten» at det eneste som kunne 

forhindre deres seier, var en forening av de germanske folkeslagene.483 I en artikkel fra februar 1917, 

illustrert med et edderkopp-symbol, synliggjør Sylten sin konspirasjonsteoretiske oppfatning av 

historien: «[…] ved at se verdensbegivenheterne i skarp belysning, øines tusener av fine traade, som 

masker sig sammen til det net, som indfanger og svinebinder alt, som heter frihet, sandhet og ret i 

verden. […] ja det synes som nu væves snart sagt hele nationer ind i forbrytelsens edderkopspind».484 

 I Nationalt Tidsskrifts januarnummer fra 1917, vier han flere sider til en gengivelse av 

Saxlunds Jøder og Gojim: «Jødespørsmaalet maa dog ikke opfattes som knyttet til de enkelte 

individers synlige virksomhet. Det er ikke de enkelte jøder, men den jødiske aands indtrængen i vor 

kultur, der gir ’spørsmaalet’ en uoverskuelig rækkevidde.»485 Her fremkommer et sentralt element i 

Saxlunds og Syltens antisemittisme, nemlig at det ikke er det jødiske enkeltindividet som truer 

samfunnet, men noe langt mer abstrakt: En immateriell og nesten allestedsnærværende «jødisk ånd». 

I 1925 utga Sylten en liten pamflett med tittelen Hvem er Hvem i Jødeverden. Denne var et 

særtrykk av en fortegnelse i Nationalt Tidsskrift året før, men også en utvidelse av hans pamflett fra 

1921 med tittel National Veiviser for Kristiania.486 Hvem er hvem inneholder lister over norske og 

utenlandske personer som Sylten mener er jøder. Hans metode for å samle navnene var ytterst selektiv 

og upresis, siden han benyttet seg av avisannonser, telefonkatalogen og fagfortegnelser som kilde. I 

siste instans var det Syltens egen «teft» som avgjorde hvem som havnet i Hvem er hvem.487 Flere 

reagerte naturlig nok svært negativt på å bli listeført på denne måten, noe som resulterte i flere klager 

og trusler om søksmål. Både denne utgivelsen og hans antisemittiske angrep mer generelt førte med 

																																																								
482 Antagelig var denne tittelen inspirert av det tyske antisemittiske tidsskriftet Die Wahrheit, utgitt første gang i 1905, men at også 
lignende titler var utbredt innenfor völkisch-litteraturen. Brattelid, 2004 s. 33-34. 
483 Sylten ser ut til å delvis ha latt seg engasjere av den såkalte schächtning-debatten på 1920-tallet. Blant annet siterte han en artikkel 
fra Times, der metoden var beskrevet som «en levning av fortids barbari». Nationalt Tidsskrift nr. 3, 1924 s. 35. Senere uttrykte han 
sitt konspirasjonsteoretiske synspunkt på debatten: «Denne saks stilling er kun et barometer som viser hvor sterke de skjulte kræfter 
er […].» Nationalt Tidsskrift  nr. 7, 1928 s. 79. 
484 «Sovende samvittighet» i Nationalt Tidsskrift nr. 2, 1917 s. 14. Edderkoppen som symbol er i seg selv en gjenganger i 
antisemittisk litteratur og propaganda. Se Henden i Moe og Kopperud (red.), 2011 s. 98-99.  
485 Nationalt Tidsskrift nr. 1, 1917 s. 3. 
486 Sylten, Mikal. National Veiviser for Kristiania. Nationalt Tidsskrift. Kristiania 1921. 
487 Mange av disse var trolig fra ikke-jøder som var feilaktig oppført. Brattelid, 2004 s. 103-105. 
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seg injuriesøksmål. På forsommeren 1927 måtte Sylten stille i retten to ganger, begge gangene 

anklaget for å ha kommet med injurierende omtaler i Nationalt Tidsskrift. Sakene involverte 

henholdsvis overlege Ephraim Koritzinsky og kjøpmann Moritz Rabinowitz.488 Likevel utkom Hvem 

er hvem i reviderte utgaver både i 1932, 1938 og 1941. Sylten skal ha planlagt nok en utgave i 1942, 

men denne ble aldri publisert.489 

I 1931 startet Sylten Det Norrøne Forlag der han utga juleheftet Nordisk jul, men også 

gjenutgivelser av rasehygienikeren Andreas Martin Hansens bok Norsk folkepsykologi.490 Nordisk jul 

ble utgitt første gang julen 1933, med forfatteren og bibliotekaren Hallvard Sand Bakken som 

redaktør.491 Heftet skilte seg markant fra Nationalt Tidsskrift, både i utforming og innhold. Det er rikt 

illustrert, med helsides portretter av både kongefamilien og nasjonalhelter som Fritjof Nansen og 

Roald Amundsen. Men også innholdsmessig skiller det seg fra Syltens andre utgivelser, ved å være 

langt mindre monomant antisemittisk. I landssviksaken ble heftet beskrevet som «forholdsvis 

nøytralt», bortsett fra litt «frontkjemper-lyrikk».492 Selv om antisemittismen er langt mer nedtonet 

her sammenlignet med Nationalt Tidsskrift, var nok dette en underdrivelse fra påtalemyndighetenes 

side. Antisemittismen er tilstede både i det litterære kodespråket, men også helt eksplisitt i en rekke 

artikler om arv og rase.493 Sylten skrev selv også flere artikler under pseudonymet «y», gjerne om 

obskure og pseudohistoriske emner. Et gjennomgående tema blant disse er sivilisasjoners undergang 

som følge av raseblanding og en degenerert kultur. 494 At Sylten overlot redaksjonsstolen til Bakken 

og selv skrev under pseudonym, kan tyde på at han ønsket å ha en lavere profil i Nordisk jul. Ved å 

unngå at heftet ble identifisert med ham selv, sørget han for at det ble oppfattet mer apolitisk og 

mindre marginalt.495  

Okkupasjonstiden, da jødehatet ble fremmet både av okkupasjonsmakten og 

kollaborasjonspartnerne i Nasjonal Samling, var første gang Sylten opplevde å få gjennomslag for 

sine ytterliggående oppfatninger. På 1930-tallet klaget Sylten på at hans innsendte kåserier ble 

refuserte av kringkastingen.496 Dette endret seg imidlertid under krigen, da hans sønn Jarl Sylten 

																																																								
488 I saken mot Koritzinsky ble Sylten dømt til betinget fengsel i 50 dager, samt å mortifisere sine uttalelser. I saken mot Rabinowitz 
ble han derimot frikjent, men mot at hans uttalelser ble mortifisert. Se Aftenposten, henholdsvis 14.5 og 17.6.1927. 
489 Brattelid, 2004 s. 94, 111. 
490 Boken fra1899 ble gjenutgitt på Syltens forlag både i 1934 og i 1943. 1943-utgaven er også utstyrt med et forord av Sylten. 
Hansen, Andreas M. Norsk folkepsykologi. Med politisk kart over Skandinavien. Det Norrøne Forlag. Oslo 1934/1945. 
491 Nordisk jul: For nordisk kultur og livsutfoldelse utkom hver jul frem til krigen og, med unntak av1940, utkom det også under krigen 
(1941-1944), med Sylten selv som redaktør. Utgivelsen fortsatte også etter krigen, men da noe mer sporadisk. I nest siste årgang fra 
1953, oppsummerte Sylten sin livshistorie under pseudonymet «Kal».491  
492 Skriv til Erstatningsdirektoratet fra sakfører F. Moe 18.9.1945. Dok. 20, L-saken til Sylten, RA. 
493 I 1943 skrev Sylten en lengre artikkel om den svenske rasehygienikeren Herman Lundborg og i 1933 trykket han «Kåseri over 
rase», skrevet av raseforskeren Jon Alfred Mjøens sønn, Heljar Mjøen. Han klassifiserte jøder som en rase fremfor en religion, og at 
det derfor fantes «jøder av alleslags trosbekjennelser». Se Nordisk Jul, 1943 s. 34-38 og 1933 s. 34-38.  
494 «Reformasjonsjubileum» i Nordisk Jul, 1937 s. 33-40, «Atlantis. Kulturens vugge» i Nordisk Jul, 1938 s. 33-40, «Grønland 
gjennom tusen år» i Nordisk Jul, 1939 s. 33-40 og «Snorre Sturlason og Sturlungetiden» i Nordisk Jul, 1941 s. 33-36. 
495 Til tross for dette forble Nordisk jul var et økonomisk tapsprosjekt for Sylten. En situasjon som ikke ble bedre av at et hadde et 
årlig opplag på 4000 eksemplarer i perioden 1941-1943, noe som antagelig skyldes en nyvunnen optimisme fra Syltens side. I 1944 
ble det imidlertid kun trykket 500 eksemplarer. Brattelid, 2004 s. 20. 
496 «Streiflys over den nordiske fortid» i Nationalt Tidsskrift nr. 1, 1934 s. 1-3. 
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jobbet i NRK og foreslo at faren skulle holde et foredrag om jødespørsmålet i radio.497 I 1941 og 1942 

holdt Sylten og hans to sønner til sammen fire radioforedrag i NRK med et jødefiendtlig innhold.498 

I likhet med de fleste i den Quisling-skeptiske og radikale Ragnarok-kretsen, hadde Sylten vegret seg 

for å gå inn i NS. Etter oppfordring fra Hans S. Jacobsen, som var lederskikkelsen i dette miljøet, 

meldte han seg omsider inn i mars 1942.499 Under okkupasjonen ble hans utrettelige kamp omsider 

belønnet, og av likesinnede ble han fremstilt som en arisk helt.500 På sin syttiårsdag i 1943 ble han 

også beæret med et stort intervju i NS-avisen Fritt Folk.501  

Fjerdeopplaget av Hvem er hvem i jødeverden fra 1941 skal ha blitt trykket i hele 2200 

eksemplarer.502 Dette er et bemerkelsesverdig høyt opplag med tanke på at etterspørsel etter Nationalt 

Tidsskrift skal ha vært synkende under krigen. Hvorfor ble det trykket så mange eksemplarer av 

pamfletten? Det er tidligere blitt antydet at pamfletten kan ha hatt en viss betydning for 

okkupasjonsmaktens kartlegging av jøder i Norge, i det minste i en tidlig fase.503 Historiker Bjarte 

Bruland skriver at de tyske okkupasjonsmyndighetene i begynnelsen manglet lister over norske jøder 

og deres forretninger i Oslo og at det derfor var behov for en rask og enkel liste. I den sammenheng 

skal Syltens pamflett ha «vært til uvurderlig hjelp», heter det i et internt notat fra Einsatzkommando 

i Oslo.504  

Kort tid etter 9. april 1940 ble Sylten kontaktet av okkupasjonsmakten som var interessert i 

hans kjennskap til norske ‘jødeforhold’. Han ble introdusert for SS-Haupsturmführer Wilhelm 

Wagner gjennom SS-Untersturmführer Erhard Böhm. 505  Wagner arbeidet for det tyske 

sikkerhetspolitiet (Sipo) med spesialansvar for «jødesaker», og hadde fått oppdraget med å kartlegge 

de norske jødene. Sylten ble innkalt til et møte i Victoria Terrasse, der han og Wagner skal ha 

utvekslet informasjon. Etter dette møtet fikk Sylten betaling og lovnader om videre samarbeid. Under 

avhør etter krigen hevdet Wagner at Sylten hadde vært blant Sipos viktigste informanter. Wagner 

hevdet det var Hvem er hvem i Jødeverden som lå til grunn for deres kartlegging av de norske 

jødene.506 I et brev fra advokat Haakon Høst til justisminister Sverre Riisnæs sommeren 1942, gis det 

inntrykk av at Syltens pamflett ligger på «hver eneste kontorpult hos det tyske sikkerhetspoliti på 

Victoria Terrasse 7». 507  Mye kan tyde på at denne hadde en viss betydning for Sipos tidlige 

																																																								
497 Dok. 39, L-saken til Sylten, RA. 
498 Det foreligger et manuskript med tittelen «Jødenes verdensomspennende organisasjonsnett», men det er uklart om dette utgjør et 
selvstendig foredrag eller er manus til et av de andre. Dok. 42, L-saken til Sylten, RA. 
499 Sørensen, 1989 s. 94. 
500 «Seksogtyve år arbeidet han seigt og målbevisst mot liberalismen og jødedom og for et norskt og storgermanske livssyn. […] For 
ham er innsatsen for ideen selvfølgelig. Å ofre og arbeide for nasjonalsosialismen er blitt hans natur. Det er hans mening med livet.» 
Per Imerslund om Sylten i Ragnarok nr. 1 1941, gjengitt i Sørensen, 1989 s. 94. 
501 «Nasjonal holdning – kamp mot jødedommen» i Fritt Folk, 29.7.1943. 
502 Under rettsoppgjøret beskrev han nemlig en halvering fra 6-700 abonnenter frem mot 1945, da det kun ble trykket 350 
eksemplarer av tidsskriftet. Syltens redegjørelse. Dok. 9, L-saken til Sylten, RA. 
503 Brattelid, 2004 s. 111-116. 
504 Referert i Bruland, Bjarte. Holocaust i Norge. Dreyer. Oslo 2017 s. 96. 
505 Brattelid, 2004 s. 108. 
506 W. Wagners forklaringer. Dok. 8 og 28, L-saken til Sylten, RA. 
507 Høst er kritisk til Syltens metoder for innhenting av opplysninger og oppfordrer blant annet til beslagleggelse av pamfletten frem 
til mer kompetente personer enn Sylten kan forfatte en ny oversikt. Brev fra H. Høst til S. Riisnæs. 28.7.1942. Dok. 38, L-saken til 
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kartlegging av de norske jødene, og Sylten kan derfor sies å ha hatt en indirekte rolle i det norske 

holocaust. 

 

5.2.1 Sylten og Protokollene 

Som tidligere nevnt representerte advokat Stian Bechs artikkel den første omtalen av Protokollene i 

Norge i Nationen. I påfølgende nummer av Nationalt Tidsskrift gjengir Sylten artikkelen.508 I likhet 

med Bech fikk også Sylten kjennskap til Protokollene i tysk språkdrakt og store deler av tidsskriftets 

marsutgave ble viet det han henrykt presenterte som «et verk, som synes være nøklen til gaaden».509 

Han beskriver Protokollene som jødenes «felttogsplan» for å innsette sin keiser på verdenstronen: 

«Skjønt det ikke staar bokstavelig nævnt», påpeker Sylten, «fremgaar det av sammenhængen, at 

denne er den forventede Messias og dette nye verdensrike det meget omtalte 1000-aarige rike.» 510 

Videre spør han retorisk hvorfor dette arbeidet ikke skulle lykkes, når alle troende jøder, men også 

«endel saakaldte kristne», både tror og arbeider for dette målet.511 I samme utgave trykker og omtaler 

han det såkalte Zunder-dokumentet, beskrevet i kapittel 2, og er således antagelig den første i Norge 

til å omtale dette. 512  Denne korte teksten, som kan beskrives som en forenklet versjon av 

Protokollene, hadde kort tid før stått på trykk i den eksilrussiske avisen Prizyv, utgitt i Berlin av den 

høyreradikale Fjodor Vinberg. I løpet av året gjenga Sylten også store deler av Protokollene i sitt 

tidsskrift. 

Det er uklart om Sylten var klar over at en engelskspråklig utgaven av Protokollene var blitt 

utgitt i Norge på vårparten 1920.513 Han registrerte at The Morning Post i løpet av sommeren hadde 

utgitt artikkelserien «Cause of Worlds Unrest» og at Protokollene var blitt utgitt i København under 

tittelen Jødefaren.514 I desembernummeret av sitt tidsskrift bemerker han at Protokollene nå var 

utkommet på norsk under tittelen Den nye verdenskeiser, men at det allerede hadde versert en dansk- 

og en engelskspråklig utgave. Sylten foretrakk imidlertid den tyske utgaven.515  

Da det på sensommeren 1921 ble kjent at Protokollene var falske, var Sylten raskt ute med sin 

egen «avsløring» av Asher Ginsberg som tekstens forfatter.516 Siden dette var før Aftenposten i 

oktober omtalte The Times’ avsløring, var rolig Syltens kilde var en av de mange utenlandske blader 

han abonnerte på.  

																																																								
Sylten, RA. Riisnæs videreformidlet budskapet til flere partitopper, deriblant politiminister Jonas Lie, med følgende advarsel: «Med 
vårt syn på jødene bør vi ikke tåle at uskyldige mennesker står oppført i en fortegnelse over medlemmer av dette folk og som følge 
derav kommer i de største vanskeligheter.» Brev fra S. Riisnæs til J. Lie. 25.8.1942. Dok. 38, L-saken til Sylten, RA. 
508 «Bolsjevikerne og den hvite race» i Nationalt Tidsskrift nr. 3, 1920 s. 35-36. 
509 «De vise fra Zion» i Nationalt Tidsskrift nr. 3, 1920 s. 25. 
510 «De vise fra Zion» i Nationalt Tidsskrift nr. 3, 1920 s. 25-26. 
511 «De vise fra Zion» i Nationalt Tidsskrift nr. 3, 1920 s. 25-26. 
512 «En ny avsløring av de jødiske krigsmaal» i Nationalt Tidsskrift nr. 3, 1920 s. 29-30. 
513 I juni omtalte han The Jewish Peril, men det er uklart om siktet til den norske eller engelske versjonen. Han Nationalt Tidsskrift 
nr. 6, 1920 s. 64-65. 
514 Nationalt Tidsskrift nr. 10, 1920 s.115-117, 119-120. 
515 «Den nye verdenskeiser» i Nationalt Tidsskrift nr. 12, 1920 s. 143. 
516 «Forfatteren av "Protokollene" avsløret» i Nationalt Tidsskrift nr. 9, 1921 s. 106. 
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Våren 1934 annonserte Sylten for at han var kommet i besittelse av en kilde som angivelig ville 

kaste nytt lys over Protokollene. Mellom mai og august 1935, trykket han artikkelserien som han året 

etter utga som særtrykket, Verdensterrorens Ophav Avsløret. Nyopdaget bevis for ektheten av Zions 

Vises Protokoller.517 Ifølge Sylten var teksten oversatt fra en engelskspråklig original, skrevet av en 

W. Kreutz som angivelig var bosatt i Sveits. Pamfletten inneholdt imidlertid lite annet enn gamle 

beskyldninger om kjente personers angivelige «jødiskhet» og henvisninger til annen antisemittisk 

litteratur.518 Teksten faller inn under den eskatologiske sjangeren, der samtiden omtales som de «siste 

tider» og at jødene «forbereder Antikrists regjering på jorden». Menneskene må velge mellom 

«Kristus og Antikrist», samt at demokratiet må dø og erstattes av et teokrati.519  

Det er bemerkelsesverdig at Kreutz’ tekst inneholder presise referansene til Syltens tidsskrift: 

«Vi erindrer allikevel å ha lest i "Nationalt Tidsskrift", Oslo, juli 1922, side 74, at [...].»520 Han solgte 

også særtrykk av artikkelen og annonserte at om noen var interessert i å spre dem, kunne de «leveres 

i hundrevis til kostpris».521 Det er også bemerkelsesverdig at denne W. Kreutz ikke lar seg oppspore, 

noe som tyder på at vedkommende heller ikke finnes. Selv om det er nærliggende å mistenke Sylten 

for selv å skjule seg bak pseudonymet, er dette trolig ikke tilfelle, da teksten både stil- og 

innholdsmessig skiller seg fra hans. Det ser imidlertid ut til at Sylten kan ha røpet hvem som sto bak. 

For da han i april 1934 skulle promotere artikkelserien omtalte han forfatteren konsekvent som «W. 

Creutz».522 Sannsynligheten er stor for at dette dreier seg om pianisten og NS-mannen, Edvard Sylou-

Creutz – eller Sylow Kreutz som han gjerne skrev før han ble fradømt retten til å benytte navnet 

Sylow i 1911.523 Sylou-Creutz hadde vært en forholdsvis kjent pianist i mellomkrigstiden, men under 

krigen skjøt hans karriere fart og han ble blant annet programsjef i rikskringkastingen sammen med 

forfatter Eyvind Mehle.524 Sylou-Creutz døde under uklare omstendigheter i mai-dagene 1945.525 

 

5.3 Albert Hiorth (1876-1949) 

Albert Karl Fredrik Hiorth ble født i Kristiania i 1876. Faren var ingeniør Fredrik Wilhelm Louis 

Hiorth og moren Thekla Pauline Hiorth, datter av skipsreder Carl August Dahlstrøm i Gøteborg. 

Fredrik Hiorth drev Rodeløkken Jernstøberi & Mekanisk Verksted, og fra 1892 til 1900 var han 

																																																								
517 Kreutz, W. Verdensterrorens Ophav Avsløret. Nyopdaget bevis for ektheten av Zions Vises Protokoller. Særtrykk av Nationalt 
Tidsskrift. Oslo 1935. 
518 Kreutz refererer til boken Waters Flowing Eastward (1931), skrevet av den kristne antisemitten Paquita Louise de Shishmareff 
under pseudonymet Leslie Fry. Kreutz 1935 s. 11. 
519 Kreutz, 1935 s. 16. 
520 Andre steder (s. 4) er det skrevet i parentes og fremstår derfor mer som utgiverens kommentar. Kreutz, 1935 s. 5.  
521 «Artiklene om Zions Vises Protokoller» i Nationalt Tidsskrift nr. 11-12 (dobbeltnummer), 1934. 
522 «Sensasjonell artikkelserie» i Nationalt Tidsskrift nr. 4, 1934 s. 39. 
523 Han ble saksøkt av Oberst C. Sylow, som mente han var uberettiget til familienavnet Sylow. Siewers, V. H. Domme og kjendelser 
ved Kristianaia i borgerlig retstrætter. Femte samling 1911-1915. Jacob Dybwad Forlag. Kristiania 1916 s. 345-346. 
524 Både før og etter 9. april 1940 hadde han engasjert seg i de norskspråklige propagandasendingene fra Berlin. Christensen, 
Christian. Den andre siden. Cappelen. Oslo 1988 s. 91. I tillegg holdt han en rekke konserter både i Norge og Tyskland i forbindelse 
med Nordische Gesellschaft. Se eksempelvis Bergens Tidende, 24.5.1940.  
525 Aftenposten, 15.5.1945. 
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direktør for Kværner Brug. 526 Selv om Albert og hans to yngre søsken, Erling og Thekla, vokste opp 

i arbeiderstrøket på Grünerløkka, tilhørte familien på ingen måte arbeiderklassen. I 1892 flyttet de 

også inn i direktørboligen ved farens bedrift, før de rundt 1900 flyttet inn i en stor murvilla i Josefines 

gate, i et av hovedstadens bedre strøk.527   

Albert fullførte sin grunnskoleutdanning ved Katedralskolen og gikk ut fra Kristiania Tekniske 

Skole i 1897. I år 1900 opprettet faren firmaet F. Hiorth & Sønner, som skulle arbeide med metaller, 

gruvedrift og fossekraft – sentrale bestanddeler i den moderne industrialiseringen av landet. 

Familiefirmaet hadde også en viss betydning i automobilens tidlige utbredelse i Norge. 528 

Familiebedriften var først og fremst involvert i en rekke større vassdragsutbygginger på Vestlandet, 

deriblant Tyssefaldene, Bjølvefossen og i 1916 etablerte de Aurlandsfallene A/S.529 Albert markerte 

seg innenfor fremstilling av jern og tok med årene patent på en induksjonsovn til bruk i 

stålindustrien. 530  Hiorth utviklet etterhvert et imponerende kontaktnettverk bestående av 

innflytelsesrike personer, både i inn- og utland.531 Gjevest var trolig hans nære forbindelser med det 

norske kongehuset, som viste seg som svært nyttige.532 Da han i 1931 skulle til Storbritannia for å 

fremlegge sine planer om utbyggelse av Aswan-demningen i Egypt, fikk han med seg et 

anbefalingsbrev fra Kong Haakon, der monarken etter sigende fant ingeniørens planer «meget 

interessante» og ønsket ham «lykke til på reisen».533 

I 1913 giftet han seg med Mildred Heitmann og de fikk fire barn sammen: Fredrik, Esther, Milly 

og Miriam.534 I 1917 kjøpe han gården Østre Haneval i Asker. I 1923 døde Hiorths far og året etter 

mistet han også sin kone. Huslærerinnen Astrid Lund tok seg imidlertid godt av både barn og 

enkemannen, og to år senere var de to gift.535 Under krigen ble hans sønn Fredrik arrestert av Gestapo 

og forsvant, hvorpå Hiorth mobiliserte hele sitt nettverk i et forsøk på å spore ham opp.536 Han tok 

blant annet kontakt med Wilhelm Wagner, som han hadde vært i kontakt med i 1941 i anledning et 

teknisk foredrag han ønsket å holde i Tyskland, men som ble avslått.537 Ved krigens slutt viste det 

seg at sønnen var omkommet i en tysk konsentrasjonsleir.  

																																																								
526 Olsen, Kr. Anker. Kværner brug gjennom 100 år. Norsk industri 100 år. Kværner Brug. Oslo 1953 s. 145. 
527 I 1906 er F. Hiorth oppført som eier av villaen i Josefines gate nr. 19, men få år senere flyttet familien til nr. 13, som er en av 
gatens eldste og mest bemerkelsesverdige villaer. Kristiania adressebok 1906 og 1913, RA. 
528 Den første automobilen ble importert av noen herrer på Gjøvik i 1895, men F. Hiorth og Sønner ble trolig det første bilfirmaer i 
Norge da de kjøpte inn flere biler fra 1900 til firmaet ble solgt i 1906. Dehlin, 1949 s. 50-51. 
529 Dehlin, 1949 s. 41-43. De samarbeidet også med industrimannen Sam Eyde om Vamma-vassdraget, der Eyde i sin selvbiografi lot 
seg bemerke av Fredrik Hiorths «merkelige evne til å omgås bønder». (Eyde, 1956 s. 163). 
530 Olsen, 1953 s. 215, Dehlin, 1949 s. 63. 
531 Dette inkluderte den svenske bank- og industrimannen Marcus Wallenberg og leder for Norges bondelag Johan Mellbye, men 
også kjente navn i kristen-Norge som Christian Ihlen, Andreas Fleischer, Per Faye-Hansen og Harald Hjelm-Larsen, samt Nils og 
Johannes Lavik. 
532 Dette innebar invitasjoner til slottsball og andre tilstelninger på slottet. Hiorth sendte kongefamilien fødselsdagsgratulasjoner og 
andre hilsener, samt gaver i form av blomster og bøker. Se diverse takkebrev og -telegram fra Haakon 7, hans adjutant og 
kabinettsekretæren ved Det kongelige slott. Ubehandlet 140, eske 3. Albert Hiorths privatarkiv, NB. 
533 Anbefalingsbrev fra Haakon R. til A. Hiorth. 7.5.1931. Ubehandlet 140. eske 1. Albert Hiorths privatarkiv, NB. 
534 Fredrik Wilhelm Louis Hiorth (1914-1944), Esther Thekla Lid (f. 1916), Milly Enger (f. 1919) og Miriam Østenstad (1922-2004).  
535 Dehlin, 1949 s. 151-153. 
536 «Søknader efter Freds opholdssted i Tyskland under krigen» (mappe). Ubehandlet 140, eske 1. Hiorths privatarkiv, NB. 
537 «Sehr geehrte Herr Wagner» (udatert). Ubehandlet 140, eske 1. Hiorths privatarkiv, NB. Se også «Herrn S.S. Hauptsturmführer 
Wagner» 6.9.1941. Spredte papirer, ms.fol. 4561 H:1, Håndskriftsamlingen, NB. 
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Hans biograf, Harald Stene Dehlin, fastslår at «få nordmenn er blitt vist mer honnør innen det 

britiske verdensriket enn Albert Hiorth». 538  At han var velbevandret i britiske fagkretser, 

fremkommer av hans medlemskap i Iron and Steel Institute og Faraday Society. Han var også 

tilknyttet flere kristen-evangeliske foreninger som Victoria Institute og Prophecy Investigation 

Society (PIS).539 Sistnevnte forfektet en såkalt premillenaristisk eskatologi, der det hevdes at Jesus 

vil vende tilbake før den inneværende tidsalderen avsluttes, for så å etablere sitt tusenårsrike med fred 

på jorden.540 I tiden rundt Første verdenskrig var Storbritannia preget av en apokalyptisk stemning, 

med rom for profetiske spekulasjoner. PIS var da det eneste premillenaristiske selskapet i landet, med 

omlag 100 medlemmer inklusive Hiorth.541  

Historiker Martin Spence beskriver det eskatologiske miljøet rundt PIS som «historisistisk», 

altså at de oppfattet historien som lovmessig og determinert. «They believed that secular and sacred 

history were parts of the same divine sphere of concern», skriver han. 542  Disse historisistiske 

premillenaristene forfektet et svært romantisk historiesyn, der bevis for Jesu gjenkomst primært måtte 

finnes i historien, som tross alt var der «Guds plan» manifesterte seg. 543  Denne profetiske 

historieforståelsen bidrar til å forklare Hiorths «praktiske» religiøsitet, deriblant hans ambisiøse 

irrigasjonsplaner i Palestina. Han ville konstruere en kanal som kunne føre vann fra Middelhavet, 

under Jerusalem, og med utløp i et vannkraftanlegg ved Dødehavet. Denne ideen hadde angivelig 

åpenbart seg for ham etter lesning av den gammeltestamentlige profeten Esekiel.544 Ifølge Hiorth, 

som er blitt betegnet som «profetienes ingeniør», kunne verdensbegivenhetene ikke bare tolkes, men 

også styres i tråd med Guds plan.545 Hans oppfatning var at vitenskapen, i likhet med kunsten, kunne 

hente inspirasjon fra bibelen.546  

Bibelske profetier fikk stor betydning for Hiorth, og han fordypet seg både i bibelens tekster 

som den nevnte Esekiel, samt beskrivelsen av apokalypsen i Johannes Åpenbaring. I tillegg ble han 

svært oppslukt av enkelte nyere apokryfe tekster, slik som profetiene til den britiske eskatologen 

Michael Baxter og den norsk-svenske «seeren» Anton Johansen, bedre kjent som 

«Lebesbymannen».547 Hiorth strenge, bibeltro kristendom medførte en rekke kamper mot det han 

oppfattet som kjetterdommen i samfunnet, og han ble i konservative kristne kretser regnet som «en 

vekkende røst mot den romersk katolske propaganda, mot spiritismen og mot marxismen».548 Dehlin 

oppsummerer Hiorths viktigste kristne gjerninger på følgende vis: «Han har henledet folks 

																																																								
538 Dehlin, 1949 s. 107. 
539 Bio-bibliografiske oplysninger om Albert Karl Fredrik Hiorth (14.2.1927), NB. 
540 Lie i Dyrendal og Pedersen (red.), 2008 s. 79. 
541 Bebbington, David W. Evangelicalism in Modern Britain. A History from the 1730s to the 1980s. Routledge. London 1989 s. 191. 
542 Spence, Martin. Heaven on Earth. Reimagining Time and Eternity in Nineteenth-Century British Evangelicalism. Pickwick 
Publications. Eugene 2015 s. 76. 
543 Spence, 2015 s. 76-78. 
544 I denne forbindelse viser Hiorth til profeten Esekiels bok. Esek 47, 1-12.  
545 Dehlin, Harald Stene. Boken om Albert Hiorth. En norsk Aladdin. Lutherstiftelsen. Oslo 1949. s. 11. 
546 Dehlin, 1949 s. 12. 
547 Dette behandles nærmere i kapittel 7. 
548 Kristelig Ukeblad, 20.11.1936, gjengitt i Dehlin, 1949 s. 22-23. 



	 75	

oppmerksomhet på Bibelen, han har vært en kristenfolkets leder i kampen mot bibelkritikken, både 

fra naturvitenskapelig og rasjonalistisk teologisk hold, og sist, men ikke minst har han gjort en stor 

innsats ved å vekke interesse og skape forståelse for jødefolket.»549  

Hiorths syn på jødene var imidlertid komplisert. Han bekjente seg nemlig til Britisk-

israelismen, en marginal kristen bevegelse som vokste frem i Storbritannia og USA på slutten av 

1800-tallet.550 Tilhengerne hevder at britene og deler av Nordvest-Europa er etterkommerne av de 

bibelske israelittene og mener derfor de har krav på «det hellige land» i Palestina.551 Tilhengerne 

forklarer dette ved at ti av det bibelske Israels tolv stammer hadde emigrert via Kaukasus, og bosatt 

seg i det nordvestlige Europa og på de britiske øyer. Jødene som hadde sitt opphav i en av disse, Juda-

stammen, hadde derfor bare krav på en begrenset del av landområdet.552 I USA avskallet bevegelsen 

seg i det som er blitt kjent som Christian Identity-bevegelsen, som forfekter en langt mer radikal 

teologi, basert på rasistisk antisemittisme.553 I overgangen mellom de to bevegelsene, ble jødene 

gradvis tillagt karakteristikkene til de løgnaktige konspiratørene kjent fra Protokollene.554  

Hiorth var i direkte forbindelse med britisk-israelittenes moderorganisasjon, The British-Israel 

World Federation, både før og etter krigen.555 Han kolporterte også teoriene til sitt innflytelsesrike 

nettverk. Reaksjonene var imidlertid blandede. I 1948 trykket den kristne avisen Dagen et 

leserinnlegg fra Magnus Sørensen, en tidligere støttespiller av Hiorth, som uttrykte sterk misnøye 

med at Hiorth «i den senere tid» hadde lagt kursen om i synet på Jødene.556 Hiorths medredaktør i 

Evangelisk Tidsskrift, pastor Lyder Engh, takket Hiorth for at han hadde introdusert ham for teorien, 

selv om han ikke var helt overbevist.557 En som derimot fremsto mer mottagelig for disse ideene, var 

lederen for Norges Bondelag, Johan E. Mellbye.558 Han skrev til Hiorth at han var «tilbøielig til å tro 

at du har rett i dette angående de ti stammer», men antydet riktignok at ingeniørens historiske beviser 

var «nokså svevende».559 Bergens-biskopen Andreas Fleischer avslo Hiorths tilbud om å melde seg 

																																																								
549 Han vedgår imidlertid at flere av Hiorths oppfatninger var kontroversielle i samtiden, slik som hans syn på «romerkirken som den 
store skjøge», samt hans britisk-israelske teorier. Dehlin, 1949 s. 21-22. 
550 Lie i Dyrendal og Pettersen, 2008 s. 82-83. 
551 Barkun, 1994 s. vii-viii. 
552 Her vektlegges den såkalte «ti-stamme-teorien» om at de ti av Israels tolv stammer, som ble tatt til fange i Assyria i år 722 før 
Kristus og deretter forsvant, fortsatt finnes som egne folkestammer. Ifølge den hebraiske bibel hadde de 12 stammene sitt opphav i 
den bibelske patriarken Jakobs (Israel) 12 sønner, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Asjer, Josef, 
Benjamin. Etter tilfangetagelsen var det kun Juda og Benjamins stammer som sto igjen. Til tross for at «ti-stamme-teorien» avvises 
av moderne forskning, opprettholdes fortellingen som et eskatologisk sagn av enkelte jødiske miljøer. Naturligvis uten tilslutning til 
BI-teoriens innebygde anglosentrisme. Teorien avvises også av moderen etnologi og arkeologisk forskning. Cross, Frank L. og 
Elizabeth A. Livingston (red.). The Oxford Dictionary of the Christian Church. Oxford University Press. Oxford 2015 s. 241. 
553 Der BI-tilhengerne mente at jødene kun representerte en minoritet av Israels stammer, bidro CI-bevegelsen til å degradere deres 
bibelske rolle ytterligere. Her ble jødene erklært som «falske» israelitter, hvis opphavshistorie kunne fortelles ved hjelp av raseteorier 
om at de egentlig stammet fra khazarer, et sentralasiatisk nomadefolk. Det ble også lansert opphavsteorier der de enten var direkte 
etterkommere av den bibelske «brodermorderen» Kain eller av Satan selv. Barkun, 1994 s. 121-196. 
554 Barkun, 1994 s. 146. 
555 Se blant annet Brev fra H. A. Edwads til Hiorth 3.6.1937 og Brev fra C. S. McKelvey til Hiorth 7.12.1948. Ubehandlet 140, eske 
3. Hiorths privatarkiv, NB. 
556 «Åpen brev til herr ing. Albert Hiorth», vedlagt brev fra red. sekretær i Dagen, Finn W. Sjursen 15.7.1948. Ubehandlet 140, eske 
3. Hiorths privatarkiv, NB.  
557 Brev fra L. Engh til Hiorth 4.9.1935. Ubehandlet 140, eske 2. Hiorths privatarkiv, NB.  
558 Ved flere anledninger på 1920-tallet ga Mellbye uttrykk for en antisemittisme forankret en sterkt völkisch-inspirert 
agrarnasjonalistisme. Se Simonsen, 2009. 
559 Brev fra J. E. Mellbye til Hiorth 29.4.1945. Ubehandlet 140, eske 1. Hiorths privatarkiv, NB. 
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inn i noen forening, men forsikret om at teoriene interesserte ham og at han ville tjene som «kolportør 

av noen av disse ideer i Dagen».560  

Hiorths helomvending fra et tilsynelatende positivt filosemittisk syn på jødene før krigen til en 

ren antisemittisme i etterkant, var antagelig forårsaket av etterkrigstidens uoversiktlige situasjon i 

Palestina. Trolig ble masseinnvandringen av jødiske holocaust-overlevende, Storbritannias 

oppgivelse av sitt Palestina-mandat og opprettelse av staten Israel i 1948, oppfattet som et som et 

massivt skudd for baugen av britisk-israelittene. Hiorth sendte brev både til Storting og Regjering der 

han protesterte mot at den nye staten skulle anerkjennes, nettopp på bakgrunn av sine teologiske 

overbevisninger.561 Etter å ha investert store deler av sitt livsverk i drømmen om et britisk-israelsk 

tusenårsrike, utløste nok dette en kognitiv dissonans hos den norske ingeniøren.562 Nok en gang ble 

han nødt til å ty til gamle konspirasjonsteorier for å forklare en verden i uforutsigbar endring. Det bør 

bemerkes at Hiorths radikale skifte i retorikk sammenfalt med den amerikanske Anglo-Saxon 

Federation of Americas dreiningen mot Christian Identity-bevegelsen. Lederen for denne foreningen 

var advokaten og politikeren Howard Rand som utgjorde en av overgangsskikkelsene i dette skiftet.563 

Etter krigen sendte Hiorth britisk-israelittisk litteratur til kongen, deriblant Our Israel Allies, 

skrevet av Ansley Frederick Rash. 564  Her ble man fortalt at de høyreiste, blonde og blåøyde 

nordmennenes hadde innvandret fra Nord-Kaukasus, under ledelse av den høvdingen Odin. Med få 

katolikker og jøder i landet, hadde Norge en religiøs sammensetning britene bare kunne drømme om, 

het det i teksten.565 I februar 1949 fikk prins Harald til og med et mikroskop i gave fra Hiorth, som 

den lille prinsen takket pent for i et brev signert med sirlig løkkeskrift.566 Hiorth døde i september 

samme år og under begravelsen ble det nedlagt en krans fra Kongen.567 

I juni 1945 fikk han trykket en pamflett med tittel «Et Kristent Folkeparti (En Jesu Kristi Norske 

Folkefront)».568 Presentert som «en partiløs velgers ønskemål», fremlegger han sine ønsker om et 

politisk parti bygget på «fredsfyrstens store grunnlov». I praksis beskriver han et teokrati, der 

«bibelen og bibelen alene» skal diktere norsk grunnlov og rettsvesen, som en pålitelig rettesnor mot 

bibelens «tusenårsrike». For å oppnå dette millenaristiske målet, var man angivelig nødt til å 

bekjempe gudløsheten i samfunnet, på samtlige læringsinstitusjoner, i pressen og i radio: «Kultur og 

																																																								
560 Brev fra A. Fleischer til Hiorth 16.7.1935. Ubehandlet 140, eske 3. Hiorths privatarkiv, NB. 
561 Han argumenterte for at navnet Israel ikke kunne brukes da jødene kun utgjorde «en liten prosentdel av en 12del» av det bibelske 
Israel. «Anerkjennelsen av staten Israel» (udatert). Ubehandlet 140, eske 2. Hiorths privatarkiv, NB. 
562 Begrepet stammer fra sosialpsykologen Leon Festinger og beskriver det mentale ubehag som individer opplever når deres 
trosforestillinger eller verdier er motstridende. Begrepet defineres nærmere i kapittel 6.  
563 I likhet med Hiorth reagerte også Howard Rand særlig sterkt på Israels selvstendighetserklæring i 1948, og han måtte ty til 
konspirasjonsteorier og et språk hentet fra Protokollene, som at sionister var «falske jøder». Barkun, 1994 s. 135. 
564 Brev fra H. M. Kongens Kabinettssekretær til Hiorth 8.1.1946. Ubehandlet 140, eske 3. Hiorths privatarkiv, NB. I et annet brev til 
en Furu datert 4.9.1946 fremgår det at han samme år også fikk audiens hos kongen. 
565 Teksten til Rash er i senere tid publisert på nytt i organet for «The British-Israel World Federation». Se «Twentieth Century 
Vikings» i The Covenant Nations vol. 2 nr. 12 2013 s. 7. 
566 Takkekort fra prins Harald til A. Hiorth 26.2.1949. Ubehandlet 140, eske 3. Albert Hiorths privatarkiv, NB. 
567 Dehlin, 1949 s. 158. 
568 Han antyder senere i pamfletten at begrepet «parti» kan virke «litt odiøst», og har derfor lagt til det alternative navnet. «Et 
Kristent Folkeparti (En Jesu Kristi Norske Folkefront)» 26.6.1945. Ubehandlet 140, eske 4. Hiorths privatarkiv, NB. 
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sivilisasjon uten Gud er barbari, [...]Gud lar seg ikke spotte!» heter det i store bokstaver.569 Et sitat 

interessant: 
 
Kristent Folkeparti tilsikter et til alle sider fritt og UAVHENGIG Norge, et kongerike i Magna Chartas ånd, – 
FRITT for alle fremmede overstatlige innflytelser, være seg fra «åndens» eller materialismens riker og rørelser, 
vår suverene Norske Konge adlyder bare Kongernes Konges lover og bud, her er ikke rom for noen «vikar for 
Ham. For Tvers igjennom verdenshistorien ser og erfarer vi – inntil vår dag i dag – at dette å følge blindt, 
kritikkløst, de griske og maktsyke «førere» (Es. 9, 16) og diktatorer, det leder oss like i fordervelsen: Disse Kain-
førere blir alle brodermordere. «MAKT ER RETT» er deres maxime.570 

 

I dette svært bemerkelsesverdige sitatet fra Hiorths «partiprogram», er det flere elementer som 

synliggjør tilstedeværelsen av en vedvarende konspirasjonsteoretisk grunnforestilling. Det første er 

ideen om at Norge er under trussel fra den udefinerte størrelsen, «fremmede overstatlige innflytelser». 

Dette var et kodet uttrykk som var veletablert innenfor antisemittisk diskurs i flere tiår før krigen. 

Henvisningen til Kain kan settes i sammenheng med britisk-israelisme-teorien, der enkelte forfektet 

at jødene hadde sitt opphav i denne odiøse bibelskikkelsen.571 Sitatet «MAKT ER RETT», er en 

henvisning til Protokollenes machiavelliske sitat, «Vor rett ligger i magten.»572 Igjen, en del av et 

kodespråk. 

Ved Stortingsvalget i 1945 var det første gang Kristelig Folkeparti stilte som et landsdekkende 

parti og det første valget der de fikk et visst politisk gjennomslag.573 Selv om det er uklart når Hiorth 

sluttet seg til partiet, var han en av delegatene under partiets landsstyremøte i april 1947.574 I samme 

periode ble han også svært aktiv i sin forkynnelse av britisk-israelismen. Hans retorikk ble også 

radikalisert, ved at han igjen koblet internasjonal storfinans, anført av den jødiske Rothschild-

familien, med ‘jødebolsjevikene’ under den «røde russiske revolusjon».575 Han stanset likevel ikke 

der, for ved hjelp av «bibelens kabbalistiske system» fortalte han at det sovjetrepublikkenes 

forkortelse SSSR, var synonymt med den satanistiske tallverdien 666.576 På denne måten blir jødene 

forbundet med kapitalismen og kommunismen, men også med djevelen som brikker i en apokalyptisk 

sammensvergelse. 577  Hiorth antyder også en rasistisk antisemittisme, der sefardiske jøder er 

beskrevet som høyreiste, lyse «langskaller», med en «harmonisk nesefasong». De askenasiske jødene 

																																																								
569 Hiorth mente at Tyskland lå i ruiner var en straff fra Gud for landets synder. Kristendommen skulle ikke være en privatsak, men 
«den grunnleggende hovedsak». «Et Kristent Folkeparti (En Jesu Kristi Norske Folkefront)» 26.6.1945. Ubehandlet 140, eske 4. 
Hiorths privatarkiv, NB. 
570 «Et Kristent Folkeparti (En Jesu Kristi Norske Folkefront)» 26.6.1945. Ubehandlet 140, eske 4. Hiorths privatarkiv, NB. 
571 Barkun, 1994 s. 150. 
572 Nilus, 1920 s. 15. 
573 Partiet var stiftet i 1933 som et lokalt parti i Hordaland av pietist- og indremisjonskretser, nærmest som et protestparti mot partiet 
Venstre som ikke gjorde nok for å bekjempe blasfemien i samfunnet. Både teateroppsetningen av Guds grønne enger og Arnulf 
Øverlands foredrag Kristendommen, den tiende landeplage, hvor det ble reist tiltale om blasfemi, blir ansett som utløsende årsaker til 
partidannelsen. 
574 «Kristelig Folkepartis landsmøte er åpnet» i Dagen 11.4.1947. 
575 Her hevdet han at hele 80 prosent av bolsjevikene var sionistisk orienterte jøder og understreket at Trotskijs jødiske navn var 
Bronstein. Hiorth, Albert. De siste ting. Verdenspolitikken i bibelens lys. 1947 s. 19-20. Ubehandlet 140, eske 1. Hiorths privatarkiv, 
NB. 
576 Her ble SSSR dekodet til «666 Republikk». Hiorth, Albert. De siste ting. Verdenspolitikken i bibelens lys. 1947 s. 16. Ubehandlet 
140, eske 1. Hiorths privatarkiv, NB. 
577 Andre steder beskylder han jødene for å representere «Satans synagoge», en formulering hentet fra Johannes’ Åpenbaring: «Se, 
jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det.» Åp 3:9. 
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derimot er korte, rundhodede og med «den typiske jødenese». Det er disse som står bak sionismen, 

hevder han.578  

 

5.3.1 Hiorth og Protokollene 

På forsommeren 1920, kort tid etter at den engelskspråklige The Jewish Peril var blitt utgitt av 

Scheteligs bokhandel, utga bokhandelen også Hiorths pamflett med tittelen En bibelstudents 

kommentar til «The Jewish Peril».579 I sin kommentar til teksten, tar han først og fremst i bruk 

bibelen, men også en rekke religiøse publikasjoner utgitt av marginale foreninger i Storbritannia.580 

Han angriper primært spiritismen som konspiratørenes «haandlangere», men påpeker også at deler av 

teksten «ligner svært på jesuitternes gamle lære».581 Bak det hele skjuler det seg likevel en større 

fiende: 
 
Her er ikke rum for tvil. Med al Satans makt og terror nærmer den triumferende "konge av Zions blod" sig en 
uomvendt verden – "antikrist er nær sin universelle makts trone" – og at "alene Kristi lys kan trænge ind i Satans 
dybder og vise os deres ondskap". La os holde os i ydmyg tro til den eneste sikre veiviser: Bibelen og Bibelen 
alene.582 

 

I Hiorths kommentar hevder han at det dreier seg om en djevelsk sammensvergelse, som blant annet 

materialiserer seg i bolsjevismen, kapitalkreftene, men også gjennom spiritismen og teosofien. Hiorth 

leste også Protokollene som en jesuittisk sammensvergelse. Dette kan synliggjøre i hans bruk av den 

alternative tittelen «Jesuit Peril», blant annet brukt i en tematisk inndelt oversiktsliste for The Jewish 

Peril.583  

Hiorth benyttet aktivt sitt nettverket til å spre sine ideer og synspunkter. Han delte store 

mengder religiøse pamfletter, ofte med et eskatologisk innhold. Den 15. januar 1920 skrev 

bondelagets leder Johan E. Mellbye et brev til sin venn Hiorth der han takket for tilsendte brosjyrer. 

Det fremgår ikke konkret hva forsendelsen inneholdt, men Mellbyes svar gir en indikasjon på dette:  
 
Eiendommelig nok holdt jeg netop i juletiden et foredrag her i bygden om Jødefolket, verdens mærkeligste, dets 
utvælgelse, forkastelse av Kristus, spredning over jorden og endelige samling efter spådommene i Bibelen, og 
deres brochyrer, som kom et par dager efter, utdyper jo temaet yderligere for mig.584  

 

Et annet eksempel på hvordan Hiorth spredte sine forestillinger, kommer til syne i et brev han skrev 

til sin kone under et Englandsbesøk i 1922. Her forteller Hiorth henrykt om at han nærmest bare har 

«truffet folk som jeg har kunnet ‘så’ (sow) hos», og legger til at «selv universitetsprofessorene (!) har 

																																																								
578 Han henviser også til den amerikanske rasehygienikeren og Ku Klux Klan-medlemmet, Lothrup Stoddart. Hiorth, Albert. De siste 
ting. Verdenspolitikken i bibelens lys. Etterskrift. 1947 s. 5. Ubehandlet 140, eske 1. Hiorths privatarkiv, NB. 
579 Hiorth viser til en artikkel datert 19. mai 1920, må teksten være utgitt etter denne datoen. Hiorth, Albert. En bibelstudents 
kommentar til «The Jewish Peril». Eget forlag. Kristiania 1920 s. 21. 
580 Et eksempel er Protestant Truth Society, en antikatolsk forening stiftet av den britiske predikanten John Kensit i 1889. 
581 Hiorth, 1920 s. 23, 12. 
582 Hiorth, 1920 s. 30. 
583 Tittelen lyder «Ad. ‘The Jewish Peril’. (‘Jesuit Peril’) (Norsk: Den Nye Verdenskeiser.)» og er klistret inn før tittelbladet i NBs 
utgave av The Jewish Peril med signatur: NA/A e 2985.  
584 Brev fra J. E. Mellbye til Hiorth 15.1.1920. Ubehandlet 140, eske 4. Albert Hiorths privatarkiv, NB. 
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mottat Baxter med tak». 585  Hiorth benyttet også sitt kontaktnett til å spre fortolkninger av 

Protokollene. I august 1921 mottok han et brev fra styreleder Robert Woodward ved Imperial Steel 

Works som takker for to tilsendte pamfletter omhandlende The Jewish Peril.586 I september samme 

år, etter at The Times hadde avslørt Protokollene som falske, mottok Hiorth følgende svar fra 

aksjeselskapet Vickers representant:  
 

I have read with very great interest the further books you sent me on behalf of the subject of the Jewish peril. No 
doubt, you have seen that the English paper "The Morning Post" took this peril very seriously and that "The 
English Times" has wiped the floor with them by the discovery of a similar book written by a Frenchman in 
Napoleon’s time. No doubt you have seen this discussion, but if not, I shall be very pleased to obtain and send 
you the papers on hearing from you.587 

 

Hiorth, som var i kontakt med det Sheffield-baserte selskapet på oppdrag fra Kongsberg 

Vaabenfabrik, følte seg øyensynlig forpliktet til å imøtegå denne fullstendige avvisningen av 

Protokollene. I hans svar forteller han at han kjenner til The Times’ artikkel, men at det for ham har 

liten betydning hvem den opprinnelige forfatteren av dem er. Det avgjørende, mente Hiorth, var at alt 

som var blitt profetert i Protokollene hadde inntruffet og at det bare var å se på Moskva-tesene og de 

samtidige hendelsene i Russland.588  

Historiker Linda Aasvangen antyder at Albert Hiorth var involvert i å få Protokollene utgitt for 

et norsk publikum. Han skal trolig både ha besørget The Jewish Peril utgitt på Scheteligs bokhandel, 

samt den Den nye verdenskeiser på Helge Erichsen & Cos forlag.589 Dette begrunner Aasvangen med 

at Sara Helene Weedon, som oversatte Den nye verdenskeiser, både før og etter dette hadde 

samarbeidet med Hiorth om utgivelse av engelskspråklige religiøse tekster.590  

I tillegg kan det nevnes at det lille trykkeriet Wetten & Engebretsen som trykket The Jewish 

Peril, også trykket to av titlene Weedon tidligere hadde oversatt for Hiorth.591 Dette dreide seg om 

publikasjonene Hærrens nære gjenkomst, antikrist og krigen (1918) og Krigens virkelige aarsak 

(1919), opprinnelig utgitt av den britiske antikatolske foreningen Protestant Truth Society.592 Flere 

av tekstene Hiorth hadde fått oversatt ser også ut til å ha blitt solgt i kommisjon hos Schetelig. Mellom 

1918 og 1920 reklamerte bokhandelen for sine titler i Aftenposten under annonsetittelen «Bibelen 

idag». Her kan man tidvis finne Albert Hiorths navn og hans titler nevnt.593  

																																																								
585 Brev fra A. Hiorth (brevpapir fra Charing Cross Hotel, London). 25.11.1922. Ubehandlet 140, eske 4. Albert Hiorths privatarkiv, 
NB. 
586 Brev fra R. Woodward til A. Hiorth 8.8.1921. Ubehandlet 140, eske 4. Albert Hiorths privatarkiv, NB. 
587 Brev fra C. Sumpter til A. Hiorth 2.9.1921. Ubehandlet 140, eske 1. Albert Hiorths privatarkiv, NB. 
588 Brev fra A. Hiorth til C. Sumpter (udatert). Ubehandlet 140, eske 1. Albert Hiorths privatarkiv, NB. 
589 Aasvangen, 2010 s. 65. 
590 Aasvangen, 2010 s. 65-68. Deriblant en hadde de samarbeidet om en kortversjon av M. Baxters tidligere omtalte bok 40 kommende 
undere (1922). Se Appendiks 4 i Aasvangen 2010 s. 90. Når det gjelder Sidney Colletts Sanhets bok, hadde også Weedons mann, 
Walther Henry Weedon bidratt. Hiorth hadde også en viss kontakt med deres sønn, ingeniør Harald William Weedon. Brev fra H. 
Weedon til Hiorth 6.9.1941. Ubehandlet 140, eske 4. Hiorths privatarkiv, NB. 
591 Wetten & Engebretsen holdt til i Sannergata 8 i Kristiania. 
592 Key, B. H. Hærrens nære gjenkomst, antikrist og krigen. Eget Forlag. Kristianaia 1918, Midelton, Robert. Krigens virkelige 
aarsak. Kristiania 1919. Hiorths tilknytning til Protestant Truth Society er uklar, men i flere av hans utgivelser er foreningens 
publikasjoner oppført. 
593 Se eksempelvis «Bibelen idag» i Aftenposten 25.3. og 1.7.1919. 



	80	

Aasvangen bemerker det underlige i at Helge Erichsen & Co’s forlag valgte å annonsere for 

Hiorths kommentar til teksten, utgitt på hans eget forlag, på baksiden av Den nye verdenskeiser.594 

Hun trekker også frem et interessant brev sendt til Hiorth fra Sigurd Some, skrevet på brevpapiret til 

Helge Erichsen & Co’s forlag: 
 
For at fru Weedon skal kunne gaa i gang med oversættelsen av "The Cause of World Unrest" saa hurtig som mulig, 
vilde vi være Dem forbunden om De vilde sende os et telegram saa snart De har konferert med Mr. Grant Richards 
om den norsk-danske ret til denne bok. Det er jo noksaa viktig at vi faar sendt denne bok ut snarest mulig efter 
Den nye verdenskeiser.595  
 

I brevet, som ble sendt bare få dager etter utgivelsen av Den nye verdenskeiser, fremkommer det at 

Hiorth var i Storbritannia for å sikre seg de dansk-norske rettighetene til boken The Cause of World 

Unrest, utgitt på forlaget Grant Richards Limited samme høst.596 Weedon som nylig hadde oversatt 

Protokollene, var angivelig parat til å også få denne boken oversatt til norsk, og Some mente dette 

var viktig å få gjort raskest mulig, antagelig fordi etterspørselen for en slik bok ville være stor etter 

utgivelsen av Den nye verdenskeiser. 

I forkant av Stortingsvalget i 1930, produserte Hiorth utkast til politiske propagandaplakater for 

et ikke navngitt politisk parti.597 På bakgrunn av plakattestene skulle partiet være tuftet på kristen-

nasjonalisme og antibolsjevisme, med en tydelig brodd mot Det Norske Arbeiderparti. Plakatene er 

fulle av henvisninger til «verdensrevolusjonens gamle programs planer», men som i realiteten var 

Protokollene.598 Hiorth beskriver målet som å «knuse nasjonerne for at underlegge dem de asiatiske 

makthaveres centralmyndighet i Moskva». Første plakat avsluttes med budskapet: «Norske borger, 

vil du et fritt, folkestyret Norge eller vil du Ruslands kaos og nød til fordel for den nye Attila? Teng 

dig om og vælg idag, stem med ... ».599 Et annet sted antydes et partinavn: «Norske borger, vil du inn 

under dette proletardiktaturs blodbesudlede terrorstyre? Si nei, stem med det norske, nasjonale ... 

parti.»600 Hva som skjedde med Hiorths politiske prosjekt er ikke godt å vite. Tidlig på 1930-tallet 

var konkurransen fra lignende partiprosjekter trolig så stor at planene ble forkastet eller kanalisert 

over i noe annet. Om partiet var blitt realisert og hadde stilt til valg, ville det vært norgeshistorien 

eneste parti med en klar ideologisk forankring i Protokollene. 

I perioden 1934-1938 var Hiorth oppført som utgiver og «redaktør for den profetiske avdeling» 

av Evangelisk Tidsskrift. Sjefsredaktør for dette var Lyder Engh, pastor i Kristi Menighet i 

																																																								
594 Aasvangen, 2010 s. 66-67. 
595 Brev fra S. Some til Hiorth 23.10.1920. Ubehandlet 140, eske 4. Hiorths privatarkiv, NB.  
596 Boken var basert på artikkelserien i The Morning Post sommeren samme år og hadde et forord skrevet at avisens redaktør Howard 
Arthur Gwynne samt et etterord av Neste Webster. 
597 Poster 1-7. Ubehandlet 140, eske 4. Albert Hiorths privatarkiv, NB. Utkastet er udatert, men i Poster 2 vises det til krakket på 
New York-børsen i 1929 som «den store krise i U.S.A. ihøst». 
598 I «Poster 1» vises det nok en gang til at det «i British Museums Bibliothek finnes en bok, stemplet August 1906, (No 3926 d.17)». 
Det fortelles også om at det i Russland er dødsstraff for å ha teksten i sin besittelse og at tyske og britiske opplag er blitt oppkjøpt 
eller destruert for å holde informasjonen tilbake.  
599 «Poster 1». Ubehandlet 140, eske 4. Albert Hiorths privatarkiv, NB. 
600 «Poster 3». Ubehandlet 140, eske 4. Albert Hiorths privatarkiv, NB. 
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Fredrikstad.601 I 1932 oversatte og utga Engh Vladimir Solovjovs En kort beretning om Antikrist, 

omtalt i kapittel 3.602 I 1938 gjenutga Engh boken på Hiorths forlag. Dette var samme bok Nilus 

refererte til i sin innledning til Protokollene. Utgivelsen til Engh var utstyrt med et etterord av Hiorth 

samt hans filatelistiske «bevis», der russiske frimerker med ryttermotiv både ble satt i sammenheng 

med «den symbolske slangen» fra Protokollene, profeten Ezekiel og Johannes’ Åpenbaring.603  

 

5.4 Marta Steinsvik (1877-1950) 

Marta Tonstad ble født i 1877 og døpt i Tonstad kirke i Sirdal kommune i Vest-Agder, som den eldst 

barn av Ingeborg og Torkel Tonstads. 604  Faren var lærer og kom fra en forholdsvis bemidlet 

bondefamilie. Hans boklige interesser og samfunnsgasjement hadde han trolig arvet fra sin egen fars 

omgangskrets, bestående av ruvende skikkelser innen den tidlige bondebevegelsen slik som Ole 

Gabriel Ueland og Søren Jaabæk.605 Begge frontet de et folkelig opprør mot det urbane embetsverket, 

en tradisjon som partiet Venstre overtok etter at det ble stiftet i 1884. Sannsynligheten var derfor stor 

for at et overveldende flertall av Martas familie og omgangskrets var Venstre-velgere.606 Hun vokste 

opp i Bakke i Vest-Agder, men i 1883 flyttet familien til Mandal der faren fikk jobb som overlærer 

ved allmueskolen. Etter alt å dømme tilhørte familien en privilegert del av befolkningen – den 

ressurssterke middelklassen. Dette var en klasse som i samtiden utviklet seg til en slags alternativ 

elite, på siden av den gamle embetsstanden, både med kulturell og politisk innflytelse. Kvinnesak var 

et aktuelt tema på slutten av 1800-tallet, der kvinners rett på utdanning sto sentralt. Marta var dermed 

elev av en av denne sakens viktigste foregangskvinner og medstifter av Norsk Kvinnesaksforening, 

Ragna Nielsen. 607  Etter å ha fullført artium i en alder av 17 år, arbeidet Marta som sekretær i 

kulturtidsskriftet Kringsjaa, grunnlagt i 1893 av unitarpresten Hans Tambs Lyche.608  

I 1894 møtte Marta den 13 år eldre anarkisten og nasjonalisten, Rasmus Olai Steinsvik. Han 

var redaktør for den radikale landsmålsavisen Den 17de Mai, grunnlagt i 1893 av ham og dikteren 

Arne Garborg.609 De to giftet seg i 1896 og bosatte seg på Hvalstad i Asker, sammen med venneparet 

Hulda og Arne Garborg, samt presten og målmannen Ivar Mortensson-Egnund. 610  Dette 

kulturradikale miljøet av intellektuelle landsmålsforkjempere, aktive i perioden 1897-1924, ble kalt 

																																																								
601 Lie, Geir. «Apokalytikk på norsk: En presentasjon av tre hovedrepresentanter» i Dyrendal, Asbjørn og Arnfinn Pettersen (red.). 
Dommedag! Verdens undergang før og nå. Humanist forlag. Oslo 2008 s. 82. 
602 Solovjov, Vladimir. En kort beretning om Antikrist. Eget forlag. Oslo 1932. 
603 Solovjov, 1932 (Stukket inn foran i NBs utgave). Hiorth trykket blant annet opp dette «beviset» som postkort.  
604 Marta fikk fem søsken: Aasta (f. 1879), Gudrun (f. 1882), Olaf Ibsen (f. 1885), Sigrid (f. 1888) og Erling Ingolf (f. 1890). 
605 I 1865 stiftet Jaabæk Bondevennerne, en forening av norske bønder. Solbrekken, 2012 s. 22-23. 
606 Solbrekken, 2012 s. 24. 
607 Nielsen mente at undervisningen skulle være lik for gutter og jenter og i 1885 etablert hun Fru Ragna Nielsens skole. Solbrekken, 
2013 s. 39. 
608 Solbrekken, 2012 s. 43-44. 
609 Før den tid hadde Steinsvik, etter Arne Garborg og Ivar Mortensson-Egnund, vært redaktør for den venstre-anarkistiske avisen 
Fedraheimen. Marta erklærte seg aldri som anarkist, men var nært forbundet til alle tre. Solbrekken, 2012 s. 57-61. 
610 Solbrekken, 2012 s. 71, 80-82. 
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«Askerkretsen».611 Mellom 1897 og 1906 fikk ekteparet Steinsvik fem barn.612 Hennes to sønner, 

Steinar og Kjell, ble begge pressefolk.613 Særlig sistnevnte ble en viktig samarbeidspartner for moren 

i løpet av mellomkrigstiden.614  

I årene rundt Unionsoppløsningen med Sverige, antok dette miljøet en slags «åndelig» 

nasjonalisme, der norsk natur ble satt i direkte sammenheng med en dypere innsikt i 

nasjonalidentiteten – «folkesjelen».615 På den måten kan Askerkretsen forstås som en norsk variant 

av den tyske völkisch-bevegelsen. Ifølge Marta Steinsviks biograf Ingeborg Solbrekken, leste «alle» 

i denne kretsen Tidsskrift for Teosofi, med unntak av Rasmus som ikke var tiltrukket av okkulte 

emner.616 Møtet med teosofien ser ut til å ha spilt en betydningsfull rolle i hennes liv. Steinsviks 

inntreden i teosofien tidfestes til 1894. Senere skal hun årlig ha deltatt under teosofenes markering av 

Lotusdagen den 8. mai til minne om Blavatsky.617 Hun skal også ha gjestet foredrag med Annie 

Besant både i 1898 og 1907, men meldte seg imidlertid ikke inn i Teosofisk Samfund før i 1908.618 

Solbrekken skriver at hennes engasjement i landsmålssaken var tuftet på en «esoterisk forståelse av 

språket».619  Det samme gjaldt trolig også hennes interesserte for egyptologien, og den arkaiske 

visdom som angivelig lå skjult i det gamle oldtidsriket.620  I 1921 utga Steinsvik Isis-sløret, et 

oldtidsdrama fra Egypt.621 Etter alt å dømme var dette et anerkjennende nikk til Blavatskys teosofiske 

klassiske Isis Unveiled fra 1877.622 

Marta hjalp ektemannen med utgivelsen av Den 17de Mai, men det var mye arbeid og forholdet 

dem imellom var preget av konflikt.623 I 1911 ble de to separert og ektemannen døde i 1913. I 1908 

lot hun seg imponere av Rudolf Steiner, den østerrikske lederskikkelsen innenfor teosofien. I 

forbindelse med et foredrag denne holdt i hovedstaden skal han angivelig også ha omtalt henne som 

svært begavet, «ein grosse Persönlichkeit».624 Etter dette innledet Steinsvik en intens beundring for 

og forelskelse i Rudolf Steiner, som kulminerte i psykose og innleggelse på Gaustad mentalsykehus 

høsten 1910.625 På samme tid var det splittelsestendenser innen den teosofiske bevegelsen. Annie 

																																																								
611 Solbrekken, 2012 s. 85. 
612 Steinar (1897-1979), Ingeborg (f. 1899), Kari (f. 1901), Torkjell (Kjell) (1903-1977) og Sylvi (f. 1906) 
613 Steinar var ansatt i Norges Handels- og Sjøfartstidende mellom 1919 og 1940, og var avisens London-korrespondent fra 1925 til 
1926. Pressefolk. Norsk presseforbund. Oslo 1931 s. 40. 
614 Kjell var redaktør for Romsdals Budstikke i Molde fra 1936 til 1954. Han benyttet lederspaltene og i frittstående artikler til å ta sin 
mor i forsvar, samt dele sin mors mistro til katolisismen og marxismen. Svendsen i Sörling (red.), 2003 s. 28-29. 
615 Under den første store mønstringen av norsk folkekultur i 1898, opptrådde Marta Steinsvik under en oppsetning av Hulda 
Garborg. Solbrekken, 2012 s. 105, 110.  
616 Utgitt første gang i 1897. Solbrekken, 2012 s. 80. 
617 Solbrekken henviser til Norsk Teosofisk Journal i Vidargruppens bibliotek og arkiv i Oslo, men hun oppgir ikke hvilket år denne 
er fra. Solbrekken, 2012 s. 54. 
618 Solbrekken, 2012 s. 118-119. 
619 «Hun mente det sprang ut av noe innadvendt og skjult i mennesket. For hennes gikk det helt tilbake til Ordet – Logos, 
guddomsordet som steg ut av kaos.» Solbrekken 2012 s. 113. 
620 Mellom 1902 og 1910 mottok hun privatundervisning av egyptologen Jens Daniel Carolus Lieblein. Solbrekken 2012 s. 89-90. 
621 Steinsvik, Marta. Isis-sløret. Mysterie-drama i 5 akter. Olaf Norlis Forlag. Kristiania 1921. 
622 Solbrekken, 2012 s. 54. 
623 Solbrekken, 2012 s. 15, 72. 
624 Steinsvik, Marta (1941): Skrivelser fra Fru Marta Steinsvik i Marta Steinsviks privatarkiv. Modum Blaafarveværk. Gjenngitt i 
Solbrekken, 2012 s. 17. 
625 I november 1910 ble hun tvangsinnlagt på Gaustad Asyl med diagnosen «Insania hysterica (paranoia)», men benektet selv å være 
syk. Solbrekken, 2012 s. 169-171. 
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Beasant og Charles Webster Leadbeater, som hadde flyttet hovedkvarteret til Adyar i India, hevdet i 

1909 å ha funnet den reinkarnerte Messias i den indiske gutten, Jiddu Krishnamurti, skapte det splid 

innad. Steiner hadde i lengre tid orientert seg vekk fra de østlige elementene av læren og mot 

kristendommen. Vinteren 1912-1913 brøt han med teosofien og etablerte Antroposofisk Selskap.626 

Steinsvik var en av flere teosofer som fulgte Steiner over til antroposofien, men dette var kortvarig,  

I 1918 brøt hun med antroposofien, samtidig som hun orienterte seg i kristen retning.627 Mellom 1918 

og 1922 studerte Steinsvik teologi ved Menighetsfakultetet, men tok aldri noen eksamen. I slutten av 

april 1921 lot sogneprest C. J. Ecktell henne som første kvinne holde en preken til aftensang i 

Grønland kirke i Oslo.628  

På midten av 1920-tallet diskuterte man i Norge hvorvidt siste rest av «Jødeparagrafen» fra 

1814, som omhandlet jesuittene, skulle oppheves. I den forbindelse ble Steinsvik intervjuet av 

Aftenposten i mai 192 under tittelen «Jøder og jesuitter».629 Her advarer hun mot lovendringen, men 

også mot å slippe «den jødiske storkapital ind i landet». Selv om rammen for artikkelen var 

jesuittparagrafen, er det tilsynelatende jødespørsmålet som opptar henne mest. Hun videreformidler 

en rekke antisemittiske konspirasjonsforestillinger, som at jødene stod bak drapet på Franz Ferdinand, 

Første verdenskrig og Den russiske revolusjon. Bolsjevikene var finansiert av jødiske kapitalister, og 

90 prosent av ledelsen var jøder, hevder hun. I tillegg råder angivelig jødene over «over ca. 95 pct. 

av verdenspressen». 630 Til tross for slik utfall, bedyrer Steinsvik: «Jeg er selvfølgelig ingen jødehater, 

[...]. Personlig kjender jeg ogsaa mange jøder, som jeg holder av og sætter meget høit. Men man kan 

jo ikke la personlige sympatier virke inn så man lukker øynene for den store fare, jødisk storpolitik 

er blit for den kristne verden.» 631  

Artikkelen i Aftenposten resulterte i at den katolske sognepresten i Kristiansand, Celestin 

Riesterer, beskyldte Steinsvik for «utrolige forfalskninger og løgn» samt kalte henne «en 

løgnfabrikant i helvedes tjeneste». 632 Som følge av dette forlangte Steinsvik at sognepresten skulle 

trekke tilbake sine uttalelser. Da han nektet, gikk hun til injuriesøksmål mot ham. Saken ble langvarig 

og endte først i 1928 med at Riesterer ble frikjent. 633    

I 1928 utga Steinsvik den antikatolske boken Sankt Peters himmelnøkler.634 Denne er et angrep 

på den jesuittiske morallære, som hun mener har sørget for at hele den katolske kirken nå tillater alt 

																																																								
626 Hammer, Olav. «The Theosophical Current in the Twentieth Century» i Partridge, Christopher (red.). The Occult World. 
Routledge. London/New York 2016 s. 351. 
627 Solbrekken, 2012 274. 
628 Norsk biografisk leksikon. Bind 8. Aschehoug. Oslo 1962 s. 487. Solbrekken skriver at Steinsvik i sin preken bruke et begrep som 
«universets rettferdige gjengeldelseslov», og påpeker at det er oppsiktsvekkende «at en preken med så okkult innhold ble holdt i en 
norsk kirke i 1921». Solbrekken, 2012 s. 302. 
629 «Jøder og jesuitter» i Aftenposten, 6.5.1925 s. 8. 
630 «Jøder og jesuitter» i Aftenposten, 6.5.1925 s. 8. 
631 «Jøder og jesuitter» i Aftenposten, 6.5.1925 s. 8. 
632 Norsk biografisk leksikon. Bind 8. Aschehoug. Oslo 1962 s. 488.  
633 Norsk biografisk leksikon. Bind 8. Aschehoug. Oslo 1962 s. 488.  
634 Steinsvik, Marta. Sankt Peters himmelnøkler. Eget forlag. Oslo 1928. Denne boken ble utgitt i revidert utgave på Antiforlaget i 
1930 og igjen i 1932. 1930 ble det også utgitt et særtrykk av ett av bokens kapitler, Hellig Olav og Den norske Statskirke. 
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fra tyveri og hor til drap. Videre bedriver pavekirken et «hemmelig undermineringsarbeide» som også 

truet det norske samfunnet.635 «Denne ‘hellige Moderkirke’ har nu aapnet sin favn for at omslutte 

hele Norge,» advarer Steinsvik636 Sankt Peters himmelnøkler er ikke bare et eksempel på antikatolsk 

propaganda, men er også klart konspirasjonsteoretisk.637 Sannsynligvis ble boken forsøkt utgitt både 

i Sverige og Tyskland i løpet av 1930-tallet.638  

Høsten 1939 var hennes sønn, Kjell Steinsvik, i dialog med Schetelig bokhandel om å få 

nyutgitt Sankt Peters Himmelnøkler.639 Kjell ser også ut til å ha hatt høyreradikale oppfatninger på 

1930-tallet. I et brev til sin mor i forbindelse med Stortingsvalget i 1933, spør han om hun har stemt. 

Deretter spør han: «Hvad mener du om Quisling? Jeg har en hand på Nasjonal Samling.»640 Kjell 

synes altså å ha sympatisert med NS og har vært interessert i å høre sin mors syn på den norske 

føreren.641 En innledende sympati med Quisling gjør ikke nødvendigvis Kjell til ivrig nazist, men han 

har trolig blitt oppfattet slik. I et brev til sin mor fra 1941, beklager han seg over at folk som tidligere 

anklaget ham for å være nazist etter okkupasjonen selv var gått inn i NS. Videre beskriver han seg 

som objektiv og tyskvennlig, og forteller at han vil fortsette å utgi avisen, til tross for de strenge 

sensurreglene. Selv nekter han å ta inn «diktert stoff på lederplass – usignert», men fastslår derimot 

at partireklamen, den kan man «sette merke eller navn under».642  

Da krigen brøt ut var Marta Steinsvik i ferd med å utgi en bok om Oxfordbevegelsen og dens 

angivelige kobling til katolisismen. 643  Under krigen utga hun også et par mindre hefter som 

propaganderte for alternativ kreftbehandling og kostholdsråd knyttet til tang og tare. 644  Under 

pseudonymet «Marstein» publiserte hun i 1945 også en novellesamling med tittel De hvite ravners 

broderskap og i 1946 utkom boken Frimodige ytringer, hvor hun gikk til angrep på 

landssvikoppgjøret.645 

 

5.4.1 Steinsvik og Protokollene 

																																																								
635 Strømmen, 2015 s. 51-53. 
636 Steinsvik, 1932 s. 49. 
637 I boken beskrives også katolisismen som «den religiøse bolschevisme», nærmest som en konspirasjonsteoretisk kraft. Steinsvik, 
1932 s. 279. 
638 I Sverige var det Jönköping-baserte forlaget Herman Halls, ved direktør Fr. Hägg som hadde vist sin interesse. Brev fra A. Hiorth 
til Steinsvik 19.11.1935. Ms. Fol. 4561 E:3: a. Håndskriftsamlingen, NB. Skolemannen Hans Lødrup, som skulle oversette boken til 
tysk og var i kontakt med et forlag i München, mente at en tyskspråklig oversettelse ville medføre «et langt hårdere slag mot den 
katolske kirke». Brev fra H. Lødrup til Steinsvik 31.8.1936. Ms. Fol. 4561 E:3: a. Håndskriftsamlingen, NB. 
639 Brev til M. Steinsvik fra K. Steinsvik 9.12.1939. Ms.fol. 4561 A:1, Håndskriftsamlingen, NB. 
640 Brev til M. Steinsvik fra K. Steinsvik 18.9.1933 s. 12. Ms.fol. 4561 A:1, Håndskriftsamlingen, NB. 
641 Hans bok Unge mennesker fra 1936 er illustrert av Finn Wigforss, som i 1942-1943 var ved Leningradsfronten, som «SS 
kriegsbericheter» for Den norske legion. Wigforss erfaringer resultere i boken Krigens ansikt (1944), utgitt på Viking forlag av 
Nationens redaktør, Olav Eide jr. 
642 Brev til M. Steinsvik fra K. Steinsvik 14.6.1941 s. 12. Ms.fol. 4561 A:1, Håndskriftsamlingen, NB. 
643 Se diverse brev 8.1, 22.3, 2.4 og 24.4.1940. A. Hiorth til M. Steinsvik. Ms.fol. 4561 A:1, Håndskriftsamlingen, NB.  
644 Steinsvik, Marta. Kreftens gåte. Oslo 1940, denne utkom i en utvidet utgave i 1944. Steinsvik, Marta. Tang og tare som 
vitaminkilde. Eget forlag. Nordstrandhøgda 1944.  
645 Marstein. De hvite ravners broderskap. Noen short-stories. Eget forlag. Oslo 1945, Steinsvik, Marta. Frimodige ytringer. Eget 
forlag. Oslo 1946. 
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Marta Steinsvik var trolig den enkeltpersonen i Norge som på 1920-tallet, i størst grad bidro til å utbre 

kjennskap til Protokollene blant befolkningen. I løpet av de første årene etter at Protokollene ble kjent 

i 1920, reiste hun rundt i landet og holdt foredrag, ofte i regi av Folkeakademiet.646 Tilhørerne var 

ofte ungdom fra bondeungdomslagene. Allerede i november 1920, bare uker etter at Den nye 

verdenskeiser var utkommet, ble det annonsert for foredraget «Zions konge – De verdensberygtede 

jødiske protokoller» i Flekkefjordsposten.647 I hennes egne håndskrevne foredragsnotater kan vi lese 

hvordan Steinsvik presenterte Protokollene for sine tilhørere.  
 
Denne guds utkaarne [les: jødene] er av himlen bestemt til at knuse de dumme kristenmennesker der lar sig lede 
av instinkt og ikke av fornuft, av dyrisk drukkenskap og usedelighet og ikke av menneskeverdighet. Disse 
folkemasser, der snart vil feire triumfer i form av plyndringer, i al slags vold begaat i frihetens og lighetens navn, 
vil tilintetgjøre al social orden for at kunne opreise den jødiske konges trone på ruinerne.648 

 

Mengden annonser i lokalaviser fra hele landet, tyder på en utstrakt foredragsvirksomhet, ikke minst 

i ungdomslagene. I en annonse i Bergens Tidende fra februar 1922, kan vi eksempelvis se at hun holdt 

det samme foredraget for det frilynte ungdomslaget, Ervingen. 649  Steinsviks foredrag om 

jødesammensvergelsen var svært populært og hun samlet som oftest fulle hus. En entusiastisk 

anmelder i Namdalen hevdet at over 100 mennesker hadde møtt opp i oktober 1922. Her hadde 

Steinsvik sitert fra Protokollene og vist «kva system det er i dette arbeidet på å rydde vekk dei 

kristne». Men selv om tilhørerne fikk ny innsikt Jødens ulike arbeidsmetoder, var visse opplysninger 

allerede kjent: 
 
At det t.d. er jødar som har stått attom alle revolusjonar og den store verdenskrigen, og at dette var planlagt i god 
tid før det vart sett ut i livet, veit no alle som har sett seg inn i den sanne samanhengen. – Vi fekk også døme fraa 
vårt eige land på korleis jødane har armane sine ut for å bryte ned dei kristne folkesamfund ved å nøre det 
økonomiske hatet.650  

 

Bare «Kristi kjærleik» kunne redde samfunnet fra å bryte sammen, hadde Steinsvik forklart til 

forsamlingen som satt «som dei slukte kvart ordet[sic!] heilt til slutt», skal vi tro anmelderen.651  

Marta Steinsvik en svært aktiv foredragsholder og holdt eksempelvis tretti foredrag mellom 14. 

oktober og 13. november 1922, altså ett hver kveld. 652  I 1925 anslo Aftenposten at hennes 

landsdekkende foredrag om jøder og jesuitter hadde «naad noget slikt som et par hundre tusen 

mennesker».653 Av den grunn er det strekt misvisende når biograf Ingeborg Solbrekken skriver at, 

selv om Steinsviks uttalelse om at hun ikke ønsket jøder i Norge kan «karakteriseres som 

																																																								
646 Folkeakademiet er en ideell organisasjon for å fremme kultur og kunnskap, grunnlagt i 1885. 
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antisemittisk», var hun kun en «talsmann for noen av tidens fordommer».654 Selv om antisemittiske 

fordommer var forholdsvis utbredt i samtiden, er dette er å bagatellisere Steinsviks helt spesielle rolle 

som antisemittisk multiplikator og aktiv spreder av konspirasjonsteorier til store grupper i norsk 

mellomkrigstid.655  

 

5.5 Eugen Nielsen (1884-1963) 

Georg Eugen Nikolai Nielsen ble født i Kristiania i 1884, som sønn av Johan Nikolai fra Kongsberg 

(f. 1844) og Karen Christine Nielsen (f. 1844) fra Sarpsborg. Faren begynte sin yrkeskarriere som 

malersvenn, men flyttet til hovedstaden for å drive som møbelforhandler. Da Eugen ble født bodde 

familien i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka, i samme bygård som faren drev sitt møbelutsalg. I 

folketellingen fra 1910 står han oppført med yrkestittelen «gårdeier». Dette skyldtes at han i 1890-

årene bedrev eiendomsinvesteringer, noe som senere skulle komme Eugen og hans yngre søster Alida 

(f. 1890) til gode.656 Eugen Nielsen var soldat under den spente situasjonen da Norge løsrev seg fra 

Sverige i 1905. 657  Kort tid etter unionsoppløsningen begynte han arkitektstudier ved Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm, og besøkte som student Tyskland både i 1906 og 1909.658 Fra 1910 

var han privatpraktiserende arkitekt i Kristiania. 659  Det er imidlertid lite sannsynlig at Nielsen 

noensinne satt ved tegnebordet, for mye av hans tid gikk til administrasjonen av hans aldrende fars 

eiendommer. Våren 1917 opprettet Nielsen «Aktieselskapet N-I» sammen med sin søster Alida og 

sin svoger, hvalfangeren Andreas Hay Ingebrigtsen.660 Formålet var eiendomskjøp i hovedstaden, og 

vinteren 1922-23 hadde de omgjort farens eiendommer til aksjeselskap, samt etablert noen nye.661  

I takt med formuens vekst ønsket Eugen Nielsen flytte fra østkanten til et finere strøk. I 1925 

annonserte han derfor etter en enebolig med 7-8 værelser «beliggende i vestkantens bedste strøk».662 

Det var imidlertid først ti år senere at han flyttet han inn i en stor villa med tilhørende skjermet hage 

i Eckerbergsgate på Frogner.663 I en avisreportasje om hagekultur på vestkanten, fortelles det at 

Nielsens «store og prektige have» er dekorert med tre verdifulle skulpturer, blant annet en kinesisk 

																																																								
654 Solbrekken, 2012 s. 334. 
655 Dette er tidligere blitt påpekt av historiker Kjetil Braut Simonsen. Se «En antisemittisk multiplikator» i Morgenbladet, 20.1.2012 
s. 21. 
656 Johan Nielsen kjøpte bygårdene i Thorvald Meyersgate 67 (der Eugen ble født), 69 og 71. Virksomhet ble utvidet til Markveien 
der han skaffet seg eierskapet til nr. 35, 37, 38 og 39. I 1898 eide han også Schous Plass nr. 7 og Rathkes gate 2, som da var under 
oppføring. Kristiania adressebok og Christiania byes matrikul. Han antok også tittelen byggmester da han i 1898 tegnet aksjer i 
selskapet «Store O», et byggeprosjekt der formålet trolig var eiendomsutvikling på en parsell i Vestre Aker. Norsk 
kunngjørelsestidende. 20.9.1898 s. 2. 
657 «En markant skikkelse i den nasjonale kamp. Eugen Nielsen in memoriam» i Folk og Land, 15.8.1963 s. 2. 
658 L-saken til Nielsen. Dok. 63: Frøen til Statsadv. Brynjulf Bull 3.4.1946. Vedlegg: «NSDAPs "partidag" i Nürnberg i 1936». 
659 Fougner, Eiliv (red.). Norske ingeniører og arkitekter. Abel Kunstforlag. Kristiania 1916 s. 137. 
660 Handelsregister for Kongeriket Norge. 1917 kollonne: 634-635. 
661 Dette dreide seg om adressene Markveien 35, 37, 38 og 39, Ratkesgate 2, Olav Ryes plass 3, Schous plass 7 og Thorvald Meyers 
gate 69 og 71. Sistnevnte ble benyttet som Nielsens kontor, men også som partihovedkvarter for Norges Nasjonalsosialistiske 
Arbeiderparti (NNSAP) og Antiforlaget. 
662 «Enebolig», annonse i Tidens Tegn, 8.5.1925.  
663 Adressebok for Oslo 1936 s. 1050. Digitalarkivet, Arkivverket. 
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tempelurne fra 1600-tallet.664 Tidlig på 1930-tallet bygget han også opp en stor våpensamling, som 

ved krigens slutt var vokst til «den største våbensamling i Norge, – om ikke i Skandinavia».665 

Gjennom sin virksomhet som gårdeier ble Nielsen på 1930-tallet en aktiv part i klassekonflikten 

som preget hovedstaden i mellomkrigstiden, og han var stadig i uoverensstemmelser med sine 

leieboere og Oslo Leieboerforening. Arbeiderpressen dekket flere tvilsomme tilfeller av utkastelser 

der det samlet seg tusener av mennesker i gatene for å vise solidaritet med de utkastede – og ikke 

minst protestere mot Nielsens hensynsløshet.666 Alt i alt gjorde Nielsens utleievirksomhet ham til en 

svært velholden, men hatet mann.667 Hans tvilsomme metoder førte ham flere ganger på kant med 

loven, og i 1938 ble han siktet for overtredelse av Trustloven etter anklager om urimelig høye 

leiepriser.668 Hans leieboere kunne også føle seg truet av gårdeieren som sendte skriftlige oppsigelser 

på brevpapir med hakekors.669 Hans velstand hadde nemlig muliggjorde at han kunne vie seg fullt til 

sine ideologiske overbevisninger, og han fikk en viktig rolle som bakmann og mesen for en rekke 

høyreaktivistiske og fascistiske prosjekter på 1930-tallet.  

Nielsen hadde i lang tid omfavnet den politiske høyreradikalismen, en affære som startet med 

medlemskap i Fedrelandslaget.670 I 1927 var han aktiv i den første norske fascistbevegelsen, Den 

nationale legion, ledet av grossisten Karl Meyer. Etter Legionens valgnederlag høsten 1927, og 

Meyers avgang som fascistfører, satt Nielsen både i legionens arbeidsutvalg og i dens midlertidige 

styre.671 I denne periodenble legionen sterkt radikalisert og trukket i retning av en tyskinspirert og 

raseideologisk fascisme, særlig synlig fra desember 1927, da de adopterte hakekorset som symbol.672  

Antagelig var dette mye takket være Nielsen. I følge hans mangeårige samarbeidspartner Stein Barth-

Heyerdahl, var Nielsen en av de siste som forlot legionen da den gikk i oppløsning utpå våren 1928. 

Nielsens erfaringer fra denne turbulente tiden, medførte at han siden var skeptisk til å selv gå inn i 

nye partidannelser.673  

I 1927 hadde Nielsen lest boken Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer 

Geheimnisse, som han hadde lånt av sin venn i Den nationale legion, den høyreradikale forfatteren 

Erling Winsnes.674 Boken var skrevet av den tyske generalen og nasjonalsosialisten Erich Ludendorff. 

																																																								
664 «Haveskulpturer» i Aftenposten 26.8.1939. 
665 «Én samler på våben» i Aftenposten 1.6.1935 s.6, Frøen til Politifullmektig Eriksen 19.1.1946 s.3. Dok. 37, L-saken til Nielsen, 
RA. 
666 «Ny dukkert for arkitekt Eugen Nielsen» i Arbeiderbladet 24.5.1935 s. 15.  
667 Nielsen oppga i 1938 en årlig inntekt på 65 000 kroner med en formue på 750 000 kroner. Dette var forholdsvis store 
pengesummer i samtiden, men med tanke situasjonen han befant seg i kan han ha vært forsiktig med å oppgi hans eiendom tall med 
tanke på situasjonen han da befant seg i, men Nielsen var også tidligere bøtelagt for feilaktig selvangivelse. Dagbladet 30.5.1938. 
668 Nielsen ble frifunnet på tross av at Oslo kontrollnemd, som sakkyndige instans enstemmig mente leiene var utilbørlige. 
Arbeiderbladet, 13.6.1938 s. 5. 
669 «Byrettssaken mot Fosse Stavnem» i Arbeiderbladet, 6.5.1936 s. 15. 
670 Under landssviksaken hevdet Nielsens at han ikke hadde «vært medlem av noget politisk parti utenom Fedrelandslaget». Brev til 
adv. Frøen 30.11.1945. Dok 32, L-saken til Nielsen, RA. 
671 Emberland, 2015 s. 129-132.  
672 Emberland antyder at det trolig var Nielsen som foreslo hakekorset som symbol. Emberland, 2015 s. 133, 137. 
673 Barth-Heyerdahl, Stein. «En markant skikkelse i den naljonale[sic] kamp. Eugen Nielsen in memoriam» i Folk og Land nr. 21, 
15.8.1963 s. 2. 
674 Emberland, 2003 s. 114-115. 
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To ganger hadde han forsøkte å avvikle den parlamentarisk-demokratiske Weimar-republikken, først 

under det høyreradikale Kapp-kuppet 1920 og deretter under det nazistenes «ølkjellerkupp» i 1923. 

Han var en av NSDAPs tidligste medlemmer og den ledende proponent for den såkalte «dolkestøt-

legenden», en subversjonsmyte om at jøder, frimurere og sosialister hadde forårsaket det tyske 

krigsnederlaget.675 Nielsen tok kontakt med Ludendorff og sikret seg enerett på boken i Norge og 

Danmark. Han fikk engasjert Grete Berggrav som oversetter, som da arbeidet for Tidens Tegn og 

forøvrig var søster av biskop Eivind Berggrav. 676  Nielsen opprettholdt en nær forbindelse til 

Ludendorff frem til dennes død i 1937, samt hans kone Mathilde Ludendorff.677  

I desember 1928 ble Frimureriets avsløring utgitt på Nielsens nyetablerte forlag, Antiforlaget. 

Dette startet han i samarbeid med svogeren Andreas Ingebrigtsen og den tidligere kontorsjefen i Den 

nationale legion, Leif Normann.678 I løpet av ett år utkom boken i fire opplag og 12 000 eksemplarer 

var solgt. Dette gjorde at forlaget i desember 1929 utga en noe utvidet annen del, Frimureriets 

avsløring 2.679 I desember 1930 utkom nok en bok fra Ludendorff på Antiforlaget, som fikk tittelen 

Verdenskrigen truer, selv om den gjerne ble omtalt som del 3 i det samme verket.680 Selv om det var 

Ludendorffs bøker som fikk mest oppmerksomhet av Nielsen, utga Antiforlaget også andre 

antisemittisken. Antikatolske og antifrimureriske bøker i løpet av mellomkrigstiden.681  

I 1932 grunnla Nielsen avisen Fronten med journalist Adolf Egeberg jr. i redaksjonsstolen. 

Opplaget var på omkring 2000 eksemplarer, hvorav ca. 300 gikk til faste abonnenter mens løssalg og 

gratiseksemplarer sto for det resterende. 682  Frontens første utgave ble utgitt på den norske 

merkedatoen 7. juni og med overskriften «Til kamp mot kulturbolsjevismen!» i krigstyper på 

forsiden. Ifølge avisens formålserklæring, skulle den være et partinøytralt «organ for norsk ungdom» 

og en motvekt til «den revolusjonære front» og dens angivelige kapring av den unge generasjonen. 

Avisen ønsket å gjøre norsk ungdom om til en «veldisiplinert armé av politiske soldater», som skulle 

føre an i den ideologiske kampen mot bolsjevismen.683 Dette var ideer som åpenbart hadde et visst 

gjennomslag i den borgerlige presse, for to dager senere siterte Aftenposten fra Frontens 

																																																								
675 Steinmann-Gall, Richard. The Holy Reich. Nazi Concepts of Christianity, 1919-1945. Cambridge University Press. Cambridge 
2003 s. 87. 
676 Grete Berggrav skal ha rådført seg med sin bror om hvorvidt hun skulle påta seg oversettelsesoppdraget, noe biskopen anbefalte 
henne å gjøre. Frøen til Statsadv. Brynjulf Bull 3.4.1946. Vedlegg: «Mine bekjentskaper i Tyskland». Dok. 63. L-saken til Nielsen, 
RA. Under okkupasjonen bemerket biskop Berggrav seg som en samlende skikkelse i den kirkelige motstandskampen mot nazismen.  
677 Selv under krigen opprettholdt Nielsen kontakten med Mathilde Ludendorff, dog via fabrikkeieren Hans Lange, som later til å ha 
vært involvert i publiseringsvirksomheten hennes i Tyskland. Brev fra E. Nielsen til H. Lange 4.10.1941. Dok. 14. L-saken til 
Nielsen, RA. Det fremgår av dette brevet at Lange har oversendt Nielsen et parti med bøker, som arkitekten akter å utgi i Norge. 
678 Handelsregistre for Kongeriket Norge. Oslo 1929. Kolonne 394. 
679 Allerede i januar 1929 måtte det trykkes opp et tredje opplag, mens det fjerde utkom i august. Se «Utgiverens forord» i 
Ludendorff, Erich. Frimureriets avsløring. Antiforlaget. Oslo 1929 (fjerde opplag) s. VIII-X. Salgstallet oppgis i «Utgiverens forord 
til 2. del» i Frimureriets avsløring 2. Antiforlaget. Oslo 1929 s. 5. 
680 Ludendorff, Erich. Verdenskrigen truer. Antiforlaget. Oslo 1930. Originaltittelen var Weltkrieg droht auf deutschem Boden. 
681 Forlaget utga blant annet Carl Lies Et menneske i Russland (1936) og Hans Frøyslands Vekk med frimurerlosjene (1937), samt 
Marta Steinsviks Sant Peters Himmelnøkler (1930 og 1932). Forlaget ble ikke oppløst før i 1964, etter at Nielsen var død. Norsk 
Lysningsblad 8.9.1964. 
682 Under landssviksaken hevdet Nielsen at avisen, som gikk inn på høsten 1940, ikke ga ham økonomisk vinning og at han la ned 
avisen siden ytringsfriheten ble innskrenket. «Fronten»: En redegjørelse. 10.9.1946 s. 25-26. Dok. 69. L-saken til Nielsen, RA. 
683 «Vårt mål» i Fronten nr. 1, 1932 s. 1-2. 



	 89	

formålserklæring og konkluderte med at «formålet er godt». 684  Selv om innholdet avisens 

førsteutgave kunne oppfattes som alminnelig høyreaktivisme, ble det etter kort tid langt mer radikalt. 

Fronten har senere blant annet blitt sammenlignet med den antisemittiske tyske ukeavisen Der 

Stürmer, utgitt av nazisten Julius Streichers.685 Og avisen gjenga da også innhold fra dette tyske 

motstykke, deriblant Der Stürmers temanummeret fra mai 1934 viet ritualmordanklager.686  

Fra 1932 til 1934 var Fronten organ for Norges Nasjonal-Socialistiske Arbeiderparti (NNSAP). 

Partiet profilerte seg som et ikke-marxistisk alternativ for den norske arbeiderklassen, og ønsket en 

radikal nyorientering av samfunnet.687 Da NS ble dannet i mai 1933, valgte flere av NNSAPs unge 

medlemmer å slutte seg til Quisling. De resterende NNSAP-medlemmene mente derimot at NS var 

for borgerlig, og ønsket en total nasjonalsosialistisk omveltning av det bestående samfunnet. Deler 

av partiet ville også forkaste «den semittiske» kristendommen og erstatte den med en modernisert 

norrøn hedendom. 688  I første halvdel av 1930-tallet var Fronten et viktig talerør for den 

nasjonalsosialistiske raseorienterte og nyhedenske opposisjonen innenfor NS.689 I førstenummeret av 

Fronten ble Quisling riktignok hyllet for å ha satt Stortinget på plass med sin «mannfolkstemme» 

under trontaledebatten i april 1932.690 Men etter stortingsvalget i 1933 var avisen langt mer kritisk til 

Quisling og hans parti. Partiet blir ledet av «en saueflokk» og den sterke mann er blitt erstattet med 

en stakkar, hvis «gutteaktige, ubehjelpsomme klossethet» kun bidrar til å «fremkalle sympati», 

skriver Stein Barth-Heyerdahl i Fronten.691 

I 1934 brøt ungdommene i NNSAP med Fronten grunnet ideologiske og personlige 

motsetninger. Nielsen overtok nå som redaktør for avisen, som i økende grad fungerte som hans 

personlige talerør. Etter bruddet og frem til siste nummer utkom i september 1940, ble avisens spalter 

i økende grad viet konspirasjonsteorier om jøder og frimurere, samt artikler skrevet av og om 

ekteparet Ludendorff og deres teorier.692 Avisen fikk dermed et paranoid preg hvor «det jødiske 

frimureriet» ble beskylt for å stå bak alt fra økonomisk krise og kriger til Fritjof Nansens død i 1930. 
693I denne perioden trykket Nielsen flere tekster skrevet av kjente nasjonalsosialister, men også en 

lengre artikkelserie av den amerikanske fritenkeren og agnostikeren Robert Green Ingersoll.694 Ifølge 

																																																								
684 «"Fronten"» i Aftenposten 9.6.1932 s. 2. Fronten oppfattet på sin side den borgerlige «asfaltpressen» som en spreder av 
«forfalskede nyheter», og en del av problemet. Se «Et oppgjør med asfaltpressen» i Fronten nr. 2, 1933 s. 2 og 4. 
685 Rapport av 5.12.1945 fra krim.ass. Tore Ljungqvist. Dok. 29, L-saken til Nielsen, RA.  
686 «Jødisk mordplan» i Fronten nr. 7, 1934 s. 2. 
687 Emberland, 2003 s. 116.  
688 Emberland, 2003 s. 124-126. 
689 Emberland, 2003 s. 121. 
690 «Statsråd Quisling» i Fronten nr. 1, 7.6.1932 s. 2-3. Like etter Quislings stortingstale sendte Nielsen ham et brev der han anbefalte 
ham en sveitsisk publikasjon om temaet. Dette dreide seg om publikasjonen Charts Representing the Soviet Organisations Working 
for Revolution in All Countries utgitt i 1928 av den antikommunistisk organisasjon «Permanens Bureau of the International Entente 
Against the Third International». Organisasjonen hadde hovedsete i Sveits og forgreninger i flere land. Brev fra E. Nielsen til V. 
Quisling 19.4.1932. Ms.fol.4096: 10:4, Håndskriftsamlingen, NB. 
691 «National Samling» i Fronten nr. 13, 1933 s. 1 og 4. 
692 Emberland, 2003 s. 127-129. 
693 Nansen rakk aldri å avsløre frimurernes planer, skal Nielsen ha hevdet, da «han ‘døde i rett tid’, som frimurerne brukte å uttrykke 
det.» Se «Fronten»: En redegjørelse. 10.9.1946 s. 12. Dok 69, L-saken til Nielsen, RA.  
694 Ingersolls artikkelserie sto på trykk i Fronten fra september 1937 (nr. 7) til februar 1938 (nr. 2). Tekster undertegnet Albred 
Rosenberg, Theodor Fritsch, Joseph Goebbels og Julius Streischer kan også leses i Fronten nr. 15 og 16 1933 og nr. 9 1935. 
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Stein Barth-Heyerdahl fungerte Nielsens generelle virksomheter samlende på den mer radikale fløyen 

av norske nasjonalsosialister i mellomkrigstiden.695 

Da den tyske okkupasjonsmakten inntok Oslo 9. april 1940, var Den Norske Store Landsloge 

blant de første bygningene som ble besatt. Nielsen hadde allerede skapt seg et navn i tyske 

antifrimurer-kretser, og SD, den tyske sikkerhetstjenesten, anså ham faktisk som en av Europas 

fremste eksperter på frimureriet.696  Okkupasjonsmakten ønsket derfor Nielsen som bestyrer for 

losjens eiendeler. 697  Allerede 9. april ble Nielsen kontaktet av representanter for den tyske 

okkupasjonsmakten. Kontakten ble opprettet av SD-mannen Erhard Böhm, men med tiden ble han 

introdusert for hans overordnede Wilhelm Wagner ved Sipo-SDs hovedkvarter på Victoria Terrasse. 

Wagner hevder i avhør etter krigen at han og Nielsen ble «gode venner som vanket meget sammen 

privat».698 På kvelden, etter Quislings statskupp, sendte Nielsen kuppmakeren et brev der han advarte 

om at flere norske offiserer angivelig var frimurere.699 Vedlagt var et tidligere nummer av Fronten 

med lister over dem dette gjaldt. Det var de «overnasjonale makter» som utgjorde den største trusselen 

mot den nasjonale selvstendigheten, hevdet han og fortsatte: «Den forrige verdenskrig viste utallige 

eksempler på at frimureriet er internasjonalt og arbeidet efter de jødiske planer bak begge fronter. Det 

var jødenes og deres lakeier frimurerne i samspill med Romerkirken som tilslutt fikk knekket 

Tyskland.»700 

Etter attentatforsøket på Hitler 20. juli 1944 sendte Nielsen et brev til Wagner der han uttrykte 

lettelse over at føreren var i live. I Nielsens paranoide verdensbilde hadde den jødisk-frimureriske 

konspirasjonen forgreninger som strakk seg over landegrenser, men infiserte også den «nasjonale» 

front. Det er det «frimurerinfiserte» NS han siktet til når han skriver følgende til Wagner: 

«Representanter for disse overnasjonale makter i Norge føler seg snart helt sikre her, slik som de 

arbeider både skjult og åpent, både i og utenfor partiet.»701  

Nielsen, som bar et hakekors på jakkeslaget under hele okkupasjonen, holdt også flere 

middagsselskaper hjemme i Ecklerbergsgate på Frogner med prominente tyskere, deriblant høyere 

offiserer fra Kriegsmarine og en krigsdommer.702 Et vitne i Nielsens landssviksak, som i fjorten år 

hadde arbeidet for ham som altmuligmann, hevder at hans tidligere arbeidsgiver hadde hatt en utstrakt 

																																																								
695 For Stein Barth-Heyerdahl var Nielsens avis og forlag noe stabilt som styrket troen på at nasjonalistiske prosjekt var mulig i 
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700 Brev til Quisling 9.4.1940 (vedlagt utgave av Fronten nr. 3, 15.10.1939). Dok. 57. L-saken til Nielsen, RA.  
701 L-saken til Nielsen. Dok 13. Brev fra Nielsen til Wagner 21.7.1944. 
702 Rapport av 27.7.1945 fra krim.ass. Lungqvist, Øk. Dok. 4, L-saken til Nielsen, RA. 
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korrespondanse med Tyskland også lenge før okkupasjonen.703 Da Nielsens besøkte De olympiske 

leker i Berlin i 1936, møtte han sin tyske venn Ernst Züchner, som var ansatt i Goebbels 

propagandaministerium. Her ble han invitert med til rikspartidagene til NSDAP som ble avviklet i 

Nürnberg høsten samme år.704  

Det er kjent at en rekke personer tilknyttet NNSAP ble vervet som informanter fra tysk 

tetterretnig allrede før krigen.705 Kan også Nielsen ha blitt vervet av tysk etterretningstjeneste? Det 

ble aldri bevist under landssviksaken, men sannsynligheten er ganske stor at han allerede før 

okkupasjolnen sendte lister over norske jøder og frimurere til sine tyske kontakter. 

 

5.5.1 Nielsen og Protokollene 

Selv om det er uklart når Eugen Nielsen først ble kjent med Protokollene, er det rimelig å anta at han 

visste om dem da han utga Ludendorffs bøker. På omslaget av samtlige bøker ble det annonsert for 

Den nye verdenskeiser sammen med annen antisemittisk litteratur.706 I tillegg til dette, er det åpenbart 

av innholdet i Ludendorffs bøker er inspirert av Protokollene. Som det fremgår av tittelen 

Frimureriets avsløring, var det sentrale temaet en «avsløring» av en verdensomfattende frimurerisk 

sammensvergelse hvor jødene trakk i trådene. I innledningen til første bok skriver han: 

«’Hemmeligheten’ ved frimureriet er nemlig overalt og bestandig jøden.» 707  Fienden ønsket å 

undergrave samfunnet, og arbeidet for dette ikke bare fra utsiden, men også innenfra: «På den indre 

front må vi bekjempe jødene, som gjennom frimurervesenet og Marxismen, fremmed kapital og 

forsumpning av folkets åndelige og materielle liv vil tilkjempe seg makten i verden[...].» 708 

Ludendorff deler dered Protokollenes fiendebilde. Han legger også til at det «gjelder å bekjempe 

jesuittene og alle deres herskesyke avleggere, som kjemper for det samme mål og som også misbruker 

religionen for politiske formål.»709 Med dette oppjusterer han jesuittenes rolle i sammensvergelsen, 

fra å være marginale aktører i en romersk-katolsk sammensergelse, til å bli en betydningsfull de av 

den samme superkonspirasjonen, bdet Ludendorff omtaler som «de overstatlige makter».710 

I sitt forord til boken, slutter Nielsen seg helhjertet til de samme forestillingene: «Jødenes 

arbeide for å vinne verdensherredømmet er kamoflert på mange måter. En av disse er den 

internasjonale frimurerorden. En annen er den katolske jesuittorden […].»711  For ham var altså 

frimurerne lite annet enn jødenes redskap, de er «jødenes lakeier» og således «kunstige jøder».712 I 

																																																								
703 Dette vitnet hevdet også at Nielsens hjem på Frogner hadde blitt frekventert av flere tyskere under krigen, deriblant SS-offiseren 
Erhard Bøhm. Rapport av 27.7.1945 fra krim.ass. Lungqvist, Øk. Dok 4, 25. L-saken til Nielsen, RA. 
704 Nielsen skal også ha besøkt Tyskland som arkitektstudent i 1906 og 1908, samt med sin kone i 1934. Frøen til Statsadv. Brynjulf 
Bull 3.4.1946, vedlagt Nielsens utredninger. Dok. 63. L-saken til Nielsen, RA.  
705 Pryser, Tore. Hitlers hemmelige agenter. Tysk etterretning i Norge 1939-1945. Universitetsforlaget. Oslo 2001 s. 371. 
706 Dette kommer vi tilbake til i neste kapittel.  
707 Lundendorff, Erich. Frimureriets avsløring. Antiforlaget. Oslo 1928 s.11. 
708 Ludendorff 1928 s. 99. 
709 Ludendorff 1928 s. 99. 
710 Begrepet benyttes først og fremst i Verdenskrigen truer, der det benyttes flere titalls ganger. Se Ludendorff 1930. 
711 Ludendorff 1928 s. 1. 
712 Ludendorff 2 1929 s. 5. 
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forordet antar han at leseren er klar over at jødedommen og bolsjevismens er forbundet, men påpeker 

at det er frimureriet som utgjør bindeleddet.713 Med dette introduserer han nytt syn på klassekampen 

og den russiske revolusjon, ettersom han hevder at revolusjonslederne ikke bare er jøder, men også 

frimurere. «Klassenes virkelige fiende er usynlig. I hemmelig broderskap med frimurere i alle land 

driver jødene sitt store spill», skriver han.714 I slutten av forordet understreker han at utgivelsen ikke 

er forårsaket av en fiendtlighet mot norske frimurere, men snarere av et ønske om å advare nordmenn 

mot å gå inn i frimurerlosjen. Kampen mot det internasjonale frimureriet føres av nasjonale grunner, 

understreker Nielsen.715  

I første nummer av Fronten hevdes det at bolsjevismen har tre måter å oppnå verdensrevolusjon 

på: enten gjennom vold gjennom en væpnet revolusjon, eller gjennom økonomiske femårsplaner. Den 

siste formen fremstår derimot mindre åpenlys, nærmest som et «åndelig bolsjevikisk felttog» som 

fører en skjult krig mot «den nordiske kultur». Denne «kulturbolsjevisme» følger angivelig et 

samfunnsoppløsende program som finnes oppsummert i Protokollene: Dette gjelder degenerasjon av 

ungdommen, familien, samt kontroll over enkeltmennesket gjennom dets laster. I tillegg skal også 

kulturen ruineres ved at kunst og litteratur kun blir et agitasjonsapparat for de skjulte kreftene. Da 

deres mål er «ødeleggelse av religiøse og nasjonale verdier», forsøkte de å så splid i befolkningen 

ved hjelp av «ateismens og materialismens åndsretning».716 

Protokollene blir ikke direkte omtalt i Fronten før i november 1933, da Nielsen i artikkelen 

«Jødenes mål» refererer til en versjon «nedskrevet i 24 protokoller».717 Etter alt å dømme dreier dette 

seg om en utenlandsk utgave, da den hverken samsvarer med Den nye verdenskeiser (1920) eller 

Zions Vises Protokoller (1933).718 Her hevder Nielsen at «‘Protokollene’ er ekte nokk! [...] Enhver 

som leser dem må erkjenne: De er ekte. Alt som blev forutsagt er gått i opfyllelse.» 719 I desember 

samme år trykket Nielsen en norsk oversettelse av «Zunder-dokumentet». I hans kommentar til 

teksten formidler han en subversivmyte ved å hevde at også norske jøder «stiller sig på de 

internasjonale jøders side», men «kamuflerer sig som fedrelandssinnede nordmenn».720  

Fra november 1934 ble Protokollene viet direkte oppmerksomhet i Frontens spalter. Dette var 

i forbindelse med at rettsaken i Bern.721 I januar året etter sto en lengre artikkel på trykk som også var 

knyttet til Bern-saken, men i denne var fokuset på den svenske rabbineren Marcus Ehrenpreis. Han 

hadde både vitnet mot Protokollene under rettsaken og i forveien holdt foredrag om forfalskningen i 

																																																								
713 Ludendorff 1928 s. 4. 
714 Ludendorff 1928 s. 5. 
715 Ludendorff 1928 s. 5-6. 
716 «Til kamp mot kulturbolsjevismen!» i Fronten nr. 1, 7.6.1932 s. 2. 
717 «Jødenes mål» i Fronten nr. 15 1933 s. 2-3. 
718 Som vi har sett manglet Den nye verdenskeiser en slik inndeling og utgaven Zions Vises Protokoller trolig ikke ble utgitt før et 
drøyt år senere. I tillegg samsvarer ikke sitatene brukt av Nielsen med teksten i sistnevnte. 
719 «Jødenes mål» i Fronten nr. 15 1933 s. 2. 
720 «Jødenes verdenserobring» i Fronten nr. 17 1933 s. 2. 
721 «Zions Vises Protokoller» i Fronten nr. 10 1934 s. 2. 
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Norge.722 I juni 1935 var halve avisen viet Nielsens betraktninger rundt domsavsigelsen i Bern, der 

de tiltalte nasjonalsosialistene ble dømt og Protokollene ble erklært som falske. Nielsen oppfattet 

imidlertid saken som en «komedie» og «et godt eksempel på hvorledes jødene kan føre en process», 

noe som ledet ham til å konkludere med at Protokollene var ekte.723 Også i januar 1936 ble temaet 

viet stor plass i Fronten, der Bern-saken atter var den kontekstuelle rammen.724 Nielsen beskrev 

dommen i ankesaken fra høsten 1937 som et «ubetinget nederlag for jødene», noe som angivelig 

medførte at «den jødiske verdenspresse med få undtagelser blev taus».725 

 

5.6 Halldis Neegård Østbye (1898-1983) 

Halldis Neegård ble født i Stor-Elvdal i 1898, der foreldrene Andreas Olsen Neegård og Alma 

Mathilde Neegård drev et stort gårdsbruk og en landhandel.726  Østbye vokste opp i økonomisk 

trygghet, men etter dødfødselen av morens ellevte barn, gikk familien i oppløsning.727 Moren forlot 

familien, søskenflokken ble spredd og Halldis ble boende i tre år hos en pietistisk tante i Ålesund.728 

Etter middelskolen flyttet hun til Kristiania, hvor hennes mor og noen av søsknene bodde sammen 

med bestemoren. Hun konfirmerte seg i Aker Kirke og begynte på Handelsgymnaset. Under 

jubileumsutstillingen i 1914 skal hun ha vært medlem av Bondeungdomslaget og danset leikarring 

med folkedanssamleren Klara Semb, som tilhørte miljøet rundt Hulda Garborg.729 Året etter omkom 

søsteren Borghild, noe Halldis tok svært tungt.730 Etter gymnasiet arbeidet hun noen år på kontor, før 

hun i 1921 fikk en stilling i det ukentlige finanstidsskriftet Økonomisk Revue i Kristiania, hvor hun 

med tiden fikk posisjon som redaksjonssekretær. 731  I 1927 giftet hun seg med skiløper og 

skiprodusent Peter Schou Østbye Han hadde patentert en populær skismøring, noe som sikret 

ekteparets økonomi. Østbye dyrket skisporten og var en pionér innen den moderne slalåmens 

utbredelse i Norge. Da Damenes Skiklub ble opprettet på hennes initiativ i 1931, var dette en av de 

første kvinnelige foreninger tilknyttet Norges skiforbund.732 Ekteparet Østbye fikk ingen egne barn, 

																																																								
722 «Jødepropagandisten Ehrenpreis» i Fronten nr. 1 1935 s. 1 og 4. 
723 «‘Zions Vises Protokoller’ er ekte» i Fronten nr. 6 1935 s. 1 og 4. 
724 «Omkring ‘De vise fra Zions Protokoller’» i Fronten nr. 1 1936 s. 2-3. 
725 «‘Zions vises protokoller’» i Fronten nr. 10 1937 s. 4. 
726 I digitalarkivet står imidlertid 1896 oppført som fødselsår, men årstallet 1898 er gjennomgående i alle dokumenter Østbye selv har 
vært i befatning med. Toftesund 2001 s. 28. 
727 Hennes søsken var Anna (f. 1887), Rolf (f. 1890), Reidar (f. 1895), Valborg (f. 1900) og Arne (f. 1901), samt Borghild, Ole og 
Øystein, samt en «tidligere» Halldis, som døde like etter dåpen. Toftesund 2001 s. 28. 
728 Ifølge Figueiredo ble hun her, gjennom søndagsskole og kristelig privatskole, kjent med Jesus. Selv har hun beskrevet et nattlig 
møte med djevelen da hun som seksåring var med familien på besøk hos en onkel på Rena. Til tross for disse opplevelsene ble hun 
angivelig aldri noen troende kristen. Figueiredo, Ivo de. «Langs historiens blindspor. Et portrett av Halldis Neegaard Østbye» i 
Historie nr. 1 2001. 
729 Samme år hadde Semb sagt opp en deltidsstilling i Den 17de mai og sammen med Hulda Garborg hadde Semb gjenopplivet 
interessen for norsk folkedans. Figueiredo, Ivo de. «Langs historiens blindspor. Et portrett av Halldis Neegaard Østbye» i Historie nr. 
1 2001. http://www.ivodefigueiredo.no/Artikler/Langs%20historiens%20blindspor.htm (10.5.2017). 
730 Toftesund 2001 s. 29. 
731 Økonomisk Revue, ble utgitt av Tidsskrift for Bank- og Fianansvæsen og dets redaktør var den konservative og tysklands-vennlige 
forretningsjuristen Emil Diesen. Toftesund 2001 s. 28-29. 
732 Toftesund 2001 s. 30-31. 
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men etter at hennes søster Anna Helene Haug døde sent på 1920-tallet, tok de til seg hennes sønner 

Gunnar og Odd Haug.733 

Østbye meldte seg inn i Nasjonal Samling sensommeren 1933, men hennes begeistring for 

Quisling skal ha blitt tent allerede våren 1932 etter stortingstalen der han som forsvarsminister i 

Bondepartiregjeringen anklaget Arbeiderpartiet for landsforræderi. 734  Hun fant raskt sin plass i 

partiets innerste krets, både som Quislings sjåfør og taleskriver, og tidlig i 1934 fikk hun sitt første 

offisielle verv i partiet som propagandaleder i Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon. Året etter ble 

hun utnevnt til leder for NS’ presse- og propagandakontor i Oslo. Østbye dannet også NS’ Kvinnehird 

i hovedstaden og ble samtidig landsleder i samme organisasjon.735 Parallelt med disse vervene var 

hun en aktiv skribent, og i perioden 1937-1940 redaktør for NS-organet Fritt Folk. Etter 

partisplittelsen i 1937 forble Østbye lojal mot Quisling og det stadig mer marginaliserte partiet. I 

denne «politiske sekten» fikk hennes totaliserte antisemittiske fiendebilde stor innflytelse. 736 

Gjennom sin skribentvirksomhet bidro hun til å trekke partiet i konspirasjonsteoretisk retning. Hennes 

verdensbilde gjenspeiles særlig i boken Jødeproblemet – og dets løsning fra 1938, skrevet under 

pseudonymet Irene Sverd, og den reviderte og utvidede utgaven Jødenes krig fra 1941.737  Her 

beskriver Østbye en global sammensvergelse bestående av kommunister, kapitalister og frimurere.738 

Frimurerne blir omtalt som «kunstige jøder» og Østbye er derfor svært skeptisk til å slippe frimurere 

inn i NS. Grunnet vanskeligheter med finne kyndige folk har man i noen tilfeller blitt tvunget til å 

ansette frimurere i viktige posisjoner i partiet, innrømmer hun, men advarer: «At vi ødelegges 

innenfra kan der vel ikke lenger være tvil om, og at frimureriet driver sitt organiserte renkespill innen 

våre rekker er vel mere enn sansynlig.»739 Østbye foreslår derfor at frimurere over tredje grad bør 

holdes utenfor viktige posisjoner i partiet.  

For Østbye innebar okkupasjonen, hvor mikropartiet NS ble løftet opp av okkupantene, at hun 

måtte avstå flere av sine sentrale verv i NS til menn. Blant annet overtok Gullbrand Lunde 

propagandaavdelingen i mai 1940.740 Til tross for dette fortsatte hun å arbeide hun innen den nye 

Rikspropagandaledelsen. I løpet av kort tid utga hun en rekke bøker, deriblant en Quisling-biografi, 

en sitatbok og første bind av NS’ partihistorie.741 I mars 1944 ble Østbye leder for Antikommunistisk 

																																																								
733 Toftesund 2001 s. 30. 
734 Historiker Ivo de Figueiredo beskriver Østbyes møte med Quisling som en omvendelse, og at «det må ha vært mannen, like mye 
som budskapet» som appellerte til henne. Figueiredo 2001. Østbye tilhørte også et sosioøkonomisk sjikt av befolkningen som NS 
særlig appellerte til, hennes agrarkulturelle og velstående familiebakgrunn tatt i betraktning. Toftesund 2001 s. 34. 
735 Figueiredo 2001. 
736 Figueiredo i Brevig og Figueiredo 2002, s. 188-189. 
737 Sverd, Irene. Jødeproblemet – og dets løsning. Eget forlag. Oslo 1938. Østbye, Halldis Neegård. Jødenes krig. 1941. Kamban 
forlag. Oslo 1941. 
738 «Når vi [...] vet at den mektige finanskapital bak kulissene opererer sammen med verdenskommunismen og de mektige jødiske 
frimurer-organisasjoner, så kan man begynne å danne sig et begrep om jødeproblemets betydning.» Sverd, 1938 s. 20. 
739 Brev til Quisling 30.7.1942. Dok 38. L-sak til Østbye, RA. 
740 Figueiredo 2001. 
741 Østbye, Halldis Neegård. Quisling har sagt. J. M. Stenersens forlag. Oslo 1940 (i alt ble det skrevet fire bind i denne serien frem 
til 1944). Østbye, Halldis Neegård. Boken om Vidkun Quisling. Blix forlag. Oslo 1940. Østbye, Halldis Neegård (red.). Nasjonal 
Samlings historiske kamp. I: 1933-1940. Blix forlag. Oslo 1943. 
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Institutt (AKI), en organisasjon tilknyttet NS som spredte antikommunistisk, antisemittisk og 

antifrimurerisk propagandamateriale.742 En rapport fra den norske motstandsbevegelsen under krigen 

omtaler henne som «Norges mest fanatiske nasikvinne».743 Til tross for tapet av sin sentrale posisjon 

i NS, ser det ikke ut til å ha gått ut over den nære kontakten med Quisling. 

I et brev til Quisling fra den 7. oktober 1942, redegjør Østbye for sine tanker om «løsningen av 

jødespørsmålet». Alt må foregå diskret, i stillhet og etappevis for å unngå uroligheter: «Jeg tror det 

er lite tilrådelig å gå til drastiske forholdsregler på det nuværende tidspunkt, da stemningen er så 

nervøs», advarer hun. 744  «Den endelige ordning», som Østbye kaller det, må «bli radikal og 

usentimental». «Det er det samme som med dyrene. De skal drepes raskt og smertefritt, ikke 

seigpines. Det bør vel også gjelde jødene.»745 Sett i sammenheng med jødearrestasjonene få uker 

senere og de påfølgende deportasjonene, er det lett å tolke brevet som bevis på at Østbyes og NS-

ledelsen kjente og støttet Nazi-Tysklands plan om å utrydde jødene.746 Uansett er det klart at Østbye 

ønsket å deportere jødene fra landet, et krav hun reiser allerede i sin bok fra 1938.747 

Kun to dager etter at den første og største deportasjonen av de norske jødene den 26. november 

1942, trykket Hirdmannen Østbyes kronikk «Jødeånden må bekjempes over alt!».748 Her oppildner 

hun til fortsatt kamp mot jødeproblemet. Dette eksisterer i følge henne fortsatt, selv etter at man har 

kvittet seg med landets jødiske befolkning. Problemet lar seg ikke «løse bare ved rent praktiske 

foranstaltninger, som utskillelse av de jødiske elementer», hevder hun. Det norske folk er nemlig 

utsatt for «den jødiske smitte» og besatt av en oppløsende, abstrakt åndelighet. «Jødeånden – den 

materialistiske tankegangen – er trengt inn i store deler av folket.» Ifølge Østbye er dette en kamp 

«på liv og død», som må videreføres «med en aldri sviktende fanatisme».749  

Det er uklart hva Østbye forventet ville bli jødenes skjebne etter transporten fra Norge. Ettersom 

krigen snudde og «endetiden» kom nærmere, ser hun ut til å også aksepterer drap som metode. I et 

brev til Maria Quisling fra november 1944, i forbindelse med et opprop fra den tyskallierte russiske 

generalen Andreij Vlasov, skriver hun: «Jeg vilde ha hundrevis av høyttalere i forreste linje brøle ut 

over de sovjetrussiske linjer: REDD RUSSLAND – DREP JØDENE! La hver russer drepe sin GPU 

jøde eller politikk, og krigen på østfronten er slutt. [...] Jeg vilde også lage løpesedler i millioner og 

																																																								
742 Mye av dette materialet besto av mindre brosjyrer trykket opp i opp mot 100 000 eksemplarer. Av større prosjekter var Harald 
Damsleths propagandautstilling i vinduet på Grand Café høsten 1944 og Redslenes år, en rikt illustrert trykksak som angivelig viste 
sovjetiske krigsforbrytelser på Lettland-fronten, 1940-1941. Toftesund 2001, s. 61-62.  
743 Englandsrapport. Dok 10. L-sak til Østbye, RA. 
744 «Ang. jødespørsmålet». Brev fra Østbye til Quisling. 7.10.1942. Dok. 41. L-saken til Østbye, RA. 
745 «Ang. jødespørsmålet». Brev fra Østbye til Quisling. 7.10.1942. Dok. 41. L-saken til Østbye, RA. 
746 Denne tolkningen ble benektet av Østbye under landssviksaken, men er også problematisert av andre. Hans Fredrik Dahl viser til 
Østbye og Quislings motstand mot å merke jøder med gul stjerne, og hevdet at deres ambisjoner var politiske, og ikke basert på 
personforfølgelse. Toftesund påpeker at denne lesningen er problematisk i Østbyes tilfelle. Brevets oppfordringer om at planene må 
gjennomføres diskret for å unngå folkelig sympati med jødene, vitner om en taktisk vurdering. Toftesund 2001, s. 120-125. 
747 Her foreslår Østbye jødiske statsdannelser i Guinea, Madagaskar, Sibir eller i «mennesketomme» landområder i Afrika. Sverd 
1938, s. 99. 
748 «Jødeånden må bekjempes over alt!» i Hirdmannen nr. 46, 28. november 1942 s. 1. 
749 «Jødeånden må bekjempes over alt!» i Hirdmannen nr. 46, 28. november 1942 s. 1. 
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kaste ned over sovjetrussiske områder med slagordet: Drep jødene – redd Russland. Om og om 

igjen.»750 

 

5.6.1 Østbye og Protokollene  

I Jødeproblemet – og dets løsning vier Østbye fire sider til om gjengivelse og omtale av 

Protokollene.751 Hun henviser til Nilus’ beskrivelse av hvilken åpenbaring det var å lese dem for 

første gang: «Alle som har lest Zions Vises Protokoller uten forutfattet mening vil forstå hans 

uttalelse. Skjellene faller fra en øyne, og meget av det som før var uforståelig får her sin forklaring.»752 

Videre omtaler hun Bern-saken og hevder at Protokollene ikke er et plagiat fra Jolys og Goedsches 

bøker, men snarere at de begge må ha kjent til jødenes «hemmelige program og benyttet det i sine 

bøker».753 I tillegg påstår hun at teksten ble vedtatt under en frimurerkongress for den jødiske losjen 

Bnai-Brist, som foregikk parallelt med Sionistkongressen i Basel i 1897. Østbye avslutter sin drøfting 

av Protokollene med å hevde at: «Hvordan man enn måtte se på Protokollenes ekthet, så kan der ikke 

herske tvil om at de inneholder programmet for en hemmelig og fryktelig organisasjon som holder 

folkenes skjebne i sine hender.» 754  Dette bevises ifølge Østbye ved at flere av Protokollene 

beskrivelser er blitt til virkelighet etter at teksten først ble utgitt.  

Tre år senere, i Jødenes krig, vier hun hele 25 sider til Protokollene.755 I denne utvidelsen har 

hun lagt til elleve sider med sitater fra Protokollene samt ti sider der hun gjengir og drøfter Nilus’ 

kommentarer til teksten fra 1917.756 I boken avslører Østbye sin interesse for okkult, kabbalistisk 

symbolikk, og i den forbindelse viser hun til Teosofisk Selskaps emblem.757 Dette mener hun viser 

«den symbolske slangen» fra Sions vises protokoller.758 Her trekker hun også en parallell til norrøn 

mytologi og midgardsormen, som hun hevder er «det ondes symbol». Dette er også et symbol på det 

endelige oppgjøret mellom gode og onde krefter, «RAGNAROK – sluttkampen mellom arierne og 

jødemakten.»759  

Østbyes siste offisielle stilling innen NS-regimet var som leder for Anti-Kommunistisk Institutt 

(AKI) fra mars 1944. Formålet med AKI var «utsendelse av antikommunistisk opplysningsstoff over 

hele landet». 760  Hennes oppgaver var derfor å innhente stoff som deretter kunne omformes til 

																																																								
750 Brev fra Østbye til M. Quisling 19.11.1944. Dok. 59. L-saken til Østbye, RA. 
751 Sverd, 1938 s. 84-87. Østbye innleder med et sitat fra Protokollene som ser ut til å være hentet fra den norske utgaven fra 1933. 
752 Sverd, 1938 s. 85. 
753 Sverd, 1938 s. 85-86. 
754 Sverd, 1938 s. 86. 
755 Se Østbye, 1941 s. 119-143.  
756 Østbye, 1941 s. 122-143. 
757 Dette er sammensatt av et ouroboros-merke (en slange som danner en sirkel ved å bite seg i halen), en Davidsstjerne, et ankh- og 
et om-symbol, samt en svastika. 
758 Østbye hevder hodet representer konspirasjonens innviede, mens legemet utgjør det jødiske folk. Østbye, 1941 s. 116-117. Dette 
har hun hentet fra Nilus’ etterskrift til Protokollene. 
759 Østbye påpeker at «hakekorset, ariernes eldgamle symbol optrer idet ringen er sluttet», og indikerer med dette den ariske rases 
rolle i sluttkampen. Østbye, 1941 s. 116-117. 
760 Toftesund viser imidlertid at dens opphav kan spores tilbake til sommeren 1942. Toftesund 2001 s. 60-61. 
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propagandalitteratur. 761  Hun hadde også ansvaret for å godkjenne bøker for utgivelse. I denne 

forbindelse ble hun anbefalt å gjenutgi Henry Fords Den internasjonale jøde, først utkommet på norsk 

i 1927. Hun mente imidlertid at det ville være uheldig å gjenutgi boken uendret. Grunnene til dette 

var blant annet forfatterens mangelfulle kjennskap til både jødene og antisemittismen. De passasjene 

hvor Ford kommenterer sitater fra Protokollene, er derimot på et helt annet nivå og kan derfor 

«anbefales fullt ut».762 

Som nevnt ble Protokollene benyttet i NS’ propagandavirksomhet også etter deportasjonen av 

de norske jødene. I løpet av sommeren 1944 mottok Østbye, som leder for AKI, en melding fra en 

partikollega i Vadsø som etterspurte en forsendelse av Protokollene til opplæringsbruk. Boken var 

utsolgt, kunne Østbye fortelle, men forsikret om at et nytt opplag var underveis.763 Dette arbeidet var 

nettopp påbegynt fordi den ansvarlige nylig var kommet hjem fra Østfronten. 

 

5.7 Ørnulf Myklestad (1917-2004) 

Ørnulf Thorbjørn Myklestad ble født i Bergen i 1917 som yngst av fem søsken og den eneste av dem 

født i Norge.764 Hans far, Nils Myklestad, var født i Fana utenfor Bergen i 1876 og arbeidet som 

dyrlege før han flyttet til Kristiania for å studere medisin. Etter endt utdannelse virket han en kort 

periode som kommunelege i Hosanger før han i 1906 reiste til USA for å få ytterligere legepraksis. 

Under oppholdet traff han Augusta Møller fra Drammen, som han giftet seg med i 1907. Paret fikk 

deretter fikk fem barn.765 I 1916 etterutdannet Nils Myklestad seg innen krigskirurgi i Tyskland og 

Østerrike og i 1917 organiserte han Røde Kors’ arbeid i Russland. Da bolsjevikene samme år stormet 

Vinterpalasset i Petrograd, befant den norske legen seg i byen og fikk oppleve begivenhetene på nært 

hold. Den etter alt å dømme protsaristiske nordmannen, måtte deretter rømme landet. Etter noen år i 

New York vendte han tilbake til Kristiania hvor han praktiserte som lege frem til sin død i 1930.766 

Det sannsynlig at opplevelsene under den Russiske revolusjonen skapt en sterk motvilje mot 

bolsjevismen hos Nils Myklestad, en antipati som gikk i av til hans yngste sønn, Ørnulf. 

Ørnulf Myklestad vokste opp i Kristiania/Oslo og utviklet ifølge ham selv allerede fra 10-

årsalderen en sterk interesse for politiske og kulturelle spørsmål, angivelig som følge av et besøk på 

Norsk folkemuseum. Lesningen av Erich Ludendorffs Frimureriets avsløring skal også ha gjort et 

																																																								
761 Brosjyren La krigsforbryterne stå til ansvar! var angivelig trykket opp i 100 000 eksemplarer. Toftesund s. 61. 
762 1927-utgaven skal ha blitt utgitt som særtrykk av Helgelands Blad, men det utkom trolig ikke noen ny utgave. Brev fra Østbye til 
Asbjørn Bjaanes ved Litt.- og Bibliotekkontoret 20.12.1944. Dok. 89 «div. korrespondanse fra AKI». L-saken til Østbye, RA. 
763 Brev til fylkesopplæringsleder Bj. Lillevik 23.6.1944. Dok. 89 «div. korrespondanse fra AKI». L-saken til Østbye, RA.  
764 Rettsbok. Dok. 3. L-saken til Myklestad, RA. 
765 To av Ørnulf Myklestads eldre brødre var legen Olav Christian Myklestad (1908-1984), som under krigen ble byråsjef i 
Befolkningskontroet og grosserer Carl Fredrik Myklestad (1914-1988). Det ser imidlertid ikke ut til at han hadde nevneverdig 
kontakt med brødrene og da hans mor døde ble det rykket inn to separate dødsannonser. Han var også fetter av frontkjemper-
brødrene Håkon (f.1920) og Nils Myklestad (f. 1923) hvis far, Johannes Myklestad, var Nils’ yngre bror.  
766 Larsen, Øyvind (red.). Norges leger. Binde 4. Den norske lægeforening. Oslo 1996 s. 159.  
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sterkt inntrykk på ham ført til at han i meget ung alder meldte seg inn i Fedrelandslaget.767 At han på 

denne måten søkte mot «sterke menn» på den politiske høyresiden, kan ha sammenheng med farens 

tidlige bortgang. Da Vidkun Quisling entret den politiske scenen tidlig på 1930-tallet, fremsto han 

sikker som en slik trygg leder- og farsskikkelse.  

Ørnulf Myklestad ble aktiv i NS fra høsten 1933 da han var elev ved Fagerborg gymnas på 

Oslos vestkant.768 Mellom 1934 og 1936 var han formann i NS Gymnasiastlag i Oslo og i 1936 deltok 

han på Arbeidstjenestens sommerleir i Stor-Elvdal, der han blant annet stiftet bekjentskap med Per 

Imerslund og andre radikale nasjonalsosialister. 769  Etter alt å dømme var han betraktet som en 

ideologisk ressurs i NS, for i 1936 sendte partiet ham et halvt år til Deutsche Hochschule für Politik 

i Berlin for ideologisk skolering.770 De tyske nazi-myndighetene fattet også interesse for den unge 

nirdmannen. Under Berlin-oppholdet ble han vervet som agent for den antikommunistiske 

propagandaorganisasjon Antikomintern.771 Deretter ble han sendt på oppdrag til Moskva, Leningrad 

og Minsk «å lære såvel jødespørsmålet som marxismen å kjenne i praksis».772 I 1937 sluttet han seg 

til Hirden og ble tatt opp i NS’ Kamporganisasjon.  Frem til sommeren 1938 arbeidet han som 

sekretær for NSUF, partiets ungdomsavdeling. 773 

Den 17. mai 1938 stiftet Myklestad organisasjonen Norsk Front, som hadde som formål om å 

bekjempe frimureriet. Utad fremsto organisasjonen som uavhengig, men i realiteten var den opprettet 

på initiativ fra Quisling og ledet av lojale NS-folk som rapporterte direkte til partiføreren.774 Ifølge 

historikeren Ivo de Figueiredo var det antagelig Norsk Front som for alvor satte frimurerspørsmålet 

på NS’ agenda.775 Som representant for denne lille organisasjonen, der han var både formann og 

organisasjonssekretær, holdt Myklestad åtte foredrag, syv i Oslo og ett i Bergen, om den jødisk-

frimureriske verdenssammensvergelse.776 Foredragene samlet alle fulle hus. Organisasjonen spredde 

også trykt antifrimurerisk propaganda og høsten 1938 skapte den avisoverskrifter ved å politianmelde 

Den Norske Frimurerorden for å oppbevare menneskeskjeletter i Stamhuset i Oslo. Stormesteren 

																																																								
767 Myklestad oppgir både å ha blitt medlem i 1928 (som 11 åring), mens han et annet sted oppgir å ha blitt medlem som 14- eller 15-
åring. Se henholdsvis Skriv vedr. Myklestads levnetsløp 20.3.1942. Dok. 20, L-saken til Myklestad, RA og hans biografiske 
opplysninger i Rettsbok. Dok. 3. L-saken til Myklestad, RA. 
768 I landssviksaken hans går det frem at han i KO-boken var registrert som medlem fra januar 1934, men hadde senere ønsket å få 
dette omgjort til å gjelde fra høsten 1933. Som bevis på dette hadde han blant annet vedlagt et brev fra kameraten (Ekko) Kilberg 
som hevdet at Myklestad etter et partimøte skal ha deltatt i et slagsmål mot «et par jøder og en skokk andre kommunister». Brev til 
Riksøkonomisjef Thronsen (udatert). Dok. 117. L-saken til Myklestad, RA. 
769 Emberland, Terje. Notater fra samtale med Ørnulf Myklestad 28.08.2001. 
770 Skriv vedr. Myklestads levnetsløp 20.3.1942. Dok. 20. L-saken til Myklestad, RA. 
771 Antikomintern var opprettet av Joseph Goebbels i 1933 og skulle virke som en motvekt til den sovjetiske Komintern. 
Organisasjonen skal ha samarbeidet med og støttet tilsvarende, lokale organisasjoner i andre land fremfor å gripe inn direkte. I 1934 
skal Antikomintern ha medvirket til en antikommunistisk utstilling i Norge uten at det fremgår hvor eller hvem som organiserte dette 
fra norsk side. Det skal angivelig også ha eksistert planer om en serie med utstillinger i Skandinavia også etter 1934. Se Waddington, 
Lorna L. «The Anti-Komintern and Nazi Anti-Bolshevik Propaganda in the 1930s» i Journal of Contemporary History Vol. 42. No. 
4. Oktober 2007 s. 573-594. Øverste leder for organisasjonen i Norge skal ha vært generalkonsul Ellef Ellefsen Ringnes, en norsk 
gründer og tidlig NS-medlem (medl.nr. 59). Brev fra E. Ringnes til Det tyske Rikskanselliet 7.4.1937. Dok. 116996, SNO (sno.no). 
772 Skriv vedr. Myklestads levnetsløp 20.3.1942. Dok. 20. L-saken til Myklestad, RA. 
773 Oversendelsesdokument 10.1.1946. Dok. 1. L-saken til Myklestad, RA. 
774 Høidal, Oddvar. Quisling. En studie i landssvik. Universitetsforlaget. Oslo 1988 s. 238. 
775 Figueiredo i Brevig og Figueiredo, 2002 s. 136. 
776 Rapport fra Norsk Fronts styre til Quisling 30.5.1939. NS partiarkiv, RA. 
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sendte et svarbrev til Oslo Politikammer der han på det sterkeste benektet påstandene og invitert 

politiet til å undersøke stamhuset. I november samme år var riksadvokat Sundt og politimester 

Welhaven på inspeksjon i stamhuset, hvorpå politiet henla saken.777  

Myklestads anti-frimureriske aktivisme fortsatte inn i okkupasjonstiden. Da NS holdt åpen 

utstilling i Den norske frimurerlosjens Stamhus i Oslo den 1. desember 1940, holdt Myklestad en tale 

som tydeliggjør hans virkelighetsforståelse: «Frimureriet er i sin symbolske oppbygning tvers 

gjennom jødisk, og dets sanne hensikt er ene og alene å være et lydig redskap for den internasjonale 

jødedom, for å virkeliggjøre dennes demoniske plan: det sionistiske verdensherredømme.»778 I 1941 

holdt han også et foredrag som ifølge NS-organet Fritt Folk var «et kraftig opgjør med jøde-

kapitalismen og marxistveldet i vårt land». Foredragsholderen hevdet at jødene skjulte seg bak alt, 

men at det i Norge først og fremst dreide seg om frimurerne, «de kunstige jødene». Myklestad påpejte 

imidlertid viktigheten av å skille mellom den enkelte frimurer, som kunne være intetanende, og selve 

frimureriet, som var et «arnested for jødepolitikken».779  

Under okkupasjonen ble Myklestad tildelt en rekke betydningsfulle oppgaver og verv. Høsten 

1940 ble han forfremmet til kretsfører for i Asker og Bærum NS og deretter til Fylkespropagandaleder 

for Stor-Oslo, en post han beholdt til september 1942. I tiden som propagandaleder skal han ha dektatt 

i inndragning av radioapparater til alle utenfor NS og tatt initiativ til en rekke tiltak som hadde 

karakter av «svart propaganda», som opprettelse av falske radiosendere, spredning av falske 

motstandsaviser.780 Det siste antagelig i samforstand med eller på oppdrag av tyske Sipo/SD. I 1941 

oppfordret han også de tyske okkupasjonsmyndighetene til å gå til aksjon mot det kristne 

trossamfunnet Jehovas Vitner i Norge.781 Fra 1942 til 1944 var Myklestad innsatt som kommissarisk 

leder for Asker og Bærum Budstikke, avbrutt av fronttjeneste ved Narva-fronten fra våren 1943 til 

sommeren 1944.782 Etter hjemkomsten etablerte han Brage boklag på høsten 1944, og utga boken Bak 

frimureriets kulisser.783 Ifølge ham selv var forlaget finansiert gjennom lønn fra Waffen-SS og Asker 

og Bærum Budstikke. 

 

5.7.1 Myklestad og Protokollene 

																																																								
777 Brev DNFO ved Stormester Rønneberg til Oslo Politikammer 21.10.1938. Ordensens Historiske Arkiv, Oslo. Brev fra DNFO 
(Graff Wang) til Bergens Provincialloge 3.9.1940, J nr 334/40, Korrespondanseprotokoll 1940, Ordensens Historiske Arkiv, Oslo. 
Brev fra politifullmektig Schartum til Myklestad 18.11.1938. Ordensens Historiske Arkiv, Oslo. (Takk til Terje Emberland og Helge 
B. Horrisland for at jeg fikk bruke dette materialet). 
778 Manuskript. Dok. 114a. L-saken til Myklestad, RA. 
779 «Avskrift fra en omtale av Myklestads foredrag i Jarlen kino (Fritt Folk 17.3.1941)». L-saken til Myklestad, RA. 
780 Sistnevnte ble foreslått for rikspropagandaleder Gullbrand Lunde 31.7.1940. han avviste dette, men få dager senere (2.8) ble det 
samme forslaget iverksatt av tyskerne. Dok. L-saken til Myklstad, RA. 
781 Han håpet på et forbud mot minoritetsgruppen, som han beskrev som «den jødisk infiserte kommunistiske propagandasekt». Brev 
til Einsatzstab [Paul] Wegener 11.8.1941. L-saken til Myklestad, RA. 
782 Avisens redaktør beskrev Myklestad som en «nidkjær jødehater». Brev til Kriminalassistent E. Andressen ved Landssvik avd. fra 
Johs Løken 9.1.1946. Dok 38.  L-saken til Myklestad, RA. 
783 Myklestad, Ørnulf Th. Bak frimureriets kulisser. En avsløring av frimureriets seremonier, symboler og politiske forbrytelser. 
Brage Forlag. Oslo 1944. Forlaget utga blant annet titler av Rolf Jørgen Fuglesang (m.fl.), som Nasjonaløkonomisk nyordning (1944) 
og Rasehygiene og Sosialpolitikk (1944), samt en nyutgivelse av Protokollene med tittel Den Nye Verdenskeiser (1944). Skriv vedr. 
Brage Bokforlag. Dok. 33.  L-saken til Myklestad, RA. 
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På forsommeren 1940 utga Myklestad to bøker gjennom Norsk Front. Dette var Zions Vises 

Protokoller og en utgivelse av Martin Luthers skrift Det utvalgte folk. Om jødene og deres løgner.784 

At det var ham som besørget den anonyme utgaven av Protokollene bekreftes av andre, deriblant 

Dagfinn Rian.785 Boken fikk mye annonseplass i Fritt Folk og ble solgt gjennom NS’ hovedkontor i 

Oslo. Trolig var Myklestad også involvert da NS’ presse- og propagandaavdeling i 1942 utga heftet 

Frimureriets hemmelighet på Heroldens forlag. I dette heftet, som angivelig var bygget på beslaglagte 

frimurerarkiver fra landslosjen i Oslo, siteres det fra Protokollene.786  

Etter Myklestad var kommet hjem fra sin fronttjeneste i Waffen-SS, gjenutga han Protokollene 

under tittelen Den Nye Verdenskeiser på sitt nyetablerte Brage boklag høsten 1944. Med unntak av 

Myklestad signerer forordet under fullt navnt, er denne i all hovedsak identisk med Norsk Fronts 

utgave fra 1940. Ved å rette fokus mot «de kunstige jødene» i frimurerlosjen kunne Myklestad 

opprettholde sitt antisemittiske og konspirasjonsteoretiske verdensbilde også så lenge etter 

deportasjonen av de norske jødene. Dermed var det også relevant for ham å utgi en utgave av 

Protokollene så sent som i 1944. 

 

5.8 Betraktninger rundt aktørenes sosiale status 

Konspirasjonsteorier appellerer gjerne til marginaliserte og maktesløse individer ved at innsikt i 

teoriene kan gi en følelse av å besitte makt. Men er dette beskrivende for aktørene behandlet i det 

foregående? Den av de norske aktørene som best kan beskrives som sosialt marginalisert, må i tilfellet 

være Mikal Sylten, som vokste opp under beskjedne forhold i Nordland og selv i sin samtid ble 

oppfattet som en avvikende «særling».  

Med høyt ansette yrkestitler som høyesterettsadvokat, arkitekt, ingeniør og forfatter, 

representerte flere av aktørene, både i kulturell og økonomisk forstand, en liten, men betydningsfull 

samfunnselite. Flere av aktørene var født velstående, men tjente også gode penger på store 

eiendomsbesittelser, noe om var tilfelle blant annet for Eugen Nielsen og Saxlund-slekten. Albert 

Hiorth sikret seg på sin side både inntekter fra familiens eiendommer og patentrettigheter. Når det 

gjelder Halldis Neegård Østbye og Ørnulf Myklestad er det imidlertid vanskeligere å omtale dem som 

del av en samfunnselite, i det minste før okkupasjonen. Sosioøkonomisk tilhørte de imidlertid begge 

samfunnets øvre sjikt, der Myklestad som legesønnen oppvokst på Frogner og den velbemidlede 

skifamilien Østbye var bosatt i Holmenkollåsen. Ikke alle var velsignet med et godt økonomisk 

																																																								
784 Luther, Martin. Det utvalgte folk. Jødene og deres løgner. Norsk Front. Oslo 1940. At det var Myklestad som sto bak begge disse 
bøkene indikeres i et brev til Fuglesang fra 1944: «I februar 1940 begynte jeg så smått med forlagsvirksomhet og tok initiativet til 
utgivelsen av et par bøker som opp gjennom årene har gjort god nytte for partiet.» Brev fra Myklestad til R. J. Fuglesang 22.5.1944. 
Dok. 113. L-saken til Myklestad, RA. 
785 Rian i Pettersen og Emberland, 2011 s. 145. Samme sted vises det til at «pålitelige muntlige kilder» som hevder at Myklestad også 
«skal ha besørget en utgave [av Protokollene] et par år før krigen». Det er sannsynlig at dette viser til utgaven fra Protestantforlaget 
datert 1933 (men først omtalt i 1935), da flere utgaver ikke er kjent. Likheten mellom de to utgavene er også omtalt i forrige kapittel. 
786 NS presse- og propagandaavdeling. Frimureriets hemmelighet. Avsløringer bygget på autentisk materiale fra de beslaglagte 
frimurerarkiver i Oslo m.m.. Heroldens forlag. Oslo 1942, s. 6 og 35. 
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livsgrunnlag, for til tross for at Marta Steinsvik var en rikskjent og populær foredragsholder, tilhørte 

hun ingen overklasse sett fra et økonomisk perspektiv. Derimot tilhørte hun den kulturelt 

innflytelsesrike «Asker-kretsen», bestående av prominente kulturpersonligheter som Hulda og Arne 

Garborg, og representerte slik sett et kulturelt elitesjikt.  

Det som gjorde samtlige av aktørene til kontroversielle skikkelser i det offentlige ordskiftet var 

deres tiltro til og spredning av marginaliserte ideer, slik som konspirasjonsteoretiske forestillinger. 

At en tekst som Protokollene ble kolportert av aktører i slike sosiale posisjoner fungerte trolig som et 

slags kvalitetsstempel, og bidro trolig til deres videre utbredelse i landet. 
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6 Aktørenes antisemittiske verdensbilde sett i lys av Protokollene 
 

I kapittel 3 ble Protokollene presentert som det Umberto Eco beskriver som en «åpen tekst», altså 

som en tekst med et stort fortolkningsrom. Leserens personlighet, bakgrunn og øvrige oppfatninger 

blir dermed avgjørende for hvordan innholdet fortolkes og i sin tur videreformidles til andre. I det 

følgende vil jeg sammenfatte og analysere aktørenes antisemittiske verdensbilde sett i lys av 

Protokollene. Kapittelet vil først undersøke aktørenes fiendebilder, det vil si hvem de oppfattet som 

konspiratører og medhjelpere. Deretter vil jeg trekke linjer tilbake til Protokollenes forskjellige 

fortolkningsmåter, og vise hvordan disse i varierende grad var tilstede hos aktørene. Som det vil 

fremgå av det følgende, er det ikke tette skott mellom kategoriene, men snarere glidende overganger 

som innebærer at én fortetningsmulighet ikke utelukker en annen. 

 

6.1 Fiendebilder 

Protokollene presenterer en rekke fiender, enten som hovedaktører eller medsammensvorne, som 

direkte eller indirekte involverte i sammensvergelsen. Den dominerende fienden er selvsagt jødene, 

anført av Sions Vise, men også frimurerne blir tilskrevet en betydningsfull rolle i sammensvergelsen. 

I tillegg antydes det at jesuittene, som del av den katolske kirke, på et vis også er involvert, om enn 

mer uklart beskrevet. Blant konspiratørenes redskaper, stråmenn eller allierte nevnes også 

representanter for ulike politiske ideologier, som kapitalismen, liberalismen og sosialismen.787 Som 

tidligere nevnt, er det først og fremst den sosiale og økonomiske liberalismen som blir vektlagt i 

hovedteksten, mens sosialismen spiller en forholdsvis beskjeden rolle.788 Denne variasjonen skyldes 

den historiske kontekst som Protokollene blir leste inn i og dens «åpenhet» muliggjør samtlige av 

tolkningene. Theodor Adorno karakteriserer antisemittismen som en «fleksibel fordom», et plastisk 

fiendebilde. Dette gjelder i stor grad også for Protokollene som tekst. Som vi skal se, forholder da 

også aktørene seg ulikt til fiendebildene. De endrer seg også over tid hos hver enkelt aktør ved at 

Protokollenes hovedfortelling blir lest inn i nye sosiale og historiske kontekster. 

Det sentrale i antisemittismen er naturligvis forestillingen om at jødene representerer en trussel 

mot samfunnet. Denne kan imidlertid både oppfattes som passiv og aktiv. På den ene siden utgjør 

jødene en fare i kraft av sin eksistens (passiv), gjerne begrunnet i raseteorier og forestillinger om 

nasjonal «renhet», på den andre siden, ofte på samme tid, blir jødene beskrevet som bevisst handlende 

aktører med onde og destruktive hensikter (aktiv). Den konspirasjonsteoretiske antisemittismen er 

primært tilknyttet sistnevnte forestilling. Selv om denne er mest relevant i sammenheng med 

Protokollene, vekslet imidlertid flere av aktørene mellom begge varianter.  

																																																								
787 Både kapitalismen og sosialismen ble i antisemittiske kretser oppfattet som monolittiske størrelser styrt av jødene. De ble derfor 
gjerne omtalt med de stereotype begrepene «handelsjøder» og «jødebolsjeviker». 
788 De stedene sosialismen nevnes, er det først og fremst den sosialdemokratiske bevegelse som betones. Det er den britiske 
oversetterens forord fra 1919 som særlig knytter sosialismen til konspirasjonen. 
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Det er tidligere blitt antydet at antisemittismen i Norge, i likhet med i andre land, ble radikalisert 

som følge av den sosiale uroen i etterkant av Første verdenskrig og Den russiske revolusjon.789 Det 

er også åpenbart at Protokollenes spredning her i landet må sees i sammenheng med dette. Appellen 

teksten fikk skyldes i stor grad at den hevder å gi en samlet forklaring de urolige tidene. Det er tre 

trekk i det antisemittiske fiendebildet som endres i denne radikaliseringsperioden. For det første dreier 

det seg om et skifte fra en passiv til en aktiv fiende. For det andre en ideologisk endring fra å fremstille 

jødene som grådige kapitalister («pengejøder») til å knytte dem til kommunismen og hendelsene i 

Russland («jødebolsjeviker»).  For det tredje skjer det skifte fra et ytre til et indre fiendebilde, hvor 

jødene ikke bare blir betraktet som en ytre trussel, men også som en indre, samfunnsundergravende 

femtekolonne. 

Disse forskyvingene kan observeres hos både Saxlund og Sylten. Fra 1917 endret Syltens bilde 

av «Jøden» karakter, fra en passiv rasebetont, innvandringstrussel til en aktiv subversiv og nærmest 

demonisk trussel mot nasjonens overlevelse.790 Dette er noe mindre klart hos Saxlund, siden hans bok 

fra 1910 både betoner en rasebiologisk antisemittisme og samtidig forfekter mer klassiske 

antijudaiske myter. Blant annet vier han mest oppmerksomhet til jødisk «aagervirksomhet» og 

«overnasjonal» handel. Dette endret seg etter 1917, da også han i økende vektla jødenes angivelige 

rolle under den Russiske revolusjon. Moderne, «overnasjonale» ideologier som kapitalismen og 

sosialismen blir nå forstått som redskaper for «den internasjonale jødedom». For Saxlund var 

imidlertid «pengejøden» fortsatt overordnet og kommunismens skulte hensikt var å etablere et globalt 

pengevelde. Dette kommer frem både i hans innlegg i Aftenposten og i forordet til tredjeutgaven av 

Jøder og Gojim, begge fra 1922.791 Dette må sees i sammenheng med at Lenin året før hadde innførte 

økonomiske reformer i Russland som søkte å mykne opp restriksjonene på frihandel og privat 

næringsdrift.792 For Saxlund er dette et klart bevis på at sosialismen kun er et skalkeskjul for det 

plutokrat-diktaturet som beskrives i Protokollene. Jødene er nemlig en ideologisk avstumpet 

«handelsrace», hevder han, kun drevet av sitt jag etter gull og materielle goder.  

Her er han i overensstemmelse med Nielsen og Myklestad som begge hevder at det i 

virkeligheten ikke eksisterer noe «reelt motsetningsforhold mellom den liberalistiske og marxistisk 

lære».793 «Kapitalisme og kommunisme er to alen av samme stykke, nemlig jødedommen, med 

frimureriet som bindeledd.»794 Begge ideologier er dominert av jøder og utelukkende skalkeskjul for 

																																																								
789 Mendelsohn, 1969 s. 488-489, Emberland i Eriksen, Harket og Lorenz (red.), 2009 s. 405, Johansen, 1984 s. 27-49. 
790 I en artikkel fra sommeren 1917 oppfordrer Sylten myndighetene til å stanse det han kaller en «invasionen av alle mulige 
tvilsomme eksistenter og fordærvelige elementer». «Den fredelige invasion» i Nationalt Tidsskrift nr. 5-6 (dobbeltnummer) 1917 s. 
66. 
791 Aftenposten 10.1.1922, Saxlund, 1922 s. 13-14. 
792 Bedre kjent under forkortelsen NEP (Novaja Ekonomitsjeskaja Politika), avløste dette den strengt autoritære 
«krigskommunismen» som hadde preget borgerkrigstiden. 
793 «Liberalisme og Marxisme» i Fronten nr. 7, 15.6.1934 s. 2. 
794 Myklestad, 1944 s. 143. 
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deres konspirative planer. Steinsvik og Hiorth var enige og hevder at det var jødiske kapitalister som 

hadde finansiert den russiske revolusjon. 

Sylten er opptatt av jødenes angivelige innflytelse i pressen, akademia og kultur, men legger i 

starten størst vekt på deres kontroll over handel og finans.795 I 1917 trykket Sylten for eksempel et 

utdrag fra Johan Frederik Vinsnes’ bok Et gatekryds, hvor jødiske handelsmenn blir beskyldt for å 

følge en egen, jødisk (u)moral: «[Jødene] er ligesaa meget en korporation som et folk. De er 

aagerkarlenes laug, er de.» 796 I en artikkel med tittel «Børsmanipulatorene» skriver han følgende om 

jødenes innflytelse på aksjemarkedene: «[Jødene] lager kunstige kurser, tilbud og efterspørsel er 

fingert, alt kun i det øyemed ved de stadige op- og nedgaaende kurser at forarme det godtroende 

produktive folk for ustanselig at formere sin rigdomme.»797  

Fra forsommeren 1917 begynner Sylten imidlertid gradvis å foreta koblingen mellom jødene 

og sosialismen. Han siterer en notis fra «et wiener jødeblad i 1899» som angivelig avslører sannheten 

om sosialdemokratene: «Støtter vi socialdemokraterne, saa vær forsiktig; at det brede lag, massen, 

ikke merker, at socialdemokratiet kun er en jødefortrop, saa motpartiet kan titulere dem med 

jødeknegte og lignende elskværdige uttryk.»798 Sylten hadde sakset dette fra boken Deutschvölkische 

Hochschulschriften, utgitt i 1914 av den høyreradikale journalisten og senere NSDAP-politikeren, 

Karl Viererbl.799 I samme dobbeltnummeret siterer han nok en gang boken for å bevise at jødene 

skjuler sine revolusjonære intensjoner: «Selv om jødedommen hittil av taktiske grunde har skjult at 

den indehar de ledelsen av den russiske revolusjon […].» skriver Sylten.800 

Forestillingen om jødene som en allestedsnærværende, samfunnsundergravende kraft her i 

landet kan knapt forlikes med at de norske jødene tilhørte en synlig og svært liten minoritet. For 

overbeviste antisemitter oppstår det da en uoverensstemmelse med egne oppfatninger og den 

observerbare virkeligheten, altså en form for kognitiv dissonans. Begrepet er utviklet av 

sosialpsykologen Leon Festinger og betegner det mentale ubehag som individer opplever når deres 

trosforestillinger eller verdier er motstridende. Kognitiv dissonans kan også oppstå når en blir 

konfrontert med ny informasjon som utfordrer ens trosforestillinger, ideer eller verdier. For å skape 

en sammenheng mellom individets forventninger og virkeligheten, igangsettes ulike strategier for å 

redusere dissonansen og å gjenopprette balanse. 801  Som vi skal se, er løsningen for de norske 

antisemittiske aktørene å introdusere en skjult, indre fiende og en fordervelig «jødisk ånd».  

																																																								
795 I denne perioden henviste han flittig til Theodor Fritschs bok om dette temaet, Die Juden im Handel und das Geheimnis ihres 
Erfolges. Boken er står oppført under Fritschs pseudonym Ferdinand Roderich-Stoltheim. 
796 «Hvad en av vore yngre forfattere sier» i Nationalt Tidsskrift nr. 1 1917 s. 10-11. 
797 «Børsmanipulatorene» i Nationalt Tidsskrift nr. 2 1917 s. 24. 
798 Nationalt Tidsskrift nr. 5-6 1917 s. 60. 
799Boken ble utgitt under pseudonymet Ernst Kämpfer. Se opplysninger om Deutschvölkische Hochschulschriften 3. Jüdische 
Selbstbekenntnisse på nettsidene til Deutsches Zentrum Kulturgutverluste.  
800 «Spaadom, sandhet eller skryt?» i Nationalt Tidsskrift nr. 5-6 (dobbelthefte) 1917 s. 71.  
801 Se Festinger, Leon. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press. Stanford 1957. 
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Jøden som en indre trussel er tilstede hos Saxlund fra 1910 og det er nettopp i egenskap av å 

være skjult at han blir så farlig: «Den ‘slaviske’ og den ‘gule’ fare er fare udadtil, den ‘jødiske’ er 

fare indadtil, og netop derfor desto større», advarer han.802 Saxlund advarer også mot å undervurdere 

jødeproblemet i Norge på bakgrunn av observasjoner av enkeltindivider. Problemet må ses i et større 

perspektiv: «Det er ikke de enkelte jøder, men den jødiske aands indtrængen i vor kultur, der gi 

‘spørsmaalet, en uoverskuelig rækkevidde.»803 Sylten gir også uttrykk for denne oppfatningen at 

trusselen fra jødene ikke skal knyttes til de enkelte individene: «Man møter ofte folk, som synes det 

er upaakrævet at befatte sig med jødesaken, fordi de personlig kjender jøder, som er bra mennesker. 

Ingen benegter det.»804 Det samme gjør Steinsvik i sitt intervju i Aftenposten fra 1925. Her bedyrer 

hun at hun ikke er noen jødehater og at hun personlig kjenner flere jøder «som hun setter meget høit», 

men trusselen kommer imidlertid fra den «jødiske storpolitik».805 

For å kunne hevde at det eksisterte en indre trussel fra jødene, innførte man også stråmenn som 

hemmelige kolportører av «den jødiske ånd». Frimureriet fikk her en sentral rolle, selv om frimureriet 

har en mer uklar betydning i Protokollene, hvor de enten kan forstås som sammensvorne eller som 

uvitende redskaper. Saxlund er også nølende i sitt syn på frimureriet og dets rolle i sammensvergelsen, 

men er likevel klar på at «frimurervæsenet er ikke voxet op af norsk jordbund», men representerer 

noe fremmed og unorsk.806  Han legger til at hvis frimureriet har en humanitær og velgjørende 

funksjon, burde det tåle full åpenhet. Det er mulig at høyesterettsadvokaten uttaler seg forsiktig her 

siden hans sosiale posisjon tilsier at flere i omgangskretsen tilhørte frimurerordenen.  

Sylten hevder at jøder med karriere døpes fordi de ønsker innpass i det høyere frimureri, der 

«de jødiske konspiratorer» kan oppnå stor innflytelse. Jødene har angivelig infiltrert alle verdens 

frimurerlosjer og styrer dem etter sine egne formål. Likevel er han påpasselig med å nevne at dette 

ikke gjelder det norske frimureri, men er ment å gi leseren «et gløtt ind i utenlandske forhold».807 

Også han ønsket altså å nyansere bildet. Eugen Nielsens oppfatning av frimureriet er imidlertid som 

en hovedkonspiratør og selve nøkkelen til å forstå jødedommens innflytelse på verden. Dette kommer 

til uttrykk både i forordet til Frimureriets avsløring og gjennom utallige artikler i Fronten, særlig 

etter at han overtar som redaktør. Disse «kunstige jøder», som han kalte dem, hadde i nesten tohundre 

år uhindret fått drive en undergravende virksomhet til fordel for «jødeåket».808 Oppfatningen om 

jødene sto bak frimureriet ble støttet av Myklestad, som utga en hel bok om temaet med tittelen Bak 

frimureriets kulisser.  

 

																																																								
802 Disse «farene» må forstås som henholdsvis russiske og asiatiske folkeslag. Saxlund, 1910 s. 17. 
803 Gjengitt av Sylten i «Et racespørsmaal» i Nationalt Tidsskrift nr. 1 1917 s. 3. 
804 «Rundt sandhetens sak» i Nationalt Tidsskrift nr. 2 1917 s. 17. 
805 Aftenposten, 6.5.1925 s. 8. 
806 Saxlund, 1911 s. 131. 
807 «Frimureri, jødedom og verdenspolitik» i Nationalt Tidsskrift nr. 5 1924 s, 57-62. 
808 «Et nytt år» i Fronten nr. 1, 15.1.1937 s. 4. 
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Østbye beskriver på sin side en global sammensvergelse bestående av kommunister, kapitalister 

og frimurere. 809  Hennes forakt for kommunismen bygger på dens internasjonale, gudløse og 

materialistiske karakter. I tillegg beskriver hun hvordan kommunismen søker å underminere 

samfunnsmoralen: «Kommunismen bygger på avskaffelse av familien som institusjon. Gjennom 

kultur- og seksualbolsjevismens propaganda løsnes alle bånd som binder familie og hjem.»810  

Som tidligere nevnt beskriver Protokollene jesuittene kort nærmest som en konkurrerende 

gruppe konspiratører.811 Saxlund er skeptisk til katolisismen. Siden alminnelige katolikker i katolske 

land ikke har tilgang til frimureriet, hevdet han at de isteden blir rekruttert av jøder og fritenkere. 

Jesuittene var også nært knyttet til jødene og jødedommen, påstår han.812 I forbindelse med 400-

årsjubileet for reformasjonen skriver Sylten en artikkel i Nordisk jul der han knytter begivenheten til 

den skjulte rasekampen. Han hevder at det er stor forskjell i religiøs oppfatning mellom de tre store 

rasegruppene, nemlig mongoler, semitter og ariere. Luther var angivelig av nordisk avstamning, og 

Sylten beskriver derfor reformasjonsverket som «skapt i nordisk ånd», mens katolisismen er smittet 

av «orientalsk materialisme» og arven fra jødene.813  

Som vi har sett, skifter Steinsvik delvis fokus fra jøder til katolikker på midten av 1920-tallet. 

Protokollene og de jødiske maktambisjonene ble nedtonet til fordel for kampen mot jesuittene og den 

katolske kirke. Dette skiftet kommer til syne under intervjuet i Aftenposten fra 1925, hvor hun 

sidestiller jødene og jesuittenes konspiratoriske maktambisjoner. Steinsviks angrep på jesuittordenen 

inngår i en bredere katolisismeskepsis. Det tydeligste uttrykket for dette finner vi i boken St. Peters 

Himmelnøkler, et krast angrep på paven og Romerkirken. Også Eugen Nielsen delte hennes 

oppfatninger om dette spørsmålet. I forordet til Frimureriets avsløring trekker Nielsen en parallell 

mellom frimureriet og jesuittordenen, der begge grupper er forstått som jødiske verktøy for 

verdensmakt.814 Nielsens Antiforlaget overtok da også salget av Steinsviks bok.  

 

6.2  Historieoppfatning og endetidsperspektiver 

Historieoppfatningen i den konspirasjonsteoretiske tenkemåten er intensjonal. Richard Hofstadter har 

påvist at alle uønskede utviklingstrekk, eller hele historieforløpet, blir oppfattet som bevisst styrt av 

konspiratørene. 815  Han poengterer også at et konspirasjonsteoretisk verdensbilde kan virke mer 

sammenhengende enn virkeligheten, ettersom feiltagelser, tabber og tvetydigheter utelates i 

forklaringene.816 På denne måten bidrar en slik virkelighetsforståelse til å gi mening og system til en 

																																																								
809 «Når vi [...] vet at den mektige finanskapital bak kulissene opererer sammen med verdenskommunismen og de mektige jødiske 
frimurer-organisasjoner, så kan man begynne å danne sig et begrep om jødeproblemets betydning.» Sverd, 1938 s. 20. 
810 Østbye, 1941 s. 68. 
811 Nilus, 1920 s. 32-33. Ved siden av Russland, ble også den katolske kirke omtalt som konspiratørenes farligste motstandere. 
812 Saxlund, 1911 s. 130-131. 
813 Nordisk Jul 1937 s. 33. 
814 Ludedorff, 1928 s. 1. 
815 Hofstadter, 1965 s. 29-30. 
816 Hofstadter, 1965 s. 36. 
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tilsynelatende kaotisk og ukontrollerbar verden, og konspirasjonsteorien blir en slags sekulær 

teodicé.817 De samme mekanismene medfører at teoriene ofte blir rene endetidsforestillinger, hvor 

konspirasjonsteoretikeren inntar en slags profetrolle for å advare sine medmennesker om at dette er 

«de siste tider». 818  

Den dypt religiøse Albert Hiorth var nok den som i størst grad fortolket Protokollene inn i et 

endetidsperspektiv. Trolig anså han dem nærmest som en apokryf tekst, glemt eller bevisst utelatt fra 

den kristne kanon. Ifølge ham bidro de til å utdype og gi konkrete eksempler på av hvordan Antikrist 

ville gå frem for å gripe makten i de siste tider, og han oppfattet dem nærmest som et supplement til 

Johannes’ Åpenbaring. Saxlund hevder at uten et rase-perspektiv på verdenshistorien er vi dårlig 

skikket til å oppnå sann forståelse av de «virkelige» årsakene til samtidens begivenheter. Historien er 

nemlig styrt av en evig rasekonflikt mellom germanerne/arierne og jødene. Dette er ingen åpenlys 

krig, hevdet han, men en som blir utkjempet i det stille, særlig på kulturelle og økonomiske 

slagmarker.819 Han uttrykker en tydelig intensjonalistisk historieoppfatning ved å hevde at det ikke 

er tilfeldigheter som avgjør begivenhetenes gang men «de mennesker som staar bag».820 Sylten 

beskriver noe av det samme når han skriver at man må se «verdensbegivenheterne i skarp belysning», 

for først da man oppdager at alt henger sammen. 821  Myklestad uttrykker dette ved å hevde at 

frimureriet arbeider bak «kulissene» for å fremprovosere historiske begivenheter, slik som Den 

franske revolusjon, Første verdenskrig og Den russiske revolusjon. 822  Halldis Neegård Østbyes 

hevder på sin side at Protokollene er den teksten som en gang for alle avslører jødenes onde 

intensjoner: «Vi kan […] si at jødeproblemet er nøklen til verdenshistorien. Eller gå enda et skritt 

videre og si at Zions Vises Protokoller er nøklen til de store begivenheter som foregår og har foregått 

i vår verdensdel gjennom generasjoner.»823  

Hofstadter skriver at det antagelig alltid vil finnes en minoritet i befolkningen som besitter en 

paranoid oppfatning av verden. Dette potensialet lar seg imidlertid mobilisere av frykt og fordommer 

tilknyttet sosiale konflikter rundt grunnleggende samfunnsverdier. «Katastrofe eller frykt for 

katastrofe vil med stor sannsynlighet utløse tilfeller av paranoid retorikk», skriver han.824 Denne 

paranoide og apokalyptiske virkelighetsforståelsen gir Saxlund uttrykk for når han skriver at jødene 

har «god grund for sin tro paa, at deres verdensherredømme snart vil komme», etterfulgt av: «Den 

fare der truer fra jøderne ansees av mange for den største der truer vort samfund».825 Han hevder at 

																																																								
817 Dyrendal, Asbjørn. «Norwegian ‘Conspirituality’. A Brief Sketch» i Lewis, James R. og Inga Bårdsen Tøllefsen (red.). Handbook 
of Nordic New Religions. Brill. 2015 s. 269. 
818 Hofstadter, 1965 s. 29-30. 
819 «Kampen er ofte af økonomisk art og føres saa stille, at kun de direkte tabende Individer blandt den i kampen underlegne race 
mærker, at den virkelig finder sted.» Saxlund, 1910 s. 13. 
820 Saxlund, 1923 s. 64. 
821 «Sovende samvittighet» i Nationalt Tidsskrift nr. 2 1917 s. 14.  
822 Myklestad, 1944 s. 46-71. 
823 Østbye, 1941 s. 122. 
824 Hofstadter, 1965 s. 39. 
825 Saxlund, 1910 s. 16. 
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ikke-jøder er i ferd med å overgi  sine rikdommer til jødene «og lade sig slagte som det stakkels 

kvæg.» 826  

I begynnelsen av året 1945, trolig klar over det kommende nederlaget, oppsummerte Sylten 

Nationalt Tidsskrifts tretti år lange virksomhet under den dystre tittelen «Kampen mot Overmakten». 

Her forteller han historien som en rasekamp som munnet ut i den uunngåelige verdenskrigen, som 

han beskriver som den endelige sluttkampen mellom godt og ondt. I dette semireligiøse verdensbildet 

fremstilles Hitler som messias: «Så kommer til slutt igjen en slitets mann som setter en idé inn i 

kampen, fører den med åndens våpen, en alminnelig frontkjemper Adolf Hitler. Og nå ryster hele 

verden under denne fryktelige kamp – for eller mot – verdensjødedommen.»827 I sin Ludendorff-

dyrkelse viste Nielsen stadig til generalens bok Verdenskrigen truer fra 1930, der han angivelig 

forutså en kommende storkrig.828 

Den som, ved siden av Hiorth, i størst grad inkorporerer Protokollene i en kristen 

forståelsesramme er Marta Steinsvik, selv om det apokalyptiske element er mer nedtonet hos henne. 

I januar 1921 refererer Sylten et foredrag av Steinsvik om Protokollene, holdt i Mandal. Han beskriver 

at det for Steinsvik er en «samvittighhetssak» å studere Protokollene, siden teksten er troverdig, ja 

«nærmest profetisk». Det er lett å se «jødenes planmæssige undergravende arbeide» i 

verdensbegivenhetene, hevder hun.829 Protokollenes innhold bærer preg av jødenes «glødende og 

uslukkelige hat» mot kristendommen, men dette er ikke noe nytt, for «Kristus og kristendommen her 

altid været en torn i øiet paa jødefolket».830 Bak hatet ligger det et ønske om å hevne århundrer med 

undertrykkelse og forfølgelse «de saakaldte kristne folk» hadde påført dem. Steinsvik maner også 

frem et truende, apokalyptisk scenario når hun konkluderer at vi utvilsomt går «frygtelige tider 

imøte», men foreskriver her et annet virkemiddel enn de andre aktørene. Trusselen kan ikke 

overvinnes ved å sette hardt mot hardt, men snarere ved å møte det jødiske hatet med dets rake 

motsetning «mildhet, godhet, sandhet og retfærdighet – kristi egen aand». Kampen vil utvilsomt bli 

«seig og haard», hevder hun og siterer Bjørnson: «Alt som lever er underlagt kjærlighetens 

gjenskapermagt, bliver den bare prøvet.»831 Denne tilsynelatende mildheten står imidlertid i skarp 

kontrast til Steinsviks ønske om å gjeninnføre Grunnlovens utestengning av jøder fra landet. 

 

6.3 Kampen mot «den jødiske ånd» 

Hvordan kan det forklares at jødene i aktørenes verdensbilde utgjorde en kraft som var i fred med å 

kaste samfunnet ut i et apokalyptisk kaos, når de i realiteten var en liten, svak og svært synlig minoritet 

i Norge? Hos antisemittene blir «Jøden» beskrevet som urban kosmopolitt, internasjonalist og 

																																																								
826 Saxlund, 1910 s. 80. 
827 «Kampen mot Overmakten» i Nationalt Tidsskrift nr. 1-2 (dobbeltnummer), 1945 s. 16. 
828 «Kampen mellom katolikker og jøder» i Fronten nr. 8, 1934 s. 1 og 3. 
829 «Om Zions konge» i Nationalt Tidsskrift nr. 1, 1921 s. 10-12. 
830 «Om Zions konge» i Nationalt Tidsskrift nr. 1, 1921 s. 11. 
831 «Om Zions konge» i Nationalt Tidsskrift nr. 1, 1921 s. 12. 
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materialist både når han fremtrer som grådig kapitalist og profan sosialist. Disse rollene er samtidig 

kjennetegn på det moderne samfunnet. Tatt i betraktning den den utbredte følelsen av usikkerhet og 

uforutsigbarhet som mange opplevde i forbindelse med moderne industrisamfunnets fremvekst, er 

det kanskje ikke så rart at dette også skapte et behov for slike enkle forklaringsmodeller og tydelige 

syndebukker. Som vi har sett var det nettopp i løpet av mellomkrigstid at dette dramatiske 

«taktskiftet» inntraff i Norge. Derfor var det i denne perioden at konstruksjonen av «Jøden» og «den 

jødiske ånd» ble hyppig brukt som synonym for den truende moderniteten.  

Historiker Christhard Hoffmann påpeker at, siden problemene med moderniteten ifølge 

antisemittene har sitt utspring i «jødifiseringen», så må nødvendigvis løsningen ligge i samfunnets 

«av-jødifisering».832 Troen på en nærmest metafysisk infisering av samfunnet med «jødisk ånd» 

bidrar til å forklare hvordan antisemittismen kan opprettholdes i det samfunn med en så liten jødisk 

befolkning. Som vi skal se, var dette tilfelle selv etter at de fysiske jødene var deportert. På samme 

måte som moderniteten er en overordnet og abstrakt kategori som representerer flere konkrete 

(uønskede) sosiale endringer, kan det samme sies om «den jødiske ånd». Under dette begrepet kan de 

mer spesifikke, og til dels uforenlige, kategoriene forenes. 

Saxlund gir jødene det meste av skylden for tidens samfunnsnedbrytende ånd, men understreker 

at de ikke er alene om ansvaret.833 Sylten har derimot ingen problemer med å gi jødene skylden for 

hele samfunnsoppløsningen. I 1924 trykket han artikkelen «Den kulturelle semitisme», hentet fra det 

svenske antisemittiske tidsskriftet Barthold Lundéns Vidi. Selv om artikkelen omhandlet svenske 

tilstander, mener Sylten åpenbart at den har direkte overføringsverdi. «Den jødiske indflytelse er [...] 

nærmest av underjordisk natur,» slås det fast.834 Det var derfor viktig å «trænge bakom kulisserne» 

og observere de områder der jødene virker. Deres innflytelse på det økonomiske området er lett å se, 

mens «den intellektuelle semitisme» var mer subtil. Jødenes innflytelse var i denne sammenheng av 

«en abstrakt karakter», som best kommer til uttrykk i kulturpessimisme og skeptisisme, heter det.835  

Et begrep som går igjen hos de fleste aktørene er altså «den jødiske ånd». Det er Saxlund som 

først benytter det i 1910, men uttrykket forekommer allerede hos den moderne antisemittismens 

opphavsmann Wilhelm Marr, som i 1879 skrev: «Det er ikke den individuelle jøde, det er den jødiske 

ånd og den jødiske bevissthet som har tatt over verden.»836 Hva siktes det så til med dette begrepet? 

I følge aktørene er det denne uklart avgrensede entiteten som infiserer Europa og undergraver 

alt samfunnet holder hellig, som æresfølelse, fedrelandskjærlighet, religiøs og rasemessig identitet. 

Dette er verdier som Saxlund hevder er i ferd med å bli erstattet av jødisk materialisme: «Hvis du, 

ribbet for ethvert ideal, er blit en blot og bar materialist og kosmopolit, da er du sunket ned til det 

																																																								
832 Hoffmann, 2001 s. 112. 
833 Aftenposten. 15.2.1911, Christensen, 1998 s. 51-52. 
834 «Den kulturelle semitisme» i Nationalt Tidsskrift nr. 12, 1924 s. 153. 
835 «Den kulturelle semitisme» i Nationalt Tidsskrift nr. 12, 1924 s. 153. 
836 Originalsitat: «Nicht die einzelnen Juden, der jüdische Geist, das jüdische Bewusstsein hat sich der Welt bemächtigt.» Marr, 
Wilhelm. Der Sig des Judhethums über das Germanenthum. Rudolf Costenoble. Bern 1879 s. 32. 
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laveste trin du som samfundsmenneske kan indtage. Du staar da under Jøden.»837 I 1911-utgaven av 

Jøder og Gojim skylder han på «den utilhyllede materialistiske tidsaand» som det største 

samfunnsproblemet.838 Han tilføyer også et eget kapittel som utdyper fenomenet. «Den ‘moderne, 

internationale’ reformaand, som har erobret saa mange sind, er nemlig simpelthen en jødisk aand, 

intet andet,» heter det.839 Ordene «moderne» og «internasjonal» er viktige, for i hans verdensbilde 

representerer «den jødiske ånd» alle endringer som virker nedbrytende på det han anser som 

samfunnets bærebjelker, tradisjon og nasjon. Internasjonalisme og modernitet representerer 

vrengebildet av norske grunnverdier og må bekjempes hvis man vil unngå sosial oppløsning, 

sammenbrudd og kaos.  

Den jødiske ånd blir satt i et direkte motsetningsforhold til den ariske og det er denne skadelige 

innflytelsen som forklarer alle uønskede hendelser og utviklingstrekk: «Naar man har faaet ind i 

bevidstheden, at der er forskjel paa arisk og jødisk aand, vil man klarere forstaa baade verdenskrigen 

og dens ophav og hvad der senere er foregaaet. Jøderne er med om alt. De er aktive, vi er passive, de 

er betænkte, vi er naive. Gud give at vi aldrig maa opleve Storthinget brænder.»840  

Nielsen forfektet også en slik metafysisk fiendebilde. I 1933 skriver han at «den jødiske ånd 

truer med å tilintetgjøre vår kultur», og at «Jøden er forfallets plastiske demon».841 I sitt forord til 

Frimureriets avsløring påstår han at de høyere graders frimurere er «infisert av jødisk-frimurerisk 

tankegang». Og at dette igjen smitter frimurerprester som, gjennom å vektlegge det gamle 

testamentet, gjør barn «infisert med jødisk lære».842 Ifølge Nielsen er det altså frimureriet som i første 

rekke bidrar til den jødiske ånds infisering av samfunnet. Myklestad skriver at ens «nasjonalfølelse 

og rasestolthet forsiktig, men målbevisst undergravd» i frimurerlosjen, for deretter å «innpodes jødisk 

ånd». På denne måten blir frimureren «en fullgod kunstig jøde».843  

I forordet til fjerde utgave av Hvem er hvem fra 1941 skriver Sylten at kun er et tidsspørsmål 

før Europa er renset for jøder, men at det imidlertid vil «ta tid å få fjernet de jødiske efterlatenskaper: 

jødisk ånd og jødisk moral, som de forskjellige kirkesamfund ennu hevder kritikkløst».844 Utover at 

han tydeligvis oppfatter den tyske nasjonalsosialismen som Europas redning, er det verdt å legge 

merke til at Sylten betrakter den jødiske ånd som et vedvarende problem, også etter at jødene fysisk 

er fjernet fra Europa. I januar 1943 trykker han noe som ligner et nyttårsforsett på Nationalt Tidsskrifts 

bakside: «Nationalt Tidsskrift vil nu som før bekjempe jødedommens og jødeåndens innflytelse i vårt 

samfund.»845  Han skriver også at flere har ment at hans tidsskrift nå må være overflødig etter 

																																																								
837 Saxlund, 1910 s. 104 (Saxlunds kursivering). 
838 Saxlund, 1911 s. 208. 
839 Saxlund, 1911 s. 145. 
840 Saxlund, 1922 s. 14. 
841 «Hvorfor bekjemper vi jødene?» i Fronten nr. 11, 1933. 
842 Ludendorff, 1928, s. 1 og 3. 
843 Myklestad, 1944, s. 27. 
844 Sylten, Mikal. Hvem er hvem i Jødeverden. Nationalt Tidsskrift. Oslo 1941 s. 3. 
845 Nationalt Tidsskrift nr. 1, 1943. 
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deportasjonene av de norske jødene høsten i forveien. Han forsikrer imidlertid om at tidsskriftet 

fortsatt er nødvendig, da «kremmer-jøderne her i landet» aldri har utgjort noen reell fare. 

Jødeaksjonen ble utløst fordi «det norske folk hadde vært underminert av jødisk ånd», hevdet han. 

Dette har skjedd på flere måter, gjennom pressen og litteraturen, men angivelig også gjennom skole- 

og kirkeoppdragelsen. Nordiske barn begynner å «suge inn jødisk gift allerede i barneskolen» og de 

som senere studerer teologi ble forvandlet til «åndelige jøder», forklarer Sylten. 846  Det eneste 

botemiddel mot dette er et kraftig opplysningsarbeid i alle lag av befolkningen om raseblandingens 

farer for hele folket velferd. Antagelig mener han at Nationalt Tidsskrift skal være en fremtidig 

ledestjerne i denne ideologiske kampen.  

Haldis Nergård Østbye later også til å mene at den jødiske ånds innflytelse er uavhengig av 

nærværet av virkelige jøder. I forordet til Jødenes krig forklarer Østbye sitt syn på jødespørsmålet i 

lys av det lille antallet jøder i Norge: «[…] det er ikke bare antallet av jøder som er det avgjørende, 

men det det først kommer an på, er i hvilken grad jødeånden har vunnet innpass i et land. Og hva det 

angår, må vi si at Norge var mer infisert enn selv det av jøder helt beherskede Tyskland.»847 I den 

omtalte kronikken «Jødeånden må bekjempes over alt!» i Hirdmannen fra den 28. november 1942, 

argumenterer hun for at såkalte «kunstige eller hvite jøder» må skilles ut av samfunnet da de er smittet 

av jødeånden i form av en materialistisk tankegang.848 Det er med andre ord naivt å tro at Norge kan 

«av-jødifiseres» kun ved å fjerne jødene som samfunnsgruppe. Hele den demoniske «jødeånden» må 

drives ut av kulturen. Dette er en slik kulturell totalrensning Østbye oppfordrer til i november 1942, 

etter at uttransporteringen av de norske jødene var begynt.  

Både Østbyes og Syltens oppfatning gir mening med Saul Friedländers begrep «frelsende 

antisemittisme», en verdensanskuelse der alle problemer er sammenbundet med jødene. 849 

Oppfatningen her er at kun en total samfunnsrenselse kan frelste en korrumpert verden fra 

sammenbruddet. Det endelige oppgjøret mellom det gode og det onde ville utvilsomt medføre store 

lidelser og offer. Men det var det verdt, for på ruinene av den gamle verden ville det reises et nytt, 

jordlig paradis. 

 

6.4 Protokollenes «iboende» sannhetsgehalt 

I motsetning til det store flertall av befolkningen tror disse aktørene fortsatt på Protokollene ekthet 

etter avsløringen av dem i august 1921. Hva skyldes dette? Allerede i 1943 skriver Joshua 

Trachtenberg at mennesker tror på slike absurde forestillinger om jødene, lik de so blir forfektet i 

Protokollene, fordi de ønsker å tro på dem. Vi er nemlig predisponert til å akseptere påstander, 

uavhengig rasjonell, objektive vurdering, så lenge de bekrefter våre forutinntatte oppfatninger. Dette 

																																																								
846 «Framtiden kaller» i Nationalt Tidsskrift nr. 1, 1943 s. 9. 
847 Østbye, 1941, s. 9. 
848 Hirdmannen. nr. 46, 28.11.1942. 
849 Friedländer 1997 s. 73-112. 
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fenomenet er i psykologien kjent som bekreftelsestendens, eller confirmational bias. I tråd med dette 

hevder Trachtenberg at de konkrete antisemittiske beskyldningene er lite annet enn 

etterrasjonaliseringer av et allerede eksisterende, underliggende jødehat. Han avviser altså at 

antisemittismen er et resultat av rasjonelle overveielser, fordi beskyldningene bygger på gjensidig 

utelukkende generaliseringer og irrasjonelle selvmotsigelser.850 Uvilligheten til å la sine oppfatninger 

korrigeres av fakta, blir desto større når disse faktaene synes å rive grunnen under ens mest dyptfølte 

oppfatninger. Som vi har sett, utgjør de antisemittiske konspirasjonsforestillingene et slikt grunntrekk 

ved aktørenes virkelighetsbilde. 

Protokollene fortelling kan betraktes som stigmatisert kunnskap, ikke minst etter avsløringen 

av dem i 1921. Som sannhetskilde er de heretter også å regne som både forkastet og forbigått 

kunnskap, ifølge Barkuns terminologi. Blant aktørene, hvor antisemittismen har antatt form av et 

livssyn, skaper avsløringen en tilstand av kognitiv dissonans, når selve kronbeviset på deres 

virkelighetsoppfatning blir motbevist. Denne kognitive dissonansen bli imidlertid raskt utlignet ved 

å tolke avsløringen som et ledd i selve sammensvergelsen, altså at konspiratørene forsøker å holde 

sannheten skjult. Selv om konspirasjonsteorier gjerne hevder å ha et evidensbasert fundament, der 

empiri er forventet å bekrefte teorien og å avkrefte motforestillinger, ender konspirasjonsteorier opp 

som ikke-falsifiserbare påstander.851 Deres troverdighet hviler først og fremst på deres karakter av 

stigmatisert kunnskap, der selve stigmatiseringen av en påstand blir først som bevis for dens sannhet. 

I tillegg ble det hevdet at de inneholdt gode beskrivelser av samtiden. 

Hiorth hevdet eksempelvis at det var uvesentlig hvem som har skrevet Protokollene, så lenge 

deres innhold bekreftes av samtidige hendelser. For ham blir troen på deres sannhet nærmest å ligne 

med en troshandling. Og han er ikke alene om å oppfatte dem som en profetisk tekst. Sylten trekker 

en sammenligning med Bibelen: «At diskutere hvorvidt Zions Vises protokoller er egte eller ikke er 

likesaa nytteløst som at diskutere egtheten av Bibelen. Hvert eneste avsnit av protokollerne peker 

direkte paa dagens politiske kampe om Judas verdensherredømme.»852 I 1922 skriver Saxlund at det 

er umulig å benekte at Lenin og Trotskij følger planene slik de er fremlagt i Protokollene, og at det 

jødiske verdensherredømmet derfor må være nært forestående: Det er derfor «helt likegyldig hvorfra 

programmet stammer, og om det er falsum, som ‘Times’, paastaar, eller ikke. Imidlertid synes 

‘Times’ anførsler at have vakt usikkerhed hos de mange, der er uden begreb om jødespørsmaalet og 

dets sørgelige realitet.»853 Nielsen slutter seg til denne oppfatningen: «Enhver som leser dem må 

erkjenne: De er ekte. Alt som blev forutsagt er gått i opfyllelse.»854 Østbye hevder også at uavhengig 

																																																								
850 Trachtenberg, 1943 s. 2. 
851 Barkun, 2013 s. 28-29. 
852 «Zions vises protokoller om dagens spørsmaal» i Nationalt Tidsskrift nr. 3, 1924 s. 25. 
853 Aftenposten, 10.1.1922.  
854 «Jødenes mål» i Fronten nr. 15, 1933 s. 2. 
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av Protokollenes ekthet, så er det klart at de inneholder sannferdig informasjon om en 

sammensvergelse.855 

Den semireligiøse og profetiske tenkemåten har også betydning for aktørenes selvbilde. Mens 

flertallet lever nedsunket i uvitenhet, oppfatter de seg som tilhørende et klarsynt fåtall som har 

gjennomskuet komplottet og sett hvordan verden virkelig er. Dette skaper et selvbilde hos aktørene 

som en opphøyet elite, i besittelse av spesielle ferdigheter og evner.856 Ikke uventet søkte aktørene 

seg derfor til andre som også var «åpne» og mottagelige for å oppnå slik esoterisk innsikt i en dypere 

virkelighet, et prinsipp gjenkjennelig fra den moderne alternativbevegelsen. Som vi skal se i de neste 

to kapitlene, er avstanden mellom de ulike aktørene, men også mellom deres konspirasjonsteoretiske 

forestillinger og annen alternativ virkelighetsforståelse, mindre enn man skulle tro. 

 

																																																								
855 Sverd, 1938 s. 86. 
856 Dyrendal i Pettersen og Emberland, 2011 s. 26. 
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7 Konturer av et nettverk 
 

Til tross for at stereotype og rasistiske forestillinger om jødene var relativt utbredt i norsk 

mellomkrigstid, var det kun et fåtall som anså den jødiske (og frimureriske) verdenskonspirasjonen 

som en realitet. Hos samtlige aktører behandlet i det foregående er imidlertid en slik forestilling 

styrende for deres virkelighetsoppfatning. De forholdt seg riktignok noe ulikt til Protokollene, og 

tolket og vektla forskjellige aspekter ved teksten. Følgelig forfektet de også ulike varianter av den 

bredere subversivmyten som Protokollene er et tekstlig uttrykk for.  

I og med at slike forestillinger for det meste ble oppfattet som ekstreme og lite troverdige av 

majoritetsbefolkningen, blir det naturlig å stille spørsmål om denne marginale posisjonen skapte en 

følelse av «skjebnefellesskap» mellom aktørene, og et behov for gjensidig kontakt og 

informasjonsutveksling. Eksisterte det som følge av dette et kontaktnett mellom de som trodde på 

Protokollenes ekthet og forestillingen om den jødiske verdenssammensvergelsen? Hensikten med 

dette kapittelet er å undersøke om det eksisterte det man kan kalle et «kultisk miljø» knyttet til den 

radikale konspirasjonsteoretiske antisemittismen i Norge, et miljø som hadde felles 

kommunikasjonskanaler og kontaktflater for idéutveksling og samarbeid. Inngikk de omtalte 

aktørene i virkeligheten i et subkulturelt fellesskap, holdt sammen av en alternativ 

virkelighetsforståelse? 857 

Hvordan kan man så få grep om og forstå et slikt mulig «fellesskap», når disse aktørene hadde 

delvis ulike politiske og religiøse oppfatninger, var tilknyttet forskjellige organisasjoner og var aktive 

i til dels ulike perioder gjennom mellomkrigstiden? For å kunne avdekke et slikt mulig subkulturelt 

fellesskap, er vi nødt til å kartlegge forbindelser og samarbeid mellom de ulike aktørene og de sosiale 

arenaer hvor dette fant sted. I hvilken grad viste de kjennskap til hverandre gjennom omtale og 

henvisninger til hverandres teorier og tekster? Hadde de personlig kontakt i form av korrespondanse 

eller i form av møter og lignende? Og til slutt: Delte de kommunikasjonskanaler som publikasjoner 

og andre arenaer for kontakt og idéutveksling? 

 

7.1 Det kultiske miljø 

Det religionssosiologiske begrepet «kultisk miljø» (cultic milieu), lansert av den britiske sosiologen 

Colin Campbell i 1972, synes å være et nyttig redskap for å analysere nettopp dette. Begrepet 

defineres som summen av alle avvikende trossystemer og deres tilhørende praksis – «samfunnets 

kulturelle undergrunn», for å bruke Campbells egen formulering. 858  Begrepet var opprinnelig 

konstruert for å beskrive fremvekst av okkult-religiøse subkulturer i vestlige samfunn på slutten av 

																																																								
857 En subkultur er her forstått som en kultur som eksisterer innenfor og som et alternativ til et samfunns bredere kultur. En subkultur 
i opposisjon til breddekulturen kan betegnes som en motkultur. 
858 Campbell, Colin. «The Cult, the Cultic Milieu and Secularization» i Hill, Michael. A sociological Yearbook of Religion in Britain. 
5.  SCM Press. London 1972 s.122. 
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1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet. Dette var en periode preget av kulturradikalisme og 

antiautoritære bevegelser, da samfunnsinstitusjoner, blant annet kirken og det religiøse ortodoksi, ble 

utfordret. Dette kom særlig til uttrykk i en oppblomstring i såkalte «nyåndelige», okkulte bevegelser 

og esoteriske trosretninger, som vanskelig lot seg beskrive ved hjelp av eksisterende 

religionssosiologiske kategorier. Campbell tok utgangspunkt i det religionssosiologiske begrepet 

kulten, som i kontrast til den beslektede sektens kollektivistiske og ensrettede organisasjonsform er 

individualistisk og løst organisert. Kulten stiller få krav til medlemmene og er inkluderende overfor 

andre trosoppfatninger, noe som gjerne gjør den til et kortlivet fenomen.859 Ifølge Campbell vitner 

det faktum at det stadig oppstår nye kulter om at det eksiterer en understrøm i samfunnet som opptar 

ideer og konsepter fra gamle kulter etterhvert som de dør ut, samtidig som den avføder nye. Slik 

forklarer han hvordan dette miljøet forblir et vedvarende trekk ved samfunnet.860  

Denne vanskelig gripbare understrømmen, som Campbell kaller et kultisk miljø, inkluderer en 

rekke avvikende trosforestillinger, som uortodoks vitenskap, fremmed og kjettersk religion og ulike 

former for alternativ medisin. I praksis utgjør dette troen på det okkulte, magiske og mystiske, på 

spiritualisme og parapsykologiske fenomener, utenomjordisk liv og tapte sivilisasjoner, samt 

troshelbredelse og naturmedisin. Til tross for sin tilsynelatende uensartethet, er miljøet både omfattet 

og forbundet av alle dets tilhørende institusjoner, kollektiver, individer og ulike 

kommunikasjonskanaler forbundet med slike trossystemer. Ifølge Campbell bidrar disse 

overlappende strukturene til å underbygge og styrke trosblandingen ytterligere. Miljøet holdes nemlig 

samlet og i live av tidsskrifter, bøker, pamfletter og foredrag, men også gjennom uformelle møter der 

trosforestillinger og praksis diskuteres og spres. Disse kommunikasjonskanalene er for det meste åpne 

og gruppene kan, uten å være avgrenset til bestemte oppfatninger, formidle emner også utenfor sine 

tematiske kjerneområder. Det kultiske miljøet er derfor preget av en udogmatisk synkretisme og av 

grenseoverskridende kommunikasjonsstrukturer, hvor medlemmene står fritt til å forsyne seg av de 

tilgjengelige ideene og trosoppfatningene. Dette avføder en felles søkerideologi, bestående av 

«søkende» individer i jakt på et meningsgivende trossystem som kan løse deres følelse av utilfredshet. 

861 Campbell fremhever at i det kultiske miljø er det «fellesskapet av søkere», snarere enn kulten, som 

er den vanligste organisasjonsformen.862 

Et forhold som særlig understøtter denne udogmatiske, inkluderende holdningen er en felles 

følelse av å være outsidere. Den dominerende majoritetskulturen oppfatter gjerne medlemmene av 

det kultiske miljø som avvikere eller kjettere. På sin side inntar aktørene i dette miljøet en felles 

opposisjonell posisjon overfor majoritetskulturen. Dette «opprøret» skaper en utstrakt respekt og 

toleranse for andre avvikende oppfatninger som også er forkastet og truet av det kulturelle ortodoksi. 
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Alle angrep fra den dominerende kulturen rettet mot avvikerne anses dermed som et angrep på det 

utvidede miljøets felles interesser.863 Dette kan eksemplifiseres ved at en naturlege kan identifisere 

seg med hvordan en ufologs forskning blir «undertrykt» av et elitistisk, faglig hegemoni.  

Dette fenomenet er også blitt beskrevet av den skotske historikeren James Webb. I sin 

populærhistoriske kartlegging av okkultismens historie, har han benyttet begrepet «forkastet 

kunnskap» (rejected knowledge) om alle oppfatninger som i tidens løp er blitt avvist som irrelevante, 

feilaktige eller utdaterte i møte med nye, mer levedyktige ideer som så har blitt kulturelt 

toneangivende.864 Forkastet kunnskap står derfor i opposisjon til etablerte sannhetspåstander – både 

religiøse og vitenskapelige. Dette kan eksemplifiseres ved såkalt «spiritualitet», teosofi, både østlige 

og vestlige kulter, samt ulike varianter av kristen sekterisme og esoterisk-okkulte forestillinger som 

magi, alkymi, astrologi og andre former for pseudovitenskap.865  

Fra sitt religionssosiologiske ståsted, nøyer Campbell seg med å la konseptet om det kultiske 

miljø beskrive avvikende religiøse oppfatninger. Den amerikanske statsviteren Michael Barkun har 

imidlertid utvidet konseptets analytiske bruksområder. I sin studie av konspirasjonsteorier som 

fenomen, bruker han konseptet til å beskrive de samlende mekanismene også i tilsynelatende ikke-

religiøse trossystemer, slik som politisk ekstremisme og konspirasjonsteorier. 866  I likhet med 

Campbell, peker også Barkun på at marginaliserte konspirasjonsmiljøer er preget av en aktiv 

idéutveksling og trosblanding. Han observerer at disse også konsolideres av en felles forståelse av å 

være outsidere i opposisjon til majoritetssamfunnets oppfatninger. En iboende toleranse for ulike 

trosoppfatninger innebærer at motstridende verdensbilder ikke splitter miljøet, men snarere tilfører 

det nye ideer. Denne synkretismen medfører at både konspirasjonsteoriens fokusområde og 

fiendebilder stadig er i endring, men dette gjelder også gruppen av troende. Miljøet åpner for fri søken 

etter ideer fra andre teorier og det forekommer derfor store overlapp dem imellom. I den anledning 

er det verdt å belyse et veldokumentert fenomen innenfor forskningen, nemlig at tro på én teori nesten 

alltid medfører tro på andre.867 

Barkun innlemmer Webbs begrep om forkastet kunnskap som en av fem underkategorier i en 

overordnet kategori av «stigmatiserte sannhetspåstander» (stigmatized knowledge claims). De andre 

fire underkategoriene er glemt kunnskap, forbigått kunnskap, ignorert kunnskap og undertrykt 

kunnskap. Glemt kunnskap er erkjennelser fra eldre tider som av ulike grunner er gått tapt, men som 

siden har blitt «gjenfunnet», slik som kunnskap fra eller om tapte sivilisasjoner. Forbigått kunnskap 

er påstander som har blitt erstattet eller har mistet sin tidligere status, som alkymi eller astrologi. 

																																																								
863 Campbell i Hill, 1972 s. 122. 
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865 Webb, 1976 s. 15. 
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Ignorert kunnskap er påstander som blir ignorert fordi de fremmes av personer som oppfattes som 

inkompetente og upålitelige, eksempelvis kunnskap om folke- og naturmedisin. Forkastet kunnskap 

er påstander som umiddelbart ansees å være falske, og som derfor avfeies av majoriteten, slik som 

påståtte UFO-bortføringer eller Messias-erklæringer. Undertrykt kunnskap dreier seg om påstander 

som angivelig skal være anerkjente av autoritative institusjoner og individer, men som likevel holdes 

skjult, for eksempel at myndighetene og den farmasøytiske industri undertrykker kreftkurer.868 

Når det gjelder konspirasjonsteorier har undertrykt kunnskap størst betydning, da den fordrer 

bevisste aktører som aktivt skjuler «sannheten». Disse er gjerne motivert av onde eller egoistiske 

hensikter, men også av frykt for «sannhetens konsekvenser». Konspirasjonsteoretikere tyr gjerne til 

en slik forklaringsmodell på hvorfor deres oppfatninger er stigmatiserte. Barkun påpeker imidlertid 

at konspirasjonsteorier også har en tendens til å absorbere elementer fra de andre stigmatiserte 

kunnskapskategoriene – nok en gang i kraft av å være stigmatiserte.869 Den samme skjulte maktelite 

som angivelig kontrollerer verden, forventes også å undertrykke andre former for kunnskap fra å nå 

ut til befolkningen, enten det dreier seg om alkymi, alternative terapiformer eller tapt kunnskap fra 

Atlantis-sivilisasjonen. Konspirasjonsteorier manifesterer seg med andre ord både som en egen 

stigmatisert erkjennelse av virkeligheten, i form av undertrykt kunnskap, men også som opphavet til 

den generelle stigmatiseringen. 

 

7.2 Et kultisk miljø i norsk mellomkrigstid? 

Som nevnt er tidsskrifter og bøker, men også andre felles plattformer for kommunikasjon, av spesiell 

betydning i det kultiske miljø. Disse bidrar til å holde miljøet samlet og å spre ulike oppfatninger 

internt – også det som tilsynelatende virker motstridende. Barkun skriver at den vanligste formen for 

pedanteri blant konspirasjonsteoretikere i det kultiske miljø, er deres tilbøyelighet til å sitere 

hverandre, noe som skaper en slags sirkulær pseudobekreftelse av deres påstander.870 Som vi skal se 

var dette også tilfellet i norsk mellomkrigstid. Dette gir seg først og fremst til uttrykk i form av 

støttende erklæringer og omtale, men også gjennom bidrag til hverandres publikasjoner og finansiell 

støtte. Ved å referere til og reklamere for hverandre bidro aktørene til å etablere en slags flytende, 

diskursiv plattform, der indre motsetninger ble tilsidesatt til fordel for sammenfallende, 

konspirasjonsteoretiske interesser. I det følgende skal vi se på relasjonene mellom de ulike aktørene, 

hvorvidt de kjente til hverandre og hverandres arbeid, samt om det forekom kontakt dem imellom, 

enten direkte og personlig eller gjennom felles arenaer for kommunikasjon. 

 

7.2.1 Aktørenes kjennskap til hverandre 

																																																								
868 Barkun, 2013 s. 23-29. 
869 Barkun, 2013 s. 27. 
870 Barkun, 2013 s. 28. 
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Det er mange eksempler på at aktørene reklamerte for hverandre i sine egne publikasjoner. I bøkene 

utgitt på Antiforlaget inkluderte Eugen Nielsen gjerne anbefalinger av titler som både delte og 

bekreftet hans verdensbilde. Ved siden av blader og bøker fra skandinaviske likesinnede, samt kjente 

navn som Theodor Fritsch, Alfred Rosenberg og ekteparet Ludendorff, finner vi også norske titler. 

Antiforlaget annonserte blant annet for Syltens Nationalt Tidsskrift og Hvem er hvem i Jødeverdenen, 

men også for Eivind Saxlunds Jøder og Gojim og det publiserte referatet fra rettssaken mellom ham 

og Paul Gjesdahl i 1923. Betegnende nok var også Den nye verdenskeiser oppført som anbefalt 

lektyre.871  

Også Frontens spalter ble benyttet til å markedsføre andre antisemittiske og 

konspirasjonsteoretiske agitatorer. Her finnes først og fremst publikasjoner utgitt på Antiforlaget, 

som antisemitten Alf Marie Ambles fortolkning av Håvamål og Marta Steinsviks Sankt Peters 

Himmelnøkler.872 Ved jevnlige tilfeller finner vi også annonser for flere av Saxlunds bøker samt 

Nationalt Tidsskrift. Sylten ser imidlertid ikke ut til å ha gjengjeldt Frontens annonsering i Nationalt 

Tidsskrift. Da første nummer av Fronten utkom sommeren 1932 virker Sylten noe avmålt i sin omtale, 

men bemerker likevel: «Det første nummer er både fra innholdet og utstyrets side rosverdig.»873  

Sylten ga imidlertid tydeligere uttrykk for sin beundring av Eivind Saxlund, som ble viet mye 

spalteplass. Allerede tidlig i Nationalt Tidsskrifts livsløp ble Saxlunds bok Jøder og Gojim hyppig 

omtalt og referert. Fra 1918 hadde Saxlund også flere selvstendige artikler på trykk.874 Da Jøder og 

Gojim utkom i sitt tredje opplag i 1922, trykket Sylten en helsides omtale av denne der han roste 

Saxlund for sin profetiske fremsynthet om «jødespørsmålet», samtidig som han hoverte over bokens 

kritikere.875 Sylten fant også plass til gjengivelse av større partier fra Saxlunds bok Momenter til 

livsanskuelse paa biologisk grundlag.876  

Høyesterettsadvokat Saxlund hadde høy status i det antisemittiske miljøet i Norge. Da han døde 

i desember 1936, ble han minnet som en foregangsmann av landets ledende antisemitter. I Frontens 

nekrolog få dager etter dødsfallet, skriver Nielsen at med Saxlund var «en god nordmann gått bort». 

Her ble han beskrevet som en pionér innenfor den antisemittiske bevegelse i Norge. Det er mange 

«som følger efter advokat Saxlund på den vei han staket op for oss» og «hans livsverk lever videre», 

skrev Nielsen.877 Også i Nationalt Tidsskrift minnet Sylten sin gamle mentor, som i en tid «da 

																																																								
871 Se eksempelvis omslaget på Ludendorff, Erich. Verdenskrigen truer. Antiforlaget. Oslo 1930. 
872 Fronten nr. 1, 1939 s. 6. Det var også annonser for nasjonalsosialistisk litteratur fra Skandinavia, som det svenske tidsskriftet Svea 
Rike og Danmarks National-Socialistiske Partis utgivelse Under hakekorset. 
873 «Litteratur» i Nationalt Tidsskrift nr. 6, 1932 s. 69. Det er bemerkelsesverdig hvor lite Fronten omtales i Nationalt Tidsskrift, tatt i 
betraktning at begge representerte et lite nisjemarked. Dette står i direkte kontrast til Hans S. Jacobsens nyhedenske tidsskrift 
Ragnarok som, etter at det utkom første gang i 1935, jevnlig ble rost av Sylten. 
874 Se eksempelvis «Bladenes annoncer som statsmonopol eller skatteobjekt» i Natinalt Tidsskrift nr. 1, 1918 s. 1-3. 
875 «Litteratur» i Nationalt Tidsskrift nr. 4 1922 s. 42. Det var særlig teologen Theodor Caspari som fikk gjennomgå av Sylten. 
Caspari hadde i januar 1911 kritisert boken i et lengre, todelt innlegg i Aftenposten. Et innlegg Saxlund imidlertid også besvarte på 
noen uker senere i samme avis. Se Aftenposten, 19.1 og 26.1, samt morgen- og aftenutgaven (nr. 102 og 103) 15.2 1911. 
876 Sylten benyttet blant annet et utdrag fra Saxlunds bok for å polemisere mellom «det maskuline og det feminine» der budskapet 
var: «Der hersker i naturen en evig kamp mellom det maskuline og det feminine. I denne kamp bør ikke det feminine gaa av med 
seieren. Manden er født til hersker, kvindens omraade er hjemmet.» Nationalt Tidsskrift nr. 10, 1924 s. 129-131.  
877 «Adv. Eivind Saxlund» i Fronten nr. 9, 15.12.1936. s. 3. 
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nasjonen var lullet inn i liberal og demokratisk narkose» hadde varslet det norske folk om 

verdensjødedommens farer.878  

Sylten var også positiv til andre som tilsynelatende delte hans oppfatning av «jødespørsmålet». 

I den forbindelse viet han i januar 1921 hele tre sider i sitt lille tidsskrift til omtale av Steinsviks 

foredrag om Protokollene. Han gjenga foredragholderenes beskyldninger mot jødene og hennes 

fortolkning av teksten som profetisk. Bemerkelsesverdig nok gjenga han, uten innvendinger, også 

Steinsviks forholdsvis milde forslag til imøtegåelse av «trusselen». Hun mente nemlig at jødenes 

intense hat mot kristendommen bare kunne overvinnes gjennom «Kristi egen aand», bestående av 

«mildhet godhet, sandhet og rettferdighet».879  

I anledning hennes rettsak i 1932 mot byfogd Norem, viste Sylten henne sin indirekte støtte ved 

å annonsere at katolisismen var «jødedommens ektefødte barn» og at statskirken hadde forrådt «den 

nordiske rases kristendom». 880  Riksmålsmannen Sylten hadde tydeligvis lest Sankt Peters 

Himmelnøkler og anså Steinsvik som en alliert, til tross for at hun var en forkjemper for landsmålet. 
881 Uoverenstemmelser angende målsaken fikk således en underordnet betydning, noe som illustrerer 

hvordan aktørenes ulikheter innad i miljøet ble tilsidesatt til fordel for andre, tilsynelatende mer 

tungtveiende hensyn. 

I 1928 ga Albert Hiorth en svært positiv omtale av Steinsviks bok – et «standardverk [som] bør 

findes i ethvert hjem».882 Hiorth skal også ha lest Saxlunds bøker og hevdet like etter krigen at disse, 

ved siden av Protokollene, samsvarte med bibelens beskrivelse av «falske» jøder og endetiden.883 

Hvorvidt Hiorth kjente til Sylten vites ikke, men Sylten kjente til Hiorth og var tilsynelatende lite 

begeistret for ham. Ingeniøren og lekpredikanten ble dermed tillagt en rolle i Syltens paranoide 

univers. Dette skyldes antagelig Hiorths samarbeid med Israelmisjonen, en organisasjon Sylten 

oppfattet som et jødisk redskap, som i kristendommens navn, drev «samfunnsnedbrytende 

virksomhet».884  Men også Hiorths renommé som internsjonal bibelforsker ble oppfattet som en 

overnasjonal trussel mot nasjonen, og det var viktig å motkjempe dette gjennom en «indre front», 

hevdet Sylten. Interessant nok kunne han også «avsløre» følgende om Hiorth og hans befatning med 

Protokollene:  
 
Det er muligens ikke kjent at ingeniør Hiorth gjorde en forretning i utgivelsen på norsk av "Zions Eldstes 
Protokoller" i en adskillig forvansket oversettelse med titelen "Den nye verdenskeiser". Det er almindelig antatt at 
han er av jødisk avstamning og likeledes ekteskapelig knyttet til Israel.885 
 

																																																								
878 «Som det Gamle År Ebbet Ut» i Nationalt Tidsskrift nr. 1, 1937 s. 7. 
879 «Om Zions konge» i Nationalt Tidsskrift nr. 1, 1921 s. 10-12. 
880 Nationalt Tidsskrift nr. 11, 1932 s. 129-130.  
881 Nationalt Tidsskrift nr. 3, 1934 s. 27-28. 
882 Asker og Bærums Budstikke, 5.9.1928. 
883 Avisinnlegg sendt til Vårt Land 4.12.1945. Ubehandlet 140, ekse 4. Hiorths privatarkiv, NBO. 
884 «Fårene og Ulvene» i Nationalt Tidsskrift nr. 10, 1932 s. 116-117. 
885 «Fårene og Ulvene» i Nationalt Tidsskrift nr. 10, 1932 s. 116-117. 
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Innenfor Syltens logikk var altså Hiorth en kamuflert jøde, hvis hensikt med å få Protokollene oversatt 

til norsk var å gjøre dem mindre tilgjengelige enn de allerde var.  

Sylten viste også kjennskap til Halldis Neegård Østbyes og hennes bok Jødenes krig. I 1941 

gjenga han Aftenpostens positive anmeldelse av boken og mente selv at den beskrev jødene «utførlig 

objektivt» – et deilig avbrekk fra «det rosemalte sludder, forjødede journalister [hadde] moret sig med 

å servere for riktig å holde lesern for narr».886 Det viser seg imidelrtid at Sylten også var kjent for 

Østbye, selv om hennes oppfatning av ham nok var noe ambivalent. I april 1942 hadde han nemlig 

sendt en forespørsel til Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet om de ville kjøpe et større parti av 

Hvem er hvem i jødeverden. I den anledning ble Østbye, som da arbeidet for Rikspropagandaledelsen, 

forespurt om å vurdere pamfletten. Hun var imidlertid svært skeptisk til å ta den i bruk, da hun 

oppfattet Syltens metoder som upålitelige og foreslo at kjøpet bare kunne gjennomføres hvis Sylten 

selv rettet opp sine feil. Til tross for at Østbye skal ha uttrykt bekymring for at pamfletten kunne 

misbrukes, mente hun likevel at den kunne ha noe for seg vis den ble brukt «fornuftig». Hun vedkjente 

seg også å ha benyttet den i sitt eget arbeid.887 Trolig hadde hun kjent til Syltens arbeid i lang tid, da 

det antagelig var hun som sto bak signaturen «Halldis» i novembernummeret av Nationalt Tidsskift i 

1923. Her kritiserer hun Sylten for å i en tidligere artikkel ha blandet «kvindesaken med den 

antisemitiske sak», før hun smigrer ham med å legge til at «vi trænger Deres antisemitiske blad».888 

Østbye må også ha kjent til Nielsens forlagsvirksomhet, da hun så sent som i mars 1945 

etterspurte en nyutgivelse av Ludendorffs Frimureriets avsløring. Ifølge henne var dette en bok som 

utgjorde «et virkelig slag mot frimureriet».889  Som vi har sett var det Eugen Nielsen som eide 

rettighetene til denne boken i Norge. Det ser imidlertid ut til at freden kom før en nyutgivelse av 

boken på Antiforlaget.   

 

7.2.2 Personlige relasjoner 

Den sosiale outsideren Sylten anerkjente som vist en rekke av de andre aktørene som allierte i kampen 

mot «verdensjødedommen», noe som ikke minst gjaldt den velansette Saxlund. Vi har sett at de to 

kjente til hverandres arbeid, men var det også en personlig relasjon mellom de to?  

Selv om Saxlunds forsvarsadvokat, Alf Saxlund, under rettsaken i 1923 benektet at hans klient 

(og far) sto i forbindelse med Sylten, taler kildene om en utstrakt kontakt. 890  Syltens omtalte 

beundring for Saxlund ble gjengjeldt ved at den bemidlede høyesterettsadvokaten tegnet aksjer i 

Nationalt Tidsskrift fra det ble registrert som aksjeselskap i desember 1920.891 Saxlund og Syltens 

																																																								
886 «Sannhetens seier» i Nationalt Tidsskrift nr. 11-12 (dobbeltnummer), 1941 s. 131-133. 
887 Toftesund 2001, s. 74-75.  
888 Nationalt Tidsskrift nr. 11, 1923 s. 121. 
889 Brev fra Østbye til Asbjørn Bjaanes ved Litteratur- og bibliotekkontoret 12.3.1945. Dok 89 «Div. korrespondanse fra AKI», L-
saken til Østbye, RA. 
890 Saxlund, Eivind. Rettssaken om Jøder og Gojim. J. Aass forlag. Christiania 1923, s. 16. 
891 Aksjekapitalen var på totalt 5000 kroner, fordelt på 20 aksjer a 250kr. Sylten og Saxlund eide 2 aksjer hver. De andre 
aksjeinnehaverne var ifølge Sylten næringslivsmenn fra Kristiania og Bergen. Se Brattelid, 2004 s. 39.  
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relasjon strakte seg imidlertid også forbi det rent forretningsmessige, da de to også omgikk hverandre 

privat. I et brev vedrørende klagene på Syltens Hvem er hvem i Jødeverdenen, sendt til justisminister 

Sverre Riisnæs i juli 1942, forteller advokat Haakon Høst at Sylten «vanket meget hos [den da] 

avdøde høiesterettsadvokat Eivind Saclund [sic!]». 892  Selv om det ikke fremgår når denne 

forbindelsen ble innledet, er det sannsynlig at det skjedde før 1920 da Saxlund ble aksjonær i Syltens 

marginale tidsskrift.893 Ifølge samme kilde hadde Høst selv arbeidet som advokatfullmektig hos 

Saxlund i mange år.894  

Saxlund ser også ut til å ha engasjert seg i Steinsviks kamp mot jesuittene og pavekirken som 

en «overstatlig makt». I årene rundt 1930, mens Steinsvik gjennomgikk to rettssaker i forbindelse 

med sin antikatolske bok, var det en viss kontakt mellom de to. Høyesterettsadvokaten var en av flere 

kjente personer som initierte et opprop til økonomisk og moralsk støtte for Steinsvik.895 I påvente av 

dommen i Norem-saken i 1932, sendte Saxlund henne sin «hjerteligste Lykønskning» og proklamerte 

sin «største beundring for Deres seighed og dyktighed».896 Han promoterte også boken hennes i 

utlandet, noe et udatert brev fra en Ingrid Scott von Pistolekors i Pommern vitner om.897 Hun skriver 

nemlig at hun har fått tilsendt et eksemplar av Sankt Peters Himmelnøkler fra Saxlund og fordi boken 

vil ha stor betydning i Tyskand, ønsker hun å få boken oversatt til tysk. Som bevis på sine 

oversettelsesferdigheter la hun ved et par tidligere oversettelsesarbeider, et til Nordische Blatter og 

et eksemplar av pamfletten Danmark og Racespørgsmaalet, utgitt av en «bekjent».898 

En personlig forbindelse eksisterte også mellom Hiorth og Steinsvik, som ifølge sistnevnte først 

ble innledet i 1926 i etterkant av hennes injuriesak mot den katolske presten Celestin Riesterer.899 

Under rettssaken, som Steinsvik tapte, ga Hiorth henne fri tilgang på sitt rikholdige bibliotek av 

antikatolsk litteratur.900 I tillegg til bokforsendelser, skal han også ha gitt Steinsvik fri tilgang på 

lysbilder han brukte i sine egne foredrag.901 Det er sannsynlig at det var hennes advokat Hans Kiær 

																																																								
892 Brev fra H. Høst til S. Riisnæs 28.7.1942. Dok. 38, L-saken til Sylten, RA.  
893 Saxlund skrev eksempelvis for Syltens tidsskrift allerede fra 1918. 
894 I den sammenheng er det verdt å bemerke seg at året etter at dette brevet ble Høst medlem av Likvidasjonsstyret for inndratte 
jødiske formuer, underlagt Finansdepartementet og ansvarlig for inndragelsen og avhendingen av eiendelene til de deporterte norske 
jødene. I begynnelsen 1945 overtok han også ledelsen for denne virksomheten. 
895 På listen finner vi også Ella Anker, Albert Hiort, hans bror Erling Hiorth, samt en rekker kirkelige personligheter som Harald 
Hjelm-Larsen, Ole Hallesbye, Johannes Lavik. «Ad Steinsviksaken. Til norske menn og kvinner» i Aftenposten 28.2.1928 s. 6. 
896 «Kjære Fru Steinsvik!» Mappe med gratulasjoner i forbndelse med Norem-saken 1932. Ms. Fol. 4561 E:2:a, 
Håndskriftsamlingen, NBO. 
897 Trolig er dette den danskfødte Ingrid Ellen Rubeck-Jörgensen (f. 1897) gift med den baltiske baron Heinrich Nicolai Alexander 
von Pisolekord (f. 1870). Disse skal ha blitt skilt og navnet Scott kommer trolig fra en senere ektemann. 
898 Brev fra Ingrid Scott von Pistolekors til M. Steinsvik (udatert). Ms. Fol. 4561 E:2:a, Håndskriftsamlingen, NBO. Denne bekjente 
var trolig den danske nasjonalsosilalisten Ejnar Vaaben. Barrett, Loke Lamhauge. Ejnar Vaaben og Aage H. Andersen. Ideologi og 
visioner hos to af 1930’ernes oversete nationalsocialister. Speciale i historie. Roskilde Universitet. 2016 s. 17. 
899 Steinsviks oppsiktsvekkende intervju i Aftenposten utløst i 1925 et offentlig ordskifte, der Riesterer beskrev Steinsvik som løgner, 
hvilket utløste injuriesaken. Steinsvik 1930 s. 467.  
900 Dehlin 1949 s. 121, Steinsvik 1930 s. 466-467. 
901 Steinsvik mottok et av Hiorth visittkort med påskriften «Les side 23!». Kortet er udatert så det er uklart hvilken tekst sidetallet 
viser til, men det er imidelrtid interessant at i Den nye verdenkeiser (1920), finner vi «Protokoll 3» på nettopp side 23. Dette er den 
apokalytiske passasjen om at «den symbolske slangen», nevte tidligere. Tyder dette på at Hiorth har sendt Steinsvik et eksemplar av 
Den nye verdenskeiser? Selv om empirien er for svak til å fastslå noe konkret og Steinsvik hevder at de to først traff hverandre i 
1926, vet vi at Hiorth i denne perioden delte slike tekster både med kjente og ukjente. Se «Les side 23!» og håndskrevet fullmakt på 
Hiorths visittkort (begge udatert). A. Hiorth til M. Steinsvik. Ms.fol. 4561 A:1, Hånedskriftsamlingen, NBO.  
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Mord som førte dem sammen, da han allerede hadde representert familien Hiorth i en årrekke.902 

Relasjonen utviklet seg imidlertid raskt til et nært vennskap, der den velstående ingeniøren blant annet 

fungerte som hennes teologiske rådgiver, men også som velgjører i økonomisk vanskelige perioder. 

I 1927 mottok hun flere transaksjoner som Hiorth senere beskrev som hjelp «over et dødpunkt».903 I 

november 1945 skriver ingeniøren til Steinsvik at han som en liten julegave har sendt 40 eksemplarer 

av Sankt Peters Himmelnøkler til Lutherstiftelsen, som hun selv kunne fakturere dem for.904 Dette 

var fra et større parti bøker Hiorth i sin tid selv hadde kjøpt opp for å støtte sin forfatter-venn.905 

Som tidligere nevnt utga Steinsvik enkelte av sine publikasjoner på Eugen Nielsens forlag, 

Antiforlaget. Når det gjelder relasjonen mellom Steinsvik og Nielsen, har også den vært mer enn bare 

forretningsmessig og overflatisk. I 1933 fortalte Steinsvik i rettssaken mellom hennes sønn og Nielsen 

at hun tidvis hadde benyttet arkitekten og gårdeieren som sin «skriftefar» og «betrodd ham mine 

lønnligste tanker».906 Denne åpenbart nære relasjon ble antagelig innledet i perioden 1929-1930, i 

forbindelse med at Nielsen sa seg villig til å utgi et andreopplag av Sankt Peters Himmelnøkler. 

Steinsvik hadde før dette hatt problemer med å finne en forlegger, noe et brev til henne fra Eivind 

Saxlund datert 1. desember 1928 vitner om.907 I dette brevet, som i seg selv er oppsiktsvekkende i en 

relasjonell sammenheng, fremkommer det at hun hadde rådført seg med høyesterettsadvokaten om 

eventuelt å anke dommen i den omtalte Riesterer-saken til Høyesterett.908 Når det gjaldt spørsmålet 

om en forlegger for bokens andre opplag, anbefaler han henne et tilbud fra den tidligere Frelsesarme-

lederen og misjonsmannen Harald Hjelm-Larsen.909 Saxlund skriver videre at han har forhørt seg med 

«redaktør ch. Sylten» om han kunne tenke seg å være Steinsviks «salgskommisjonær» det kommende 

året, noe Sylten var positiv til.910 Denne planen ser imidlertid ut til å ha blitt vanskeliggjort av en 

økonomisk uoverensstemmelse med forlaget Lutherstiftelsen og Indremisjonstrykkeriet, som hadde 

besørget bokens førsteopplag.911 Problemet ble imidlertid løst ved at Eugen Nielsens tilbød seg å 

gjenutgi boken. I forordet til denne utgaven fra 1930 roser derfor Steinsvik sin forlegger som en 

generøs forkjemper for «aandsfrihetens sak».912  

																																																								
902 Kiær Mordt skal også ha arbeidet for Hiorths far, Fredrik Hiorth før han døde i januar 1923. Etter krigen utga han også to bøker, 
først en bok om Steinsvik-Riestere-saken (1948) og deretter en bok kritisk til rettsoppgjøret (1955). 
903 «Fortrolig. Ad. Spørsmålene 1-3» 19.4.1934. A. Hiorth til M. Steinsvik. Ms.fol. 4561 A:1, Hånedskriftsamlingen, NB.  
904 «Kjære Fru Steinsvik» 10.11.1945. A. Hiorth til M. Steinsvik. Ms.fol. 4561 A:1, Hånedskriftsamlingen, NB. 
905 Steinsvik, 1930 s. 18-19. 
906 Aftenposten, 31.5.1933 s. 7. 
907 Brev fra E. Saxlund til M. Steinsvik. 1.12.1928. Ms. fol. 4561A:1, Håndskriftsamlingen, NB.  
908 Dette var noe Saxlund i utgangspunktet mente var vanskelig, men ville sende saks-papirene videre til sin advokat-sønn Alf Eivind 
for å få hans vurdering av saken. Samme brev forteller at Saxlund jevnlig mottar besøk av en av Steinsviks sønner. 
909 Hjelm-Larsen var redaktør for Misjonsvennen som var organ for «Den norske Missionsallianse for Nord-China» der han også var 
sekretær mens hans nære venn Albert Hiort satt i hovedstyret.  
910 Brev fra E. Saxlund til M. Steinsvik. 1.12.1928. Ms. fol. 4561A:1, Håndskriftsamlingen, NB. 
911 Hva denne uoverensstemmelsen innebærer er noe uklart, men i brevet spør Saxlund inngående om «forholdet til Lutherstiftelsen 
og de kr. 1900.» Dette er antagelig et beløp Steinsvik er skyldig og som vanskelig vil kunne tilbakebetales om hun igangsetter 
trykking av et annet opplag.  
912 Steinsvik, 1930 s. 19. 



	 123	

På høsten 1932 gjorde Eugen Nielsen et intervju med Steinsvik for Fronten.913 Hva var det som 

gjorde at den halvskolerte teologen Steinsvik ble gitt et talerør hos den sterkt antikristne 

ludendorffianeren Nielsen, som oppfattet kristendommen som «en fare for det germanske folk»?914 

Nøkkelen til en forklaring ligger i intervjuets tematikk, nemlig Steinsviks kamp mot katolisismen i 

og utenfor rettssalen. Deres religiøse uoverensstemmelse ser derfor ut til å ha blitt midlertidig 

tilsidesatt til fordel for en langt viktigere sak – en forent front mot «overstatlige makter». Dette er helt 

forenlig med hvordan Campbell beskriver tilsynelatende umulige alliansedannelser innenfor det 

kultiske miljø, der indre ulikheter utviskes i møte med et kritisk, ytre hegemoni.  

Det ser imidlertid ut til at Nielsen og Steinsvik begynte å komme på kant med hverandre 

allerede fra sommeren 1932, i forbindelse med at Steinsvik hadde påtatt seg et oppdrag for Nielsen. 

Dette dreide seg om utgivelsen av en bok fra Erich og Mathilde Ludendorff, oversatt til norsk av en 

ved navn Due.915 Steinsviks rolle var her å omskrive oversettelsen, men da teksten uteble la Nielsen 

all skyld på henne for at boken som han hadde lovet general Ludendorff ikke ble utgitt.916 Om det 

ikke allerede hadde skjedd, raknet vennskapet dem imellom fullstendig året etter som følge av en 

rettstvist om restopplaget av Sankt Peters Himmelnøkler. Denne saken foregikk mellom Niesen og 

Steinsviks sønn, Kjell Steinsvik, som hadde overtatt rettighetene til boken fra sin mor. Rettssaken 

fikk stor oppmerksomhet i rikspressen og først i 1936, etter at saken var blitt anket til Høyesterett, 

fikk Nielsen medhold.917  

Kildene forteller også om en annen tidligere ukjent relasjon, denne gangen mellom Nielsen og 

Ørnulf Myklestad. I sistnevntes landssviksak fremgår det at han i en årrekke skal ha arbeidet for 

arkitekten i Antiforlaget.918 I et intervju med historiker Terje Emberland, plasserer Myklestad seg 

selv på Nielsens kontor også etter 1937.919 Hvilke konkrete arbeidsoppgaver han hadde der vites ikke, 

men er det rimelig å anta at det var få ansatte ved siden av ham og forlagssjefen. Det er også 

sannsynlig at den dominerende og langt eldre Nielsen hadde stor ideologisk innflytelse på den 33 år 

yngre Myklestad. Dermed bør det ikke utelukkes at Myklestad, som tidlig ble engasjert i 

høyreradikale bevegelser som Fedrelandslaget, også kan ha fattet interesse for NNSAP som hadde 

sitt hovedkontor til i de samme lokalene.  

																																																								
913 Fronten nr. 7, 1932 s. 1-2. 
914 Se Tidens Tegn, 10.4.1937 s. 2. Fronten trykket også tekster fra den notorisk antikristne fritenkeren Robert Ingersoll. 
915 Skriv fra E. Nielsen til Steinsvik 12.3.1932. Ms. Fol. 4561 E:3:a, Håndskriftsamlingen, NB. Det er uklart hvem denne Due var, 
men det kan ha vært fiolinisten Henrik Adam Due eller hans kone pianisten og musikkpedagogen Mary Barratt Due. Sistnevnte var 
datter av Thomas Ball Barratt som introduserte pinsebevegelsen til Norge og Europa. Han utga en rekke antijudaistiske og 
antikatolske bøker med en eskatologisk tematikk der jødene blant annet sto i ledtog med Antikrist. Se eks. Barratt, Thomas Ball. Står 
Jeus gjenkomst for døren? Tusenårsriket og de siste ting. Filadelfiaforlaget. Oslo 1935. 
916 Skriv fra E. Nielsen til Steinsvik 28.6.1932. Ms. Fol. 4561 E:3:a, Håndskriftsamlingen, NB. 
917 Retten ila Kjell Steinsvik et forbud mot å selge 3. opplaget av Sankt Peters Himmelnøkler før 2. opplaget (eid av Nielsen) var 
utsolgt. Arbeiderbladet, 3.11.1936 s. 3. 
918 Det har ikke latt seg gjøre å finnet ut akkurat når eller hvor lenge Myklestad var tilknyttet Antiforlaget, men ut ifra konteksten 
dette står i, vil jeg anslå at han arbeidet der i minst fem år. L-saken til Myklestad. Dok. 113. Brev til Fuglesang 22.5.1944. 
919 Ifølge Myklestad skal det på dette tidspunktet ikke ha vært NNSAP-folk tilstede. Emberland, Terje. Notater fra telefonintervjuer 
med Bjørn Østring og Ørnulf Myklestad. 5.4.2001. 
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Forholdet til Nielsen ser imidlertid ut til å ha blitt svekket etter hvert som Myklestad fikk en 

mer fremtredende rolle i NS og i mai 1938 stiftet organisasjonen Norsk Front. I den politisk 

«uavhengige» organisasjonens årsrapport til Quisling fortelles det de hadde henvendt seg til 

arkitekten for å få låne lysbilder til Myklestads frimurer-foredrag. Til å begynne med skal Nielsen ha 

fremstått positiv til dette, blant annet skal han ha lovet organisasjonen pengestøtte, men det ble raskt 

klart at han snarere ønsket å sabotere for Norsk Front.920 Dette hadde antagelig å gjøre med at hans 

enorme aversjon mot NS på dette tidspunktet, særlig etter at de siste radikalerne hadde brutt med 

partiet i 1937. I etterkant av at Frimurerlosjen ble åpnet for publikum i desember 1940, var konflikten 

tilsynelatende skjøvet til side og Myklestad skal ha rådført seg med Nielsen i saker som krevde hans 

spesielle kompetanse på frimurerspørsmålet. Som da han, i kjølvannet av Administrasjonsrådets 

regjeringsperiode, ønsket å få rede på hvilken grad høyesterettsjustitiarius Pål Berg hadde oppnådd i 

losjen.921 Dette var tilsynelatende av relevans under den tilspissede konflikten med Høyesterett på 

senhøsten 1940.  

Gitt Nielsens antipati mot NS og Quisling, er det i utgangspunktet vanskelig å forestille seg en 

kontakt mellom ham og Quislings nære støttespiller, Halldis Neegård Østbye. Likevel tyder kildene 

på at det motsatte var tilfelle. Da det etter krigen ble gjenfunnet stjålne frimurergjenstander i ekteparet 

Østbyes hjem, koblet høyesterettsadvokat Carl Kaas dette til Nielsens virksomhet i losjen.922 Selv om 

dette tilsynelatende kun var antagelser, ble det bekreftet av Østbye.923 Angivelig hadde de to arbeidet 

sammen under krigen. I et brev fra februar 1944, undertegnet sjefen for den tyske sikkerhetstjenesten 

i Norge, SS-Obersturmbannführer Herbert Noot, blir Nielsen bedt om å ta kontakt med Østbye som 

da arbeidet på vegne av Hermann Harris Aall.924  Selv om henvendelsen utvilsomt må settes i 

sammenheng med Nielsens kjennskap til frimurerspørsmålet, er det uklart hva dette samarbeidet 

konkret skulle dreie seg om.  

Da Antiforlaget ble etablert på slutten av 1920-årene, hadde arkitekten latt seg oppføre i 

handelsregisteret med den noe upresise adressen «Lillevann, Vestre Aker».925 Dette er i første rekke 

bemerkelsesverdig da både han og forlaget var registrert på hans mangeårige adresse i Thorvald 

Meyersgate. For det andre var dette det samme stedet langs Tryvannsbanen der ekteparet Østbye var 

bosatt.926 Uten at vi har anledning til å utforske det her, reiser dette spørsmål om det eksisterte kontakt 

																																																								
920 Rapport fra Norsk Fronts styre til Quisling 30.5.1939 s. 2-3. NS partiarkiv, RA. 
921 Nielsen svarer at Berg antagelig må befinne seg i 7. grad fordi han skal ha deltatt på et frimurermøte i 1935. Se Dok. 43: Brev til 
Kf. Paul Follegg 16.12.1940. L-saken til Myklestad, RA. 
922 Dok. 12: Brev fra Høyesterettsadvokat Carl Kaas 18.6.1945. L-saken til Østbye, RA. 
923 «Arkitekt Nielsen [...] overlot meg endel saker fra frimurerlosjen lang tid etter utstillingen. Jeg var nede hos ham for å få noen 
forskjellige opplysninger. Han hadde forskjellige ting fra frimurerlosjen liggende og spurte om jeg hadde interesse av dette. Det 
hadde jeg og fikk endel ting. Jeg fikk også en pakke med frimurerutstyr anonymt.» Rapport til Oslo Politikammer 13.2.1946, Rapport 
1. Dok. 113, L-saken til Østbye, RA. 
924 Brev fra SS-Obersturmbannführer Noot til Nielsen 28.2.1944. Unummerert dokument. L-saken til Nielsen, RA. 
925 «Antiforlaget a/s» i Handelsregister for Kongeriket Norge. Oslo 1929. Kolonne 394. 
926 Brev adressert til ekteparet Østbye var for det meste kun merket med «Lillevann» eller lignende. I 1927 og 1929 var Peter Østbyes 
bedrift kun oppført med «Lillevann, Tryvandsb.» i Adressebok for Oslo, noe som gjør denne detaljen desto mer signifikant. Var 
ekteparet Østbye involvert i Antiforlaget? 
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mellom Nielsen og Østbye også på et såpass tidlig tidspunkt, og videre om Østbye på noen som helst 

måte var involvert i Antiforlaget.  

 

7.2.3 Felles kommunikasjonskanaler og sosiale plattformer 

Som nevnt innledningsvis, opprettholdes det kultiske miljø av en rekke felles plattformer for 

kommunikasjon og idéutveksling. Dette er viktige bestanddeler for at det diffuse miljøet skal holdes 

noenlunde samlet rundt en kjerne av delte oppfatninger. Slike kanaler og plattformer kan i praksis 

være helt konkrete fellesskap, som organisasjoner og politiske partier, men det inkluderer også langt 

mer udefinerte former for fellesskap, slik som abonnenter på tidsskrift og lesere av bestemte bøker 

og pamfletter.  

Nationalt Tidsskrift er et godt eksempel på en slik felles kommunikasjonskanal. Her fikk 

Syltens monomane og konspirasjonsteoretiske forestillingsverden fritt spillerom i over tre tiår. 

Tidsskriftet ble derfor et pålitelig og viktig samlingssted for norske antisemitter i et ellers begrenset 

norskspråklig nisjemarked. Sylten viet mye plass til å gjengi, sitere og resirkulere ideene til sine 

likesinnede, både i Norge og utlandet. Som vist trykket han tekster fra flere norske antisemitter, 

deriblant Saxlund, men i januar 1926 fant også en notabilitet som Knut Hamsun veien til Syltens 

spalter.927 Selv om forfatteren var tydelig på at han ønsket jødene vekk fra Europa, bar innlegget hans 

preg av en langt mer nedtonet antisemittisk retorikk enn det som ellers var vanlig i Nationalt 

Tidsskrift. Hamsun skrev blant annet at «tat over det hele er Jødefolket intellektuelt meget 

høitstaaende».928 Dette utspillet skapte stor forargelse blant tidsskriftets faste lesere og medførte en 

viss debatt, men over det hele bidro antagelig den verdenskjente forfatteren til å gi Syltens beskjedne 

tidsskrift en viss kredibilitet.  

Eugen Nielsens avis Fronten var et annet eksempel på en felles arena der ideer kunne utveksles 

og videreformidles. Kort tid etter at Nielsen hadde igangsatt utgivelsen på våren 1932 med sin gode 

venn Adolf Egeberg jr. som redaktør, mottok redaksjonen brev og «studiemateriell» fra Albert Hiorth. 

I svarbrevet fra Egeberg jr. fremkommer det at ingeniøren har bitt seg merke i at avisens lederartikler 

er illustrert med en arm som griper en hvesende slange. Egeberg jr. kan fortelle at «slangen over 

lederartikkelen er som De tenker hentet fra Sions vises protokoller.»929  Hiorth blir videre lovet 

gratiseksemplarer av Fronten til distribusjon blant venner, og at hans innsendte bøker ville bli omtalt 

i en senere utgave. Brevet avsluttes med et ønske om et fortsatt godt samarbeid om «det felles store 

maal», kvittert med hilsenen «Norge for nordmenn». Det er diskutabelt om avsender og mottaker 

reelt sett delte et slikt felles mål, men det illustrerer godt det kultiske miljøets inkluderende og 

«udogmatiske» mekanismer. Til tross for at Hiorths kristne verdensbilde slett ikke sammenfalt med 

																																																								
927 Dette var som en følge av at Sylten hadde sendt den verdenskjente forfatteren en utgave av Hvem er hvem i Jødeverden. Ferguson, 
Robert. Gåten Knut Hamsun. Dreyer. Oslo 1988 s. 355. 
928 Nationalt Tidsskrift nr. 1, 1926 s. 8-9. 
929 Brev fra A. Egeberg jr. til A. Hiorth 7.5.1932. Ubehandlet 140, Eske 4. Albert Hiorths privatarkiv NB. 
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Nielsens ludendorffianske og sterkt antikristne oppfatninger, eller de unge Fronten-medarbeidernes 

allment nyhedenske oppfatninger, sendte han avisen likevel sitt materiale. Etter svaret å dømme ble 

dette verdsatt og dannet grunnlag for senere artikler i avisen. 930 

Høsten samme år var det mer antikatolisisme å finne i Fronten, denne gangen i form av det 

omtalte intervjuet med Marta Steinsvik som Nielsen selv gjorde.931 Rammen var hennes frifinnelse i 

en injurierettssak i lagmannsretten etter uttalelser om byfogd Johannes Norem – en slags forlengelse 

av rettssaken mot den katolske presten Celestin Riesterer noen år i forveien.932 I intervjuet takker hun 

for støtten fra befolkningen, som omsider har «våknet til bevissthet om at der virkelig er fare på 

ferde». Selv om fienden primært er jesuitter, fordekt «under fromhetens maske», advarer hun om at 

mange andre «nedbrytende krefter» også arbeider i stillhet for å undergrave nasjonen. Intervjuets 

avslutning uteble fra det påfølgende nummeret, men Nielsen skrev derimot en kronikk om politiets 

beslagleggelse av Sankt Peters Himmelnøkler, noe han nærmest karakteriserer som et katolsk 

bestillingsverk, en antydning han også benyttet i markedsføringen av boken. 933 

Ved siden av plattformer for kommunikasjon og idéutveksling, finnes det eksempler på at 

aktørene også hadde forbindelser til hverandre gjennom organisasjoner og partier. Ifølge historiker 

Morten Anker var både Steinsvik og Nielsen, i løpet av våren 1932, involvert i den høyreradikale 

organisasjonen Norsk Folkereisning (NFR). Steinsvik var viseformann i NFR fra mars til april 1932, 

da hun og Carl Lie trakk seg fra styret og deretter ble ekskludert.934 Under den offentlige oppvasken 

etter bruddet, forteller Steinsvik at også et tredje medlem ble ekskludert, en Steinsvik omtaler som 

«en landskjent ingeniør».935 Nielsen var med i NFRs arbeidsutvalg i 1931, men ønsket ikke å få sitt 

navn på trykk eller på andre måter forbindes til organisasjonen.936 Hans vegring fra å knytte seg til 

politiske organisasjoner var et gjentagende trekk hos ham etter erfaringene fra Den Nasjonale Legion 

på 1920-tallet. Eksempelvis ble han heller aldri medlem av NNSAP, men støttet denne økonomisk. 

Ifølge Anker er det liten tvil om at dette også gjaldt for NSR.937 

NFR hadde sitt utspring i Carl Lies antikommunistiske og antisemittiske avis Ekstrabladet – 

som etter hvert orienterte seg mot nasjonalsosialismen og antok hakekorset som logo.938 En av avisens 

faste lesere var Eivind Saxlund, som i 1932 tok initiativ til en pengeinnsamling for en av dens 

medarbeidere som året før hadde mistet jobben ved Aker mekaniske verksted, angivelig på grunn av 

																																																								
930 Til tross for at det ikke fremgår spesifikt hva Hiorth har sendt til Fronten, er det tydelig at artikkelen «Pan-Europa eller Nordisk 
Samling» i Fronten nr. 3 1932 er inspirert av Hiorths pamflett med tittel «Pan-Europa». Hiorths antikatolisisme er i artikkelen 
riktignok erstattet med rendyrket antisemittisme.  Da det ikke har lykkes å finne mer korrespondanse, kan tenkes at samarbeidet 
opphørte etter at Hiorth oppdaget dette. 
931 Fronten nr. 7, 1932 s. 1-2.  
932 Norem oppfattet beskyldninger i det tilføyde kapittelet «Steinsvik-Riesterersaken» i 2. opplaget av Sankt Peters Himmelnøkler 
som ærekrenkende og anla sak mot Steinsvik. Arbeiderbladet, 22.6.1931 s. 1-2. 
933 «Beslagleggelsen av "St. Peters Himmelnøkler"» og annonse i Fronten nr. 8, 1932 s. 3-4. 
934 Anker, Morten. Nasjonal reisning. Carl Lie, Ekstrabladet og Norges Nasjonal-socialistiske Arbeiderparti. 1930-1933. 
Masteroppgave i Historie. Universitetet i Oslo 2015 s. 76. 
935 Aftenposten 18.5.1932 s. 5. Det skal ikke utelukkes at dette dreide seg om Albert Hiorth. 
936 I Ekstrabladet ble det derfor skrevet at arbeidsutvalget inkluderte en arkitekt og gårdeier. Anker 2015 s. 75. 
937 Anker, 2015 s. 81. 
938 Anker, 2015 s. 80-81. 
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sine politiske synspunkter.939 Nok et eksempel på hvordan aktører i det kultiske miljøet knyttes tettere 

sammen som en konsekvens av at deres felles opplevelse av å være kollektivt utstøtt. Nielsen skrev 

for Ekstrabladet fra august 1931, men var antagelig involvert i dens virksomhet allerede fra våren 

samme år da Antiforlaget fikk trykket helsides annonser i avisen. 940  I en firesiders avis som 

Ekstrabladet, var dette av stor betydning og således finansierte trolig Nielsen hele forstaget.941 På 

samme tid ble Adolf Egeberg jr, Nielsens unge venn fra Den Nasjonale Legion og senere redaktør i 

Fronten, en aktiv skribent for Ekstrabladet.942  

Halldis Neegård Østbye og Ørnulf Myklestad var også forbundet til hverandre ved at de begge 

tidlig ble medlemmer av Nasjonal Samling. Begge ble en del av partiets indre, lojale kjerne – der de 

også forble etter partisplittelsen i 1937. Selv om Østbye utvilsomt sto Quisling nærmest og hadde 

størst innflytelse, hadde Myklestad på sin side en rekke betydningsfulle verv i partiet før han høsten 

1940 ble utnevnt til Fylkespropagandaleder for Stor-Oslo.943 Som initiativtager og formann for Norsk 

Front, holdt han flere godt besøkte foredrag om frimureriet fra 1938. I rapporten til Quisling fra disse 

oppgis det hvor mange eksemplarer av Østbyes bok Jødeproblemet og dets løsning som ble solgt 

under hvert arrangement.944 I et brev fra desember 1940 til NS’ partiminister Rolf Jørgen Fuglesang, 

viser Myklestad igjen sin støtte til Østbye ved å anbefale en storstilt utbredelse av samme bok.945 Her 

foreslo han salg av billigutgaver og tung markedsføring i en periode da det var viktig for NS å knytte 

Storbritannia og «jødedommens krigsmål» til hverandre.946 Under krigen korresponderte de blant 

annet om organisering av politiske studiesirkler og om propagandamateriell til disse.947 En rapport 

fra 1942 om et fullsatt foredrag i Klingenberg kino i Oslo, viser at de to også delte scene. Etter å selv 

ha holdt åpningstalen, forteller Myklestad i rapporten at Østbye her hadde holdt et «meget 

overbevisende» foredrag for de 1200 fremmøtte om «den internasjonale jødedom».948  

Etter at Østbye i mars 1944 ble leder for Antikommunistisk Institutt, kan det virke som om det 

foregikk et visst samarbeid mellom hennes organisasjon og Myklestad. Dette fremgår blant annet av 

hennes tidligere omtalte brev til ingeniør Lars Albert Bie, vedrørende Myklestads ønske om å gjenutgi 

																																																								
939 «Håkonsens mandige standpunkt, hans mot og ærlige fremtoning fortjener en påskjønnelse fra alle dem som tar avstand fra 
fagforeningstyranniet, og som setter pris på å se at ennu er ikke alle vikinger avgått ved døden», lød oppropet til Saxlund. 
Ekstrabladet nr. 28, 17.10.1932, gjengitt i Anker, 2015 s. 44. 
940 Anker, 2015 s. 42-43. 
941 Senere fikk Carl Lies organisasjon, Norges Nasjonalsocialistiske Parti, kontorer i Nielsens leiegård i Torvgaten 30. Dette var før 
Nielsen selv overtok ledelsen av partiet som senere skiftet navn til Norges Nasjonal-Socialistisk Arbeiderparti (NNSAP) og flyttet 
partikontorene til Thorvald Meyersgate 71. Brev fra Günter, Hans F. K. til Halvdan 16.1.1932. Gunnerius, NTNU, Trondheim. 
942 Anker, 2015 s. 41-42. 
943 I perioden 1934-1936 var Myklestad formann i NS Gymnasiastlag i Oslo, før han fikk en rekke ulike verv innenfor NS’ 
Ungdomsforbund både i Oslo og Bergen mellom 1937 og 1940. Senere i 1940 var han fylkeøkonomisjef og fylkessekretær for NS i 
Bergen før han ble kretsfører i Asker og Bærum. 
944 Rapport fra Norsk Fronts styre til Quisling. 30.5.1939. s. 3-4. NS partiarkiv, RA. 
945 Brev fra Myklestad til statsråd Lunde 12.12.1940. Dok.43. L-saken til Myklestad, RA. 
946 Brevet må sees i sammenheng med de propagandamessige utfordringene som følge av Molotov-Ribbentrop-pakten fra 1939 fra 
1941. Etter delingen av Polen ble det viktig for NS å dysse ned det anti-sovjetiske fiendebildet partiet i en årrekke hadde bygget opp 
og intensivere propagandaen mot vestmaktene. 
947 Brev fra Østbye til Ø. Myklestad 27.1.1941. Dok. 27, L-saken til Østbye, RA. 
948 «Til Foredragssentralen». Rapport fra Ø. Myklestad 20.2.1942. Dok. 72 (stiftet bakerst i dok. 69). L-saken til Østbye, RA. 



	128	

hans bok Djevelen ler.949 Sommeren 1944 kunne Østbye forsikre fylkesopplæringslederen i Vadsø, 

som hadde etterspurt flere eksemplarer av Protokollene, om at et nytt opplag var «under arbeid».950 

Da Myklestads nyutgave omsider var et faktum, fikk ga hun den svært positiv omtale i Aftenposten.951 

Og i et brev til avisens redaktør Simon Flood, forteller Østbye at Myklestad har samtykket til at hun 

kan bruke en anmeldelse av 1940-utgaven som hun allerede hadde liggende.952 Tross alt var de to 

utgavene nærmest identiske. Før utgivelsen av hans bok Bak Frimureriets kulisser i 1944, var det 

også Østbye som personlig gjennomgikk og godkjente boken for Litteratur- og Bibliotekkontoret. 

Selv om hun bemerket at forfatteren tidvis benyttet «litt for sterke uttrykk» og selv fikk stå for 

innholdet, konkluderte hun med: «Jeg synes stort sett den er meget bra.»953 Noe av det siste Myklestad 

gjorde før han i 1945 avtrådte som politisk kommisær i Asker og Bærum Budstikke, var å godkjenne 

en lengre artikkelserie skrevet av Østbye med tittel «De hemmelige krefters angrep på Europa».954 

I forbindelse med aktørenes delte kommunikasjonskanaler er det verdt å stifte nærmere 

bekjentskap med boktrykkeriet «Johansen & Nielsen A/S», da navnet er å finne på flere av 

publikasjonene som er behandlet i det foregående. Firmaet trykket alle fire utgaver av Saxlunds Jøder 

og Gojim, samt boken Momenter til Livsanskuelse paa Biologisk Grundlag og det stenografiske 

referatet fra rettsaken mellom ham og Gjesdahl i 1923. Samtidig trykket Sylten Nationalt Tidsskrift 

her i størsteparten av dets levetid.955 Det samme gjaldt hans særtrykk av artikkelserien signert W. 

Kreutz fra 1935.956 Johansen & Nielsen trykket også enkelte av bøkene utgitt på Antiforlaget. Det er 

imidlertid verdt å legge til at også andre radikale nasjonalistiske publikasjoner med antisemittisk 

innhold ble trykket hos Johansen & Nielsen, blant annet Hans S. Jacobsens tidsskrift Ragnarok og 

NNSAP-organet Iakttageren.957  

Taler dette så for at de som drev Johansen & Nielsen delte disse oppfatningene og således må 

betraktes som en av arenaene innenfor dette kultiske miljøet?  

Trykkeriet ble etablert av Albert Johansen og Rudolf Nielsen i 1901 og vokste til med tiden til 

å bli et av landets største trykkerier.958 Selv om Nielsen forlot firmaet i 1917, ble navnet beholdt. 

Albert Johansen skal angivelig har vært en glødende sosialist og styremedlem for typograflaget og til 

tross for at han selv skrev på bokmål, var han også engasjert i målsaken. Johansen & Nielsen trykket 

																																																								
949 Brev fra Østbye til ingeniør Bie. 5.10.1944. Dok. 89 «div. korrespondanse fra AKI», L-saken til Østbye, RA. 
950 Brev fra Østbye til Fylkesoppl.leder Bj. Lillevik 23.6.1944. Dok. 89 «div. korrespondanse fra AKI», L-saken til Østbye, RA. 
951 «Zions Vises Protokoller i ny utgave» i Aftenposten, 30.10.1944 s. 2. 
952 Brev fra Østbye til redaktør Flood 23.10.1944 23.6.1944. Dok. 89 «div. korrespondanse fra AKI», L-saken til Østbye, RA. 
953 Brev fra Østbye til Litt.- og Bibliotekkontoret 24.8.1944. Dok. 89 «div. korrespondanse fra AKI», L-saken til Østbye, RA. 
954 Brev til Kriminalassistent E. Andressen ved Landssvik avd. fra Johs Løken 9.1.1946. Dok 38.  L-saken til Myklestad, RA. 
Artikkelserien sto på trykk i Asker og Bærum Budstikke 30.1, 2.2, 6.2, 13.2, 16.2 og 20.2.1945. 
955 I perioden 1917-1940 var det utelukkende Johansen & Nielsen som trykket Nationalt Tidsskrift, mens det i 1916 ble trykket hos 
Oscar Andersen ved A/S Papir og Tryk. Våren 1941 ble imidlertid tidsskriftet trykket på «eget trykkeri» og i andre halvdel av 1943 
benyttet Sylten seg av Petlitz trykkeri, beslaglagt fra dets tidligere jødiske eiere. Nr. 1-2 1944 ble trykket på A/S Oslotrykk som da 
hadde kjøpt Petlitz, før Johansen & Nielsen igjen overtok oppdraget. 
956 Se kapittel 5 for en nærmere gjennomgang av denne teksten og hvem som trolig skjulte seg bak pseudonymet.  
957 Brattelid, 2004 s. 121. Johansen & Nielsen trykket i lang tid medlemsbladet til Norsk Ungdomslag, Norsk Ungdom. Under 
okkupasjonen ble dette kontrollert av NS og faller derfor delvis under denne kategorien. 
958 Trykkeriet holdt til i store lokaler i Pilestredet i Oslo og hadde på det meste 90 medarbeidere som driftet 13 trykkpresser. 
Nordberg, Nils. Døden i kiosken. Knut Gribb og andre heftedetektiver. Bladkompaniet. 2000 Oslo s. 138. 
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derfor flere bøker utgitt på nynorskforlagene. Johansen skal også ha vært med å planlegge Oslo 

Prenteverk som trykket målsaksavisa Den 17de mai. I den forbindelse var han i kontakt med dets 

redaktør Rasmus Steinsvik, Marta Steinsviks ektemann.959  

Høsten 1915 gikk Johansen og Nielsen sammen med blant andre bokhandler og forlegger Jon 

Aass i å stifte Bladkompaniet. Aass, som siden 1897 hadde drevet J. Aass forlag, kjente allerede godt 

sine kompanjonger siden Johansen & Nielsen hadde vært J. Aass’ viktigeste trykkeriforbindelse. 

Politisk var de antagelig alle orientert i sosialistisk retning og flere av publikasjonene bar også preg 

av dette.960 Likevel besørget Aass’ og Johansen flere av Saxlunds bøker, blant annet alle fire utgavene 

av Jøder og Gojim. Dette var kanskje ikke så bemerkelsesverdig tatt i betraktning at 

høyesterettsadvokaten var deres forretningspartner. I 1918 etablerte nemlig Aass ukebladet Norske 

Hjem som aksjeselskap der både Saxlund og Johansen gikk inn som storaksjonærer. 961  Og da 

Bladkompaniets aksjekapital ble besluttet utvidet i 1922 gikk også to av Saxlunds sønner, Sigurd og 

Alf Eivind, inn og i styret.962 Nettopp derfor er ikke så rart at Alf Eivind Saxlund la ned en krans på 

vegne av Bladkompaniet under Albert Johansens bisettelse i 1933.963 I Nationalt Tidsskrift ble han 

hedret av sin fagfelle Sylten for å ha gitt NT «gjestfritt ly» i sin store bedrift. Sylten oppfattet 

imidlertid Johansen som politisk nøytral, men rettferdig, noe han utdypet i minneordet: «I kraft av 

begavelse og frisinn fant enhver åndsretning forståelse hos ham, likesom han altid vernet om sitt fags 

uavhengighet i dagens strid.»964  

Det er naturlig å stille spørsmål ved Albert Johansen og hans trykkeris rolle i å spre antisemittisk 

og konspirasjonsteoretisk litteratur i norsk mellomkrigstid. Var han en bevisst antisemittisk 

multiplikator? Hvis man ser på publikasjonene som ble trykket her isolert, er det lett å trekke denne 

slutningen. Hvis blikket derimot heves noe slik at den større konteksten blir synlig, blir svaret mindre 

entydig. Trykkeriet var, som nevnt, et av Norges største i mellomkrigstiden, og hadde mange 

oppdragsgivere med ulike politiske standpunkter, Selv om trykkeriet åpenbart ikke hadde noen 

betenkeligheter med å trykke antisemittisk og nazistisk propaganda, er det lite som tyder på at det 

selv deltok i en bevisst politisk kampanje. Antagelig er altså Syltens vurdering av Johansen korrekt. 

Hvorvidt relasjonen mellom boktrykker Albert Johansen og Saxlund, samt resten av det norske 

antisemittiske miljøet, var noe mer enn rent forretningsmessig er således uavklart. Det skal imidlertid 

ikke utelukkes at nettopp dette trykkeriet, som et felles tilknytningspunkt og en møteplass, kan ha 

																																																								
959 Nordberg, 2000 s. 138. 
960 Arnesen, Finn. Fra Rudolf Muus til Margit Sandemo. 75 års folkelesning fra Bladkompaniet A/S. Bladkompaniet. Oslo 1990 s. 7-
8. I 1914 utkom det eksempelvis en liten barnebok med tittel Den lille socialist, skrevet av syndikalisten Ellisef Wessel. Boken er 
utstyrt med barnerim og tegninger med et sosialistisk budskap, samt et portrett av Karl Marx. Boken var både utgitt på Aass’ forlag 
og trykket av Johansen & Nielsen boktrykkeri.  
961 Arnesen, 1990 s. 23. 
962 Det ser ut som om Sigurd etter hvert trakk seg fra styret, mens Alf Eivind ble værende. Arnesen 1990 s. 33, Norsk 
Kundgjøringstidende 2.3.1923 s. 3. 
963 Aftenposten, 26.10.1933 s. 5.  
964 Nationalt Tidsskrift nr. 11, 1933 s. 129. 
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bidratt til å etablere nye og styrke allerede eksisterende relasjoner mellom de ulike aktørene innen det 

antisemittiske miljøet.  

 

7.2.4 Relasjoner i etterkrigstiden: Frimodige ytringer og stigmatiserte holdninger 

I 1946 utga Marta Steinsvik boken Frimodige ytringer, der hun på bakgrunn av anmodninger fra «en 

komité [angivelig] helt utenfor NS-bevegelsen», henvendte seg til Stortinget. 965  Boken var et 

frontalangrep på det pågående rettsoppgjøret, der hun hevdet at NS-fanger levde under uverdige 

fengselsforhold og ble utsatt for grov tortur, noe Steinsvik beskrev som norske 

«konsentrasjonsleirer».966 For å rettferdiggjøre de landssvikdømtes valg før og under krigen, repeterte 

hun Quislings konspirasjonsbeskyldninger mot Arbeiderpartiet fra hans trontale i 1932.967 Selv var 

hun overbevist om at det fortsatt foregikk et komplott for å innlemme Norge i Sovjetunionen og ga 

med dette uttrykk for sin vedvarende paranoide stil. I pressen ble påstandene avvist som «et vev av 

vrøvl og absurditeter» og Steinsviks bok ble sammenlignet med krigens NS-propaganda.968  

I andre kretser fikk derimot boken en langt mer positiv mottagelse, slik som i miljøet rundt 

organisasjonen som med tiden ble hetende Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie (INO) og den 

tilknyttede avisen Folk og Land. Dette var samlingspunkter for tidligere NS-medlemmer og andre 

som ønsket en revisjonistisk tilnærming til krigshistorien og sosial oppreisning for landssvikdømte 

nordmenn. Og nettopp i det sosialt utstøtte INO-miljøet, fant Steinsvik gehør for sine «frimodige 

ytringer». I Folk og Land ble hun hyllet som et rettsindig og tappert menneske av avisens mangeårige 

redaktør, frontkjemper Alexander Lange.969 Bøkene til Steinsvik var lenge blitt solgt gjennom avisen 

og da Lange i 1958 annonserte for restopplaget av Frimodige ytringer, antydet han at dette dreide seg 

om «undertrykt kunnskap» – nettopp slik det blir beskrevet av Barkun. Videre skriver Lange at boken 

har solgt i fire opplag til tross for «myndighetenes boikott og lett forklarlige angst for sannheten».970 

Som vi ser av kommentaren, kan det virke som at miljøet både oppfattet seg selv og bokens forfatter 

som eksponenter for en «sannhet», som ikke bare var avvist, men også aktivt undertrykt av 

seierherren. Detnne ytre stigmatiseringen gjorde dem desto mer overbevist om at de selv hadde rett 

og det er rimelig å anta at Steinsvik, i årene før hun døde i 1950, opparbeidet seg en rekke forbindelser 

i og rundt dette miljøet.971  

																																																								
965 Steinsvik, Marta. Frimodig ytringer. Eget forlag. Oslo 1946 s. 3. 
966 Bredtvet kvinnefengsel blir eksempelvis omtalt som «konsentrasjonsleiren Bretveit». Steinsvik, 1946 s. 62 
967 Steinsvik, 1946 s. 3-4. 
968 «Et skandaløst dokument» i Verdens Gang, 12.2.1946. 
969 Lange (1901-1984) hadde på 1930-tallet vært aktiv i Fedrelandslaget og under krigen ble han medlem av NS og var frivillig i 
fronttjeneste for SS ved Leningrad-fronten i 1942. Han er forøvrig bror av partistifteren Anders Lange. Hårseth, Espen Olavsson. 
Folk og Land 1967-75. Fra rehabilitering til nyfascistisk opposisjonsorgan. Masteroppgave i historie. Universitetet i Oslo. 2010 s. 
10-11. 
970 «Marta Steinsvik» i Folk og Land, 1.2.1958. Både Frimodige ytringer og De hvite ravners broderskap, skrevet under 
pseudonymet Marstein, kunne bestilles gjennom avisen i 1949, som da het 8. Mai.  
971 Dette vil vi vende tilbake til i neste kapittel. 
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To sentrale skikkelser i INO-miljøet var Ørnulf Myklestad og hans venn og kampfelle, Eivind 

Egill Saxlund, Eivind Saxlunds barnebarn.972 De var begge involvert i ledelsen av INO og skrev en 

rekke artikler for Folk og Land, sistnevnte først og fremst under pseudonymet «Brage».973 Saxlund 

var en viktig talsperson for miljøets synspunkter i offentligheten og figurerte blant annet i TV-

debatter.974 Myklestad donerte store pengesummer til INO og ble foreslått til organisasjonens råd, 

men avslo dette da han ønsket diskresjon rundt sin rolle.975  

En annen som fra tid til annen skrev artikler i Folk og Land var Halldis Neegård Østbye.976 I 

etterkrigstiden hadde hun også mye kontakt med Marie Hamsun, enken etter den landssvikdømte 

forfatteren og nazisten, Knut Hamsun. Et julekort fra 1953, adressert til forfatterenken, forteller om 

at kvinnene delte muntre øyeblikk i hverandres selskap, slik som hyggelige «kaffe-siestas». Hilsenen 

«Heil og Sæl», etterfulgt av den intime signaturen «Halldis», vitner både om en nær relasjon, men 

også om en ideologisk overbevisning som levde videre i etterkrigstiden.977 Myklestad ser også ut til 

å ha hatt en viss forbindelse til Hamsun-familien, og miljøet rundt forfatteren. Selv om kildene er 

begrensede, dukker Myklestads navn opp i forbindelse med et tilfeldig brev datert 1944 fra Knut 

Hamsun til Aftenpostens kulturredaktør Doery Smith.978 Smith var på 1950-tallet redaktør ble for 

Segelfoss Tidende, et litteraturtidsskrift som sterkt vektla Hamsuns forfatterskap. I samme periode 

var Myklestad både venn og forlegger for psykoanalytikeren Johannes Irgens Strømme, som i 1926 

hadde foretatt psykoterapeutisk behandling av Hamsun. I 1958 mottok Myklestad notatene fra disse 

seansene, nedtegnet i det praktisk talt uleselige stenografisystemet gabelsberger. Da han ikke ønsket 

å bringe dem inn i offentlighetens lys før etter forfatterens kone var død, ble de i 20 år liggende urørt 

i en bankboks før han noe mislykket forsøkte å få dem dechiffrert.979 Myklestad relasjon til ekteparet 

Hamsun forblir uavklart. 

 

																																																								
972 «Angrer ikke» i Monitor nr. 2, 1998 s. 11. Myklestad hadde på 1970-tallet mye kontakt med nynazisten Alfred Olsen, som i 1992 
gjenutga Protokollene i Norge. Olsens utgave er lite annet enn en språklig fornyelse av Myklestads versjon fra 1944. Se Olsen, 
Alfred. B’nai B’ rith. Sionismens planer for overtagelse av verdensherredømmet. 1992. Olsens drev også det antisemittiske 
enmannspartiet «Folkets Motstandsbevegelse – Det kristne alternativet» med det tilhørende nettstedet holywar.org der han blant 
annet oppfordrer til hellig krig i forsvar av «den kristne tro og arv mot den rassistiske [sic!] jødiske mafia». Nettstedet er forøvrig 
også svært negativt til genmodifisert mat. 
973 Kun unntaksvis benyttet Myklestad sitt fulle navn, som i artikkelen «Verdenssituasjonen i dag og vårt standpunkt» i Folk og Land 
nr. 9, 1954 s. 4-5. I tillegg annonserte han også for sine bøker i 8. mai (se 30.11.1952 s. 2). 
974 Se «Det vanskelige oppgjøret» (landssvikoppgjøret) i NRKs debattprogram På sparket (sendt 14.11.1979). 
975 I 1969 «investerte» Myklestad 10 000 kr i INO. I denne sammenheng var Hans S. Jacobsen behjelpelig med å opprettholde hans 
diskresjon: «Mykle vil av forståelige hensyn ikke stå på listen. Han har tegnet gjennom meg. Før opp Ø.M. ved HSJ. Adressen er 
Niels Juelsgt. 2, Oslo.» Se Brev fra H.S. Jacobsen til G. Stray 8.2.1969. Alexander Langes arkiv s. 65, dokument 114416, SNO. 
976 Blant annet så skrev hun nekrologen til sin tidligere kollega, Herman Harris Aall. Folk og Land nr. 1 1958 s. 4, 6-7.  
977 Julekort til Marie Hamsun (poststemplet) 21.12.1953. Halldis Neegård Østbye til Marie Hamsun. Ms. Fol. 4277 A, NB. Ved en 
annen anledning ble Marie Hamsun forespurt om å skrive en attest for Østbye, slik at hun kunne skaffe visum til USA for å «redde 
noe av det som vi har til gode der borte». Landssvikdommene mot henne og mannen hadde gått økonomisk hardt utover ekteparets 
selskap og patenter, noe de saksøkte staten for ved å reise et erstatningskrav på 2 millioner kr. Se Brev til M. Hamsun fra H. N. 
Østbye. 20.9.1954. Ms.fol. 4277: A, NB. 
978 Næss, Harld S. Knut Hamsuns brev 1934-1950. Gyldendal. Oslo 2000 s. 371. I 1986 ble Myklestad også benyttet som muntlig 
kilde til Robert Fergusons Hamsun-biografi. Her blir han riktignok feilaktig omtalt som Theodor Myklestad. Se Ferguson, Robert. 
Gåten Knut Hamsun. Dreyer. Oslo 1988 s. 302. 
979 Han arbeidet også aktivt i kulissene for å skape interesse en eventuell publikasjon av materialet. «Fra det upubliserte sjeleliv» i 
Morgenbladet 30.6.2017 s. 10. Strømmes notater og Myklestads korrespondanse vedrørende disse ligger under katalogsignaturen 
MS. 4° 3565 i Myklestads privatarkiv på NB. 
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7.2.5 Forbindelser til et internasjonalt nettverk? 

Det finnes visse indikasjoner på at det norske miljøet vi har behandlet her også var tilknyttet et større, 

internasjonalt nettverk mer eller mindre likesinnede aktører. Som vi har sett hadde Saxlund kontakt 

med den tyske antisemitten Theodor Fritsch allerede under arbeidet med Jøder og Gojim før 1910. 

Denne kontakten ser ut til å ha vedvart, for i 1926 fikk Saxlund utgitt boken Momenter til 

Livsanskuelse paa Biologisk Grundlag i tysk oversettelse på Fritschs Hammer Verlag.980 Den danske 

historikeren Morten Thing skriver at Jøder og Gojim skal ha fått «en vis betydning [også] i 

Danmark».981 Det skal derfor ikke utelukkes at høyesterettsadvokaten kan ha gjort seg bemerket også 

i andre skandinaviske land.  

I Mikal Syltens tilfelle så både trykket og gjenga han tekster fra flere internasjonale størrelser, 

deriblant Fritsch og Chamberlain, men om han hadde direkte kontakt med disse er ukjent.982 Sylten 

har imidlertid selv fortalt at han skal ha hatt «bytteforbindelse med noen faa saakalte ‘völkische’ 

blade», utgitt i Tyskland.983 Dette må forstås som at redaktøren mottok utenlandske tidsskrifter i bytte 

mot at han sendte utgaver av Nationalt Tidsskrift til sine utenlandske kontakter – noe som i seg selv 

vitner om et internasjonalt netterk. Han var også tilknyttet det tyske selskapet Nordischer Ring, som 

søkte å knytte tettere bånd mellom de germanske folk, samtidig som de ivret etter å spre Hans F. K. 

Günthers raselære.984 Sylten ble også nevnt i et skriv fra Nordischer Ring til Quisling i mars 1933, 

der det også fremgår at rasebiologen Halfdan Bryn skal ha vært et mangeårig medlem.985 På 1930-

tallet ble Nordischer Ring forbundet med den eldre foreningen for germans kulturformidling, 

Nordische Gesellschaft. I denne skal blant andre Steinsvik ha vært medlem.986  

I 1926 kunne Sylten fortelle at årets først utgave av Dansk Nationalt Tidsskrift inneholdt «flere 

gode artikler», deriblant en artikkel om jesuittene skrevet av Steinsvik.987 Vi har alt sett at hun hadde 

kontakter i Tyskland som ønsket å få henne utgitt der, men ifølge en artikkel i Arbeiderbladet fra 

1938, skal hun også ha holdt «tusenvis av foredrag» rundt omkring i Sverige på 1930-tallet. 

Utgangspunktet for artikkelen var at et foredrag om seksualhygiene hadde vakt forargelse i Malmö.988 

Det er ikke utenkelig at hennes nære venn Hiorth kan ha bistått Steinsvik med kontakter fra sitt brede 

nettverk. Som vi har sett besto dette av en rekke innflytelsesrike personer både i inn- og utland, som 

ingeniøren aktivt benyttet til å kolportere sine synspunkter. I 1935 hadde han tatt initiativ til å skaffe 

																																																								
980 Saxlund, Eivind. Blut und Geist. Bausteine zu einem biologischen Weltbild. Hammer. Leipzig 1926. 
981 Thing, Morten. De russiske jøder i København 1882-1943. Gyldendal. København 2008 s. 425. 
982 Det kan imidlertid tenkes at Saxlund kan ha introdusert Sylten for deler av sitt internasjonale kontaktnettverk. 
983 Brev fra Sylten til Eidsivating lagmannsrett. Ad. kjæremål over Oslo forhørsretts kjennelse av 29.5.1946. Dok. 27. L-saken til 
Sylten, RA.  
984 Sylten skriver at han abonnerer på foreningens tidsskrift. «Tysk-Nordisk anerkjennelse av dr. Andr. M. Hansen» i Nationalt 
Tidsskrift nr. 6, 1932 s. 68. Han viser også til dette i NT nr. 6, 1937 s. 71. 
985 «Ferner fügen wir abschrift unseres heutigen schreibens an herrn Sylten, mit der bitte um gefällige kenntnisnahme bei. Dr. 
Halfdan Bryn war langjähriges Mitglied des Nordischen Ring.» Skriv fra Nordischer Ring ved Dr. Ruttke til V. Quisling 11.3.1933. 
Ms.fol.4096:10:4. Maria og Vidkun Quisling: Etterlatte papirer II, NB. 
986 «Medlemskort i Die Nordische Gesellschaft». Ms.fol. 4561:G:3. Håndskriftsamlingen, NB. 
987 Nationalt Tidsskrift nr. 3, 1926 s. 46. 
988 Foredragets tittel lød «Det naturlige ekteskap». «Svensk forargelse over fru Steinsvik» i Arbeiderbladet, 25.3.1938 s. 6. 
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henne svensk forlegger og vært i dialog med det Jönköping-forlaget Herman Halls, der direktør Hägg 

angivelig hadde vist interesse.989  

Slik vi så i forrige kapittelet, er det mye som peker i retning av at Nielsen også kan knyttes til 

tysk etterretningsvirksomhet. Vi har også sett at Østbye, Myklestad og Sigurd Saxlund alle ble sendt 

til Tyskland på veiene av NS for å motta ytterlige ideologisk skolering. Vi vet i det minste at 

Myklestad ble vervet som agent for Antikomintern. Østbye, som i 1934 deltok på en 

antikommunistisk kongress i Tyskland, etablert Antikommunistisk Institutt i mars 1944 på initiativ 

fra Fuglesang. Hvorvidt dette var forbundet med Antikomminterns virksomhet vites ikke, men det 

fremstår sannsynlig.  

 

7.3 Oppsummering 

I dette kapittelet har vi sett hvordan konsept om «det kultiske miljø» kan være et nyttig redskap for å 

undersøke nettverksdannelser og sosiale strukturer også blant marginaliserte individer, slik som 

konspirasjonsteoretikere. Jeg har kartlagt ulike forbindelser mellom de norske aktørene og påvist en 

rekke personlige relasjoner og felles kontaktflater, hvorav flere tidligere har vært ukjente. Dette 

inkluderer personlig vennskap og støtteerklæringer, yrkesrelasjoner, samt deltagelse i politiske 

organisasjoner og partier, men også finansiering, informasjonsutveksling og publisering gjennom 

felles kommunikasjonskanaler og sosiale plattformer. Det norske miljøets ulike former for sosiale 

relasjoner og flytende nettverksdannelser utgjorde en kulturell understrøm der 

konspirasjonsteoretiske forestillinger ble utvekslet, videreutviklet og – når omstendighetene tillot det 

– kolportert ut i det bredere samfunnet. Til tross for individuelle ulikheter, var miljøet sammenbundet 

av aktørenes sammenfallende interesse av å bekjempe «de overstatlige makter». I en slik 

sammenheng var det mindre viktig om fienden ble oppfattet som jøder, frimurere, katolikker, 

internasjonale kapitalister eller kommunister – eller en kombinasjon av disse. Det avgjørende var at 

slike sannhetspåstander var stigmatiserte i den alminnelige offentlighet. Med dette vil jeg hevde å ha 

bekreftet tilstedeværelsen av et kultisk miljø, der alle de syv aktørene inngikk.  

For å understreke at miljøet ikke forsvant med krigens slutt, har jeg valgt å vise hvordan enkelte 

av aktørene engasjerte seg i det revisjonistiske INO-miljøet. I store deler av etterkrigstiden var dette 

i praksis et kultisk miljø der enkelte av aktørene kunne resirkulere og videreføre sine stigmatiserte 

forestillinger. Jeg har også valgt å peke på bestemte kontaktpunkter hos enkelte av aktørene som kan 

belyse forbindelser mellom det norske miljøet og lignende nettverksdannelser i utlandet. Jeg mener 

at det kultiske miljø vil være en interessant innfallsvinkel for videre undersøkelser av både INO-

miljøet og aktørenes internasjonale forbindelser. 

																																																								
989 Brev fra A. Hiorth til Steinsvik 19.11.1935. Ms. Fol. 4561 E:3:a. Håndskriftsamlingen, NB. 
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Til tross for at enkeltaktørenes verdensoppfatning tidvis kunne virke motstridende, ser det ut til 

at ytre kritikk og stigmatisering virket som en slags push-faktor for en indre konsolidering av 

relasjonene. Her ble eksterne angrep oppfattet som en bekreftelse på miljøets selvbilde, som opplyste 

opposisjonelle i besittelse av undertrykt kunnskap. Ved siden av den ytre stigmatiseringen, vektlegger 

Campbell også en felles «søker-ideologi» som virker samlende på det kultiske miljøet, som en slags 

pull-faktor. Det virker som om aktørenes konspirasjonsteoretiske verdensbilde kan ha utgjort et slikt 

samlende element. Ikke minst gjelder dette deres standhaftige tillit til Protokollene som sannhetskilde, 

selv etter gjentatt dementering. Men aktørenes interesse for konspirasjonsteorier kan også tolkes kun 

som et symptom på en langt mer grunnleggende alternativistisk virkelighetsforståelse. Dette er temaet 

for neste kapittel. 
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8 En stigmatisert virkelighetsforståelse 
 

I forrige kapittel så vi at de antisemittiske aktørene tilhørte et subkulturelt nettverk, et «kultisk miljø». 

Ifølge Michael Barkun er et av de sammenbindende trekkene ved dette en felles forestilling om å 

forvalte ulike former for «stigmatisert kunnskap». Colin Campbell påpeker at det kultiske miljø også 

er preget av en felles «søker-ideologi», som både springer ut av og forsterker erkjennelsen av å være 

avvikende, samt bidrar til en indre synkretisme. I praksis gjør dette henholdsvis push- og pull-faktorer 

på miljøet. «Søkerne» er personer på jakt etter et tilfredsstillende åndelig meningssystem som kan 

løse deres følelse av utilfredshet. Disse hevder den sannheten eller den ettertraktete opplysning er 

skjult og esoterisk, og derfor bare kan oppnås etter en passende forberedelse eller åndelig «reise».990 

Forestillingen om å forvalte kunnskap som for de fleste er «skjult», er et sentralt element i alle former 

for esoterisme, og kan i mange tilfeller gir det en følelse av å tilhøre en opplyst «elite». Det er derfor 

interessant å undersøke om de norske sprederne av Protokollene også tilsluttet seg andre former for 

stigmatiserte forestillinger og teorier. Altså at de følte et «skjebnefellesskap» med representanter for 

andre marginaliserte og stigmatiserte ideer i det kultiske miljø, parallelt med at en søkermentalitet 

muliggjorte at de adopterte andre former for stigmatisert kunnskap. Spørsmålet som skal undersøkes 

er altså: Hvilke alternative ideer og teorier bekjente aktørene seg til?  

 

8.1  Konspiritualitet 

Jeg vil anvende det moderne religionsvitenskapelige begrepet «konspiritualitet» som en 

innfallsvinkel for nærmere å undersøke hvordan og i hvilken grad dette var tilfelle med de norske 

sprederne av Protokollene.  

Da begrepet «konspiritualitet» (conspirituality) først ble introdusert i 2011, var det for å 

beskrive en tilsynelatende ny og uventet tendens der aktører fra konspirasjonsteoretiske og såkalte 

«nyåndelige» eller New Age-miljøer lot til å bli tiltrukket av hverandres ideer.991 En politisk-spirituell 

tendens oppsto på internett og forfektet troen på at menneskeheten var i ferd med å gjennomgå et 

åndelig ‘paradigmeskifte’, men også troen på at onde og skjulte ‘krefter’ ønsket kontroll over 

samfunnet. Bevegelsen hevdet at disse konspiratørenes planer bare kunne hindres ved å handle i 

samsvar med denne kommende, nye ‘holistiske’ verdensoppfatningen. Dette kom noe overraskende 

på forskerne, siden den vanligvis mannsdominerte, konservative, pessimistiske og politisk orienterte 

konspirasjonskulturen og den vanligvis kvinnedominerte, progressive, optimistiske og holistiske nye 

spiritualiteten i utgangspunktet ble oppfattet som motsetninger. Fenomenet, som tilsynelatende 

manglet historisk sidestykke, ble i stor grad tilskrevet internetts fremvekst som en kulturblandende, 

moderne kommunikasjonsplattform fra midten av 1990-tallet.  

																																																								
990 Campbell i Hill, 1972, s. 23. 
991 Ward og Voas, 2011 s. 103-121. 
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Denne siste oppfatningen ble imidlertid utfordret og begrepet presisert i en artikkel fra 2015 av 

de norske religionsviterne Egil Asprem og Asbjørn Dyrendal.992 De hevder at fenomenet hverken er 

nytt eller uventet, men snarere en forventet konsekvens av strukturelle bestanddeler innenfor det 

kultiske miljø.993 Først og fremst dreier dette seg om den sentripetale mekanismen, allerede beskrevet 

av Campbell, der miljøet forenes i en delt opposisjon til etablerte virkelighetsoppfatninger.994 Akkurat 

som det eksisterer en kontinuitet mellom antimoderne, okkulte miljøer på 1800-tallet og vår tids New 

Age-bevegelse, hevder Asprem og Dyrendal at konspiritualiteten ikke er noe nytt fenomen, spesifikt 

tilknyttet internett, men kan observeres relativt langt tilbake i vestlig esoterisk tradisjon.995 

I sitt standardverk New Age religion and Western Culture, karakteriserer den nederlandske 

historikeren Wouter Hanegraaff New Age-bevegelsen som en kulturkritisk reaksjon på moderniteten. 

Med røtter i vestlig esoterisk tradisjon, er er den ikke primært et importert, «østlig» fenomen, men 

snarere det han kaller en moderne, «sekularisert esoterisme».996 Den nyere esoterismen er et uttrykk 

for modernitetsskepsis, samtidig som den er et produkt av den samme moderniteten. Og til tross for 

at den er kritisk til materialistisk-vitenskapelig virkelighetsforståelse, adopteres gjerne elementer fra 

denne for å underbygge og legitimere egne religiøse forestillinger.997  

Asprem og Dyrendal påpeker at ulike former for esoterisme, slik som teosofi og antroposofi, 

ofte har vært forbundet med konspirasjonsteoretiske forestillinger.998 Dette kan antagelig forklares 

med en naturlig tilbøyelighet for antiautoritær opposisjon, enten den er rettet mot kirken, det politiske 

maktapparatet eller vitenskapelige institusjoner. Men enda viktigere i vår sammenheng, påpeker de 

at den moderne antisemittismen oppsto på samme tid som disse esoteriske trosretningene under den 

okkulte gjenoppblomstringen på 1800-tallet og i mange tilfeller innenfor de samme nettverkene, de 

samme «kultiske miljøer». De gir også flere eksempler på hvordan dette resulterte i at sentrale 

antisemittiske aktører også var tilhengere av ulike okkulte og esoteriske forestillinger Dette gjelder 

den franske antisemitten Eduard Drumont, som var tilhenger av både naturmedisin og kiromanti, 

mens hans nasjonalistiske tidsskrift Libre Parole hadde tilknytning til den franske okkulte pressen. 

Artikkelen viser også til en rekke andre historisk tilfeller av slik ‘konspiritualitet, deriblant den 

allerede omtalte konspirasjonsteoretikeren og okkultisten Nesta Webster. Hun skal blant annet ha 

																																																								
992 Asprem og Dyrendal, 2015 s. 367-382. 
993 Asprem og Dyrendal, 2015 s. 367. 
994 Campbell, 1972. 
995 Her vises det blant annet til historikeren Wouter Hanegraaff som har kartlagt esoterisme som en egen kategori i Europeisk 
intellektuell historie. Kjernen i dette har bestått av ulike narrativer knyttet til «arkaisk visdom», en idé med opphav i Senantikken og 
videreført av Renessansens kristne nyplatonikeren. Disse sporet gjerne opphavet til den «sanne visdommen» til førhistoriske lærde, 
slik som Zoroaster o.a. Asprem og Dyrendal, 2015 s. 373-374.  
996 Hanegraaff, Wouter. New Age religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Brill. Leiden 1996. 
997 Tendensen lar seg illustrere gjennom kryptoarkeologi, parapsykologi, eller det jeg vil beskrive som «mekanisert åndelighet», slik 
som aura-fotografering eller Wilhelm Reichs «orgonskap». 
998 Asprem og Dyrendal, 2015 s. 375. 
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akseptert forestillinger om reinkarnasjon, telepati og kommunikasjon med ånder som sannsynlige, 

samt leflet med teosofien.999  

Avslutningsvis oppfordrer Asprem og Dyrendal til flere historiske undersøkelser av slik 

konspiritualitet.1000 I det følgende skal jeg søke å imøtekomme ønsket ved en nærmere undersøkelse 

av den bredere forestillingsverden som preget de viktigste sprederne av Protokollene i 

mellomkrigstidens Norge. 

 

8.2  Konspiritualitet i norsk mellomkrigstid 

Samtlige av våre antisemittiske aktører var overbevist om at historien og samfunnsutviklingen var 

styrt av en skjult, jødisk sammensvergelse. De kan derfor karakteriseres som 

konspirasjonsteoretikere. Men hvilke andre ‘alternative’ og stigmatiserte forestillinger trodde de på? 

Campbells beskrivelse av det kultiske miljø gir oss en indikasjon om hvilken type forestillinger det 

dreier seg om. Typisk er om troen på alternativ medisin, troshelbredelse, uortodoks vitenskap, okkulte 

fenomener, spiritisme, tapte sivilisasjoner og kontakt med utenomjordisk liv.1001 Med unntak av 

sistnevnte, som først gjorde sitt inntog i populærkulturen etter andre verdenskrig, vil vi altså, med 

utgangspunkt i teorien om stigmatisert kunnskap og konspiritualitet, kunne forvente å finne at de 

norske antisemittiske aktørene i en stor grad tilsluttet seg slike forestillinger.1002 Er så dette tilfelle? 

 

8.2.1 Eivind og Sigurd Saxlund: raselære og kiropraktikk  

I Eivind Saxlund beskrivelse av «jødernes fysik», hevdet han at de var «overveiende kortskaller», 

med mindre hjerne enn europeere.1003 Slike forestillinger var forankret i et fagfelt kjent som fysisk 

antropologi, en biologisk disiplin der mennesker ble klassifisert etter rase på bakgrunn av ytre 

kjennetegn. Til tross for at vi i dag kan oppfatte slike forestillinger som avvikende og perifere, er 

dette et anerkjent forskningsfelt rundt århundreskiftet.1004 Derfor er det problematisk å karakterisere 

Saxlunds påstander som «stigmatiserte». Selv om hans antisemittiske oppfatninger var omstridte og 

antagelig befant seg i ytterkanten av samtidens etablerte oppfatninger, forble han på den sosiale 

«innsiden», antagelig i kraft av sin sosiale posisjon.  

Derimot var han yngste sønn, Sigurd Saxlund, en person som i langt større grad passet inn i 

Campbells beskrivelse av det kultiske miljøets søker-ideologi. Gjennom å belyse Sigurds 

																																																								
999 Esoteriske trosretninger som forfekter en lære om «skjulte mestere» med kontroll over verdensbegivenhetene, fremheves som 
særlig disponert for konspirasjonsteoretisk tankegang. Her nevnes Det teosofiske samfunn og det britisk-franske esoteriske 
samfunnet The Golden Dawn som eksempler. Asprem og Dyrendal, 2015 s. 375-378. 
1000 Asprem og Dyrendal, 2015 s. 379-380. 
1001 Campbell i Hill, 1972 s. 122. 
1002 Interessen for Ufoer og utenomjordisk liv fikk ikke nevneverdig oppmerksomhet før den første moderne påstanden om en 
observasjon fant sted i juni 1947, da den amerikanske piloten Kenneth Arnold hevdet å ha sett flere flyvende objekter over delstaten 
Washington. Barkun, 2013 s. 81.  
1003 Saxlund, Eivind. Jøder og Gojim 2. J. Aass Forlag. Kristiania 1911 s. 151. 
1004 Kyllingstad, 2004 s. 10. 
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virkelighetsoppfatning og hans nære relasjon til sin far, er det mulig å få en viss indikasjon på hvordan 

også han oppfattet dette. 

Sigurd fattet tidlig interesse for sin fars rasebiologiske arbeid og skal allerede som ganske ung 

ha korrekturlest hans bøker.1005 Helt fra 1912 skal han også ha gått med et hakekors på jakkeslaget.1006 

I sine ungdomsår oppholdt han seg i Frankrike, Storbritannia og Tyskland, hvor hans far hadde et 

nettverk. Mellom 1913 og 1914 utdannet han seg innen rasehygiene i Berlin og i tidsrommet 1917-

1918 ved Columbia University i New York. I den forbindelse skal han ha foretatt rasehygieniske 

undersøkelser både i USA og Canada. 1007  Samtidig synes han å fatte interesse for andre typer 

stigmatisert kunnskap. Hans studier i New York blir omtalt i Nordisk Tidende, der det fremgår at han 

i de siste månedene av oppholdet ble trukket mot frenologien. Dette foregikk under veiledning av 

amerikaneren Holmes Whittier Merton, som hadde fusjonert frenologiske teorier med astrologi og 

blant annet skrev bøker om åndelig helbredelse.1008 Etter hjemkomsten i 1920 holdt Sigurd foredrag 

i Studentersamfundet i Oslo om fysiognomikk, den pseudovitenskapelige læren om sammenhengen 

mellom menneskers ansiktstrekk og psykiske egenskaper. 1009  På samme tid tilbød han ulike 

alternative behandlingsformer fra sin fars store murvilla i Uranienborgveien i Kristiania.1010 Etter alt 

å dømme må altså Eivind Saxlund ha samtykket til at en slik virksomhet fant sted under hans tak. 

Mot slutten av 1920-tallet, etter at både Sigurd og hans kone skal ha blitt helbredet ved hjelp av 

kiropraktikk, gjennomførte de kiropraktorutdanning i Devonport i USA.1011 I 1929 bosatte ekteparet 

seg på Øren gård utenfor Molde, som Sigurd hadde arvet av sin far. Her etablerte de den 

naturmedisinske behandlingsanstalten Osen Helsehjem, hvor Sigurd ble en av landets første 

praktiserende kiropraktorer.1012 Saxlunds Sundhetsskole, som anstalten også ble kalt, utga pamfletten 

Fastekur og mavemål, der det tas til orde for faste som behandlingsform mot en rekke sykdommer.1013 

Ifølge tidsskriftet Naturlægen, utgitt av teosofen Ole Olvik, tilbød Sigurd kurs i «menneskelegemets 

sundhetspleie gjennom sol, luft, vann, mosjon og en naturlig ernæring».1014 I 1936 la imidlertid 

Sigurd ned foretaket og flyttet hjem til Oslo. Det er uvisst om det var innføringen av 

«kvakksalverloven» dette året eller farens bortgang som var den utløsende årsaken. 1015 Etter krigen 

																																																								
1005 Schwalm, Hans: «7.12.42. Vermerk. Betr. Besprechung mit Rektor Saxlund aus Arendal am 7.12.42 in Oslo». Reg: NS 2, 
Ahnenerbe, Bundesarkiv, Berlin. 
1006 Schwalm, Hans: «7.12.42. Vermerk. Betr. Besprechung mit Rektor Saxlund aus Arendal am 7.12.42 in Oslo». Reg: NS 2, 
Ahnenerbe, Bundesarkiv, Berlin. 
1007 Schwalm, Hans: «7.12.42. Vermerk. Betr. Besprechung mit Rektor Saxlund aus Arendal am 7.12.42 in Oslo» Reg: NS 2, 
Ahnenerbe, Bundesarkiv, Berlin. 
1008 Se eksempelvis Merton, Holmes W. Heliosentric Astrology or Essentials of Astronomi and Solar Mentality. David McKey. 
Philadelphia 1910. 
1009 «Kvaksalveri?» i Nordisk Tidende, 28.10.1920 s. 2. 
1010 «Er du paa den gale Hylde?» i Nordisk Tidende, 18.3.1920 s. 2. 
1011 Dette var ved den første kiropraktiske utdanningsinstitusjonen i verden etablert i 1897 av spiritisten og magnethealeren, Daniel 
David Palmer, senere overtatt av hans sønn Bartlett Joshua Palmer. 
1012 I 1935 skal Sigurd Saxlund også vært med på å stifte Norsk Kiropraktorforening. Talsethagen, Gunnar. «Øren gård i Osen og litt 
om familien Saxlund» i Romsdals sogelag. Årsskrift 2002. Molde 2002 s. 32. 
1013 Saxlund, Sigurd. Fastekur og mavemål. C. Sarheim & Co. Forlag. Trondheim 1935.  
1014 Naturlægen nr. 2, 1936 s. 25.  
1015 I 1937 skal det ikke ha vært mer enn 25 praktiserende kiropraktorer i Norge. Arbeiderbladet, 5.4.1937 s. 1. 
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og ferdigsonet straff for landssvik trakk han seg tilbake til en landlig tilværelse og drev biodynamisk 

jordbruk på sin gård i nærheten av Lillesand. I 1956 kunne avisen Folk og Land forteller at den 

tidligere NS-ordføreren her hadde gjenopptatt kiropraktikken og fordrev «vondt av armer, bein og 

verkbrøtne rygger».1016  

På bakgrunn av kildene som foreligger, er det ikke belegg for å beskrive Eivind Saxlunds 

virkelighetsoppfatning som direkte avvikende. Hans sønn derimot tilegnet seg flere alternative 

forestillinger og pseudovitenskapelige teorier som i aller høyeste grad må kunne betegnes som 

stigmatiserte. Saxlunds tilsynelatende aksept for sønnens praksis, kan indikere at han selv ikke avviste 

denne typen forestillinger.1017  

 

8.2.2 Mikal Sylten: Skallemål, målsak og Atlantis 

Mikal Sylten, som kom fra en Venstre- og bondeslekt i Bindal, ble en iherdig riksmålsforkjemper og 

flere artikler i Nationalt Tidsskrift var viet nettopp målsaken. Hans standpunkt i språksaken var nært 

knyttet til Syltens rasebiologiske overbevisninger, kanskje først og fremst hans fascinasjon teoriene 

til geologen Andreas Martin Hansen. I korte trekk gikk disse ut på at det var en sammenheng mellom 

norske kort- og langskallers bosetningsmønster og stemmegivning ved politiske valg.1018 På bakgrunn 

av Hansens teorier kom Sylten frem til at de nordiske langskallene representerte riksmålet, mens 

kortskallene, som var skyld i det felles-nordiske språkets undergang, støttet landsmålssaken.1019 

Vestlandet og Finnmark, men også deler av Østlandet (Finnskogen), var særlig preget av utenlandske 

innflytteres språk, og han hevdet at det «heilnorske» landsmålet i virkeligheten var «et utslag av 

kulturell og rasemessig degenerasjon».1020 Riksmål derimot var et resultat av en langvarig kulturell 

utveksling innen det «nordiske sprogfellesskap».1021 Det var med andre ord hans raseideologiske 

tilnærming til språket som plasserte Sylten på riksmålssiden i dette stridsspørsmålet.  

Syltens språkteorier bærer tydelig preg av en spekulativ pseudovitenskapelighet som han også 

dukker frem i andre sammenhenger. Blant annet viser han hyppig til flere udokumenterte historiske 

hendelser, som at det fant sted en mongolsk storinvasjon av Europa for «6-7000 år siden, eller før», 

																																																								
1016 «Mellom venner» i Folk og Land, 7.1.1956 s. 2.  
1017 Saxlund-slektens åndelige interesser ga seg også til kjenne i langt mer konvensjonelle former for religiøsitet. Eivind Saxlunds 
barnebarn og Ørnulf Myklestads venn og kampfelle fra østfronten, Eivind Egill Saxlund, ble en kristen lederskikkelse i 
etterkrigstiden. «Eivind den Hellige», som han ble kalt, var blant annet formann i Strømsø menighetsråd i Drammen og leder av 
arbeidsutvalget for «Bønneuke for kristen enhet» – et viktig felleskristent arrangement i Norge (Monitor nr. 2, 1998 s. 10) I 1961 
utga han pamfletten Kvinnens tjeneste i kirken på Lutherstiftelsen, med et forord av Else S. Aalen. Og tidlig på 1960-tallet var han 
formann for Oremus, et lite «samfunn med ordenspreg» innenfor statskirken. (Foss. Stein-Erik. Bakgrunn for Presteordenen «Pro 
Ecclesia» på 1900-tallet, 1995 s. 9). Mot slutten av livet konverterte han angivelig til katolisismen før han i 2002 var å finne i 
frimurermatrikkelen for Drammen, der han var bosatt frem til sin død (Drammens Tidende, 6.10.2002). 
1018 Beleilig nok hevdet Hansen, som selv var Venstremann, at langskaller gjerne stemte Venstre mens kortskaller Høyre. Ellers gikk 
teorien i korte trekk ut på at en kortskallet urbefolkning under istiden hadde bosatt seg langs den isfrie kysten. Senere hadde 
langskallede germanere innvandret fra sør-vest og bosatt seg nord for isbreen. Da isen trakk seg tilbake, fulgte disse langskallene 
brefronten sørover. Hansen mente at disse var ariere som hadde sitt rasemessige opphav i dagens Sør-Tyskland, i kontrast til de mer 
utbredte, sentralasiatiske teoriene. Kyllingstad, 2004 s. 50-53. 
1019 Sylten, Mikal. Nordisk sprogutvikling i forhold til rase. Oslo 1945 s. 54.  
1020 Sylten, 1945 s. 94. 
1021 Sylten, 1945 s. 49. 
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og at overlevende fra det sunkne Atlantis skal ha bosatt seg i Schleswig-Holstein. 1022  Denne 

interessen for tapte sivilisasjoner og kontinenter kom også til uttrykk i Nationalt Tidsskrift, men også 

i Nordisk Jul så sent som i 1953.1023 I det første tilfellet gjenga han en lengre tekst fra den norske 

teosofen Henrik Anton Alme. Denne og hevdet blant annet at han gjennom okkult klarsyn kunne 

fastslå at overlevende fra det sunkne kontinent Atlantis hadde opprettet en høykultur 

Helgelandskysten før siste istid.1024 I 1923 opprettet Alme sin egen losje, kalt Aurvanga, som søkte å 

forene åsatro og teosofi.1025 Alme, teorier støttet seg på den teosofiske grunntanken om at fortidens 

kulturer sto nærmere en form for åndelig urvisdom.1026 Denne i stor grad glemt av dagens mennesker, 

man kan avdekkes ved studiet av «arkaiske religioner», som den norrøne.1027 Også Sylten bekjente 

seg til denne såkalt perennialistiske siden av den teosofiske verdensanskuelsen ved å fastslå at 

«kjernen i alle gamle religioner og myter [er] den samme».1028 

Sylten var også opptatt av paranormale fenomener, deriblant telepati, som han hevdet var en 

forbindelse «mellom to bevisstheters åndelige deler utenfor vår verdens fire dimensjoner».1029 Han 

henviste også til såkalt rune-magi og hevdet at de gamle «runenes tallverdi addert på tvers utgjorde 

hellige tall».1030 Troen på runenes okkulte egenskaper hadde han hentet fra ariosofien, et raseorientert 

segment av teosofien med utspring i den bredere völkisch-bevegelsen.1031 Ariosofiens opphavsmann 

var østerrikeren Guido von List, som hevdet at alle religioner var grunnleggende esoteriske. Han 

fremholder «armanismen» som den esoteriske kjernen i den polyteistiske ario-germanske åsatroen, 

som en monoteistisk erkjennelse av at de germanske guder bare er ulike sider av den ene, sanne 

Gud.1032 I likhet med Alme, ser heller ikke Sylten ut til å ha latt seg tilfredsstille av tradisjonell teosofi, 

som han hevdet var et «agn», lagt ut av jødebolsjevikene.1033 Det ser imidlertid ut til at han gradvis 

fattet interesse for ariosofien. Allerede i 1928 gjengir han en tekst hentet fra Jörg Lanz von Liebenfels’ 

tidsskrift Ostara.1034 Før dette abonnerte også Sylten på okkultisten Herbert Reichsteins bokserie 

Ariosophische Bibliothek og det ariosofiske tidsskriftet Deutsche Freiheit.1035 Sistnevnte var utgitt av 

																																																								
1022 Sylten, 1945 s. 10-12. 
1023 «Atlantis. Kulturens vugge» i Nordisk jul, 1938 s. 33-40, «Innvandringen til Norden» i Nationalt Tidsskrift nr. 7-8, 1944 s. 65-68 
og «Jordens første sivilisasjon» i Nordisk Jul, 1953 s. 23-28 (om det såkalte Mu-riket i Stillehavet).  
1024 Emberland, Terje. Hakekorsets hemmelighet. Upublisert foredragsmanuskript, februar 2018. 
1025 Sørensen, Eli Herud. «Teosofi og norrøn mytologi – universelt budskap i nasjonal drakt» i Gilhus, Ingvild Sælid og Lisbeth 
Mikaelsson (red.). Skjult visdom – universelt brorskap. Teosofi i Norge. Emilia. Oslo 1998 s. 112. 
1026 Alme medvirket også til teosofen Karsten Langakers (K. Sporeland) okkulte bok Symboler, utgitt på Kamban Forlag i 1943. 
1027 Sørensen i Gilhus og Mikaelsson (red.), 1998 s. 123. 
1028 «Innvandringen til Norden» i Nationalt Tidsskrift nr. 7-8 (dobbeltnummer), 1944 s. 68. 
1029 «Telepati og firedimensjoner» i Nationalt Tidsskrift nr. 7-8 (dobbeltnummer), 1944 s. 71. 
1030 Sylten, 1945 s. 51. Dette er antagelig inspirert av völkisch-filosofen og ariosofen Guido von Lists bok om runenes skjulte og 
mystiske egenskaper, Das Gehemnis der Runen (1908). Disse ideene ble videreutviklet i Philipp Stauffs Runenhäuser (1913), der han 
analyserer runesymbolikk i germansk byggekunst. Se Mosse, 1998 s.74. 
1031 Goodrick-Clarke, 2004 s. 2. 
1032 Emberland, Terje. «Guido von List, Jörg Lanz von Liebenfels og ariosofien» i Fyrster i Tåkeland. Falsknere, fantaster og 
fanatikere ved vitenskapens grenser. Humanist forlag. Oslo 2001 s. 125-126. 
1033 Nationalt Tidsskrift nr. 3, 1929 s. 26. 
1034 «Den ariosofiske kvinne» i Nationalt Tidsskrift nr. 12, 1928 s.133-136. 
1035 Nationalt Tidsskrift nr. 3, 1926 s. 47. 



	 141	

det tyske Edda-Gesellschaft, en ariosofisk studiesirkel stiftet av Rudolf John Gorsleben med særskilt 

interesse for runologi og med forbindelser til Mathilde Ludendorff.1036  

 

8.2.3 Albert Hiorth: Endetiden, spiritisme og det britiske Israel 

Uten å karakterisere religiøse overbevisninger som avvikende eller irrasjonelle i seg selv, vil jeg 

hevde at flere sider ved Albert Hiorths bibelfortolkning må kunne klassifiseres som særdeles 

avvikende og stigmatisert kunnskap. Dette også hans forståelse av en rekke teologiske spørsmål, hvor 

hans bibelfortolkning avviker sterkt fra den gjengse kristen-teologisk diskurs, blant annet innenfor 

den evangelisk-lutherske Statskirken. 

Hiorths teologiske særegenheter kommer først og fremst til uttrykk i hans endetidsforestillinger. 

Hans fascinasjon for eskatologi og Bibelens profetier, var et vedvarende trekk ved alt han foretok seg. 

I Hiorths virkelighetsforståelse befant vi oss i endetiden og det var av avgjørende betydning å forstå 

de tegn som viser hvordan guds plan utfoldet seg. På sett og vis ser Hiorth ut til å ha ønsket å 

fremskynde denne planen. Han oppfattet seg trolig som en form for apokalyptisk tilrettelegger. 

Eksempelvis utarbeidet han storslåtte planer om å bygge en kanal under Jerusalem som skulle føre 

vann fra Middelhavet til Dødehavet, for på den måten å oppfylle Bibelens profetier.  

Hiorth fattet også stor interesse for nyere profeter, som den svensk-norske Anton Johansen, 

bedre kjent som «Lebesbymannen». Johansens «syner» fikk mye oppmerksomhet i 1914 da det ble 

hevdet at han hadde forutsett Første verdenskrig. Han forutså angivelig også Den russiske revolusjon, 

men apokalyptikeren Hiorth bet seg først og fremst merke i Johansens spådom om en kommende 

storkrig som ville bryte ut i 1953. Dette var eskatologisk begivenhet som etter Hiorths syn 

rettferdiggjorde utgivelsen av en egen bok om Lebesbymannen og hans syner.1037 De to omgikk 

hverandre også i vennskapelige lag.1038  

De eskatologiske tekstene til den britiske diakonen og profeten Michael Baxter påkalte også 

Hiorths oppmerksomhet. På midten av 1860-årene hadde Baxter nemlig forutsett at begivenhetene 

beskrevet i Johannes’ Åpenbaring, ville inntreffe mellom 1867 og 1875, noe som senere ble 

forskjøvet til perioden 1890-1901.1039 På snedig vis klarte Hiorth imidlertid å utelate dette fra sin 

norske kortversjon fra 1922, som i likhet med Den nye verdenskeiser to år i forveien, også var oversatt 

																																																								
1036 Goodrick-Clarke, 2004 s. 153-163. 
1037 Dette synet gikk ut på at etter sosialistiske maktovertakelser i Norge og Sverige, ville landene bli invadert av Russland og 
Frankrike. En krig som ikke tok slutt før Gud selv grep inn og stanset den russiske fremrykningen ved Lyngen i Troms. Se Hiorth, 
Albert. Lebesbymannen. Anton Johansens liv og profetiske syner. Indermisjonsforlaget. Asker 1937. Boken utkom i flere opplag 
mellom 1937 og 1953. Det bør også nevnes at Ørnulf Myklestads forlag i 1951 utga en bok av Hallvard Tveiten som omhandlet 
Lebesbymannens syner (Lebesbymannens spådommer. Psykologisk forlag. Oslo 1951). At interessen for Lebesbymannens syner 
avtok etter 1953 er kanskje ikke så rart.  
1038 Se bilde og bildetekst. Dehlin, 1949 s. 129. 
1039 Hiorth henviser konsekvent til en bok utgitt av Baxter i 1866, men det er uklart hvilken bok dette faktisk var. Selv om Hiorths 
tittel 40 kommende Undere var en oversettelse av Forty Prophetic Wonders, utkom ikke denne før i 1918. Også denne henviser til en 
tilsvarende tittel fra 1866, men trolig dreier dette seg om Coming Wonders Expected Between 1867 and 1875, utgitt i 1867. Antagelig 
er boken Hiorth baserte sin oversettelse på fra 1918, men innholdsmessig med et opphav i 1860-årene. 
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av Sara Helene Weedon. 1040  I Baxters mistroiske forestillingsverden ble samtidens franske 

statsoverhode, Napoleon III, fremstilt som selveste Antikrist. Her er det på sin plass å minne om at 

Baxters bøker utkom i samme periode som Maurice Joly utga sin regimekritiske satire over den 

samme monarken – en publikasjon som dannet utgangspunktet for Protokollene.1041  

Med utgangspunkt i sin bokstavelige bibelfortolkning, var Hiorth skeptiske til deler av moderne 

vitenskap. Eksempelvis avviste han Darwins utviklingslære siden den ikke tok hensyn til Gud som 

«den høyeste autoritet».1042 I denne forbindelsen var han i kontakt med Evolution Protest Movement 

(EPM), en britisk kreasjonistorganisasjon med utgangspunkt i Victoria Institute, der Hiorth var 

mangeårig medlem. 1043  EPM arbeidet for å fremme bibelens skapelsesberetning og motarbeide 

utbredelsen av Darwins lære. I kampen mot vitenskapen, ble det lansert en rekke religiøst forankrede 

konspirasjonsteorier. Blant annet hevdet EPM at, siden organisasjonen ble nekte sendetid i BBC, 

beviste det at den britiske allmennkringkastingen aktivt «skjulte sannheten» for folket.1044  

Av Hiorths virkelighetsoppfatning er det kanskje særlig hans bekjennelse til den obskure 

britisk-israelisme-teorien som fremstår som særlig avvikende. Hiorth var den sentrale skikkelsen i 

dette svært marginale kristne miljøet i Norge. Med tanke på teoriens navn, er det vel ikke så 

sjokkerende at den store interessen uteble blant det norske kristenfolket, men nordmenn hadde likevel 

fått en rolle i verdensbildet. Det ble nemlig hevdet at nordmenn var etterkommerne av Benjamins 

stamme, noen som manifesterte seg i en egen gren innenfor bevegelsen, kjent som «nordisk-

israelisme». 1045  Den viktigste representanten for dette synet, ved siden av Hiorth, var 

meieribestyreren Kristen Døssland. I 1946 utga han boken Norrønafolket i opphav og vandring som 

fortsatt regnes som en klassiker innenfor miljøet.1046 Etter alt å dømme hadde Døssland, som beskrev 

Hiorth som sin «åndelige far», arvet hans fascinasjon for endetiden. 1047 I teksten «Litt um æser og 

jotner» sendt til Hiorth, forklarer han at norrøn mytologi i virkeligheten avspeiler bibelfortellingene. 

I den forbindelse hevder han at ragnarok og apokalypsen i Johannes’ Åpenbaring beskriver det 

samme scenario. Videre kan han fortelle at Loke, Midgardsormen og Fenrisulven var henholdsvis 

Satan, Dragen og Dyret i åpenbaringen.1048 Fortellingen om hvordan Loke forårsaker den vakre 

Balders død, var således historien om hvordan jødene drepte Jesus.1049 

																																																								
1040 Baxter, Michael Paget. 40 kommende Undere forudsagt i Daniel og Aabenbaringen. Eget forlag. Kristiania 1922.  
1041 Se kapittel 2. 
1042 Hiorth, Albert. «Darwin, evolusjonshypotesen & biologi kontra Guds ord i bibelen» i Profetrøsten nr. 12 1947, s. 93-94. 
Ubehandlet 140, eske 2. Hiorths privatarkiv, NB. 
1043 Numbers, Ronald. The Creationists. Harvard University Press. Cambridge 2006, s. 162-163. 
1044 Brev fra Evolution Protest Movement ved D. Dewar til Hiorth 21.7.1939. Ubehandlet 140, eske 2. Hiorths privatarkiv, NB. 
1045 Færseth, John. «De norske israelittene» i Humanist nr. 2 2016. 
1046 Her viser Døssland hyppig til teosofen Ivar Mortensson-Egnund, Marta Steinsviks mangeårige venn, som «den vise granskeren 
av nordisk mytologi». Døssland, Kristen. Norrønafolket i opphav og vandring. Grimnes forlag. Oslo 1946, s. 6. I 1948 ba han Hiorth 
og å sende en artikkel i sitt navn, men skrevet av Døssland, til den kristne Dagsavisa i Trondheim for å skape oppmerksomhet om 
Døsslands bok. Brev fra Døssland til Hiorth 21.9.1948. Ubehandlet 140, eske 4. Hiorths privatarkiv, NB.  
1047 Brev fra K. Døssland til Hiorth 19.5.1943. Ubehandlet 140, eske 4. Hiorths privatarkiv, NB.  
1048 Døssland, Kristen. «Litt um Æser og Jotner» (udatert). Ubehandlet 140, eske 4. Hiorths privatarkiv, NB. 
1049 Døssland inkluderer imidlertid også visse raseteoretiske elementer i forestillingen, slik som at den evige kampen mellom æser og 
jotner lot seg reflektere i en angivelig rasekrig mellom ariere og jøder. Døssland, Kristen. «Litt um Æser og Jotner» (udatert). 
Ubehandlet 140, eske 4. Hiorths privatarkiv, NB. 
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Britisk-israelismen hadde også forbindelser til andre stigmatiserte «fagfelt», som den 

kryptoarkeologiske pyramidologien, som hevder at store religiøse sannheter ligger innkodet i 

Keopspyramidens strukturer og matematiske dimensjoner.1050 Hiorth ser også ut til å ha delt slike 

forestillinger. Han var i besittelse av flere brosjyrer fra The Institute of Pyramidology og sto i kontakt 

med organisasjonens ledelse i London.1051 Allerede på 1930-tallet benyttet han seg av slike teorier i 

sine egne eskatologiske studier.1052 

Hans kristendom og bibeltro gjorde Albert Hiorth til motstander av okkultismen, da først og 

fremst spiritismen. I november 1921 holdt han et foredrag i Metodistkirken i Kristiania med tittel 

«Psykisk forskning, Spiritisme contra bibelen».1053 Dette var en imøtegåelse av økonomiprofessor og 

spiritist, Oskar Jæger, som var medstifter og mangeårige formann av Selskap for Psykisk Forskning 

(SPF). 1054  I foredraget hevdet Hiorth at «spiritisterne aabner portene» for «den kommende 

Antikrist».1055 Riktignok var det ikke bare spiritistene som muliggjorde Antikrists komme, men dette 

gjaldt også teosofer, Christian Science-bevegelsen og liberal teologi i sin alminnelighet.1056 Han 

forfattet også i et åpent brev til Jæger og SPF, der han skriver at «spiritisme er en af ‘dragens‘ 

(hedenskabens) sidste fænomener» og advarer om at ånder kan være underkastet «løgnens far», 

djevelen.1057 Til tross for dette, er hans forhold til SPF uklart. I det nevnte foredraget skriver han at 

han selv hadde meldt seg inn i selskapet da det ble stiftet i 1917. Dette var angivelig for å se 

«hvorlænge dette kunde bestaa uden ogsaa at falde direkte ned i spiritismens afgrund».1058 Hvor lenge 

han var medlem av SPF, oppgir ikke kilden, men forbindelsen ser ut til å ha vedvart. I januar 1927 

ble det annonsert for et foredrag av Hiorth om «Bibelsens skapelsesberetning og den moderne 

naturvitenskap» i et av universitetets auditorier.1059 Foredraget ble arrangert av selskapet.  

Også hans relasjon til teosofene er uklar. I 1915 holdt han for eksempel to foredrag i Teosofisk 

Samfund, og blir i referatet beskrevet som en «tilreisende venn».1060 Tydeligvis var Hiorth altså ikke 

direkte tilknyttet foreningen, men heller ikke oppfattet som utenforstående. 

																																																								
1050 Barkun 1994, s. 12-14. 
1051 Det fremstår som at foreningen oppfattet Hiorth som sin representant i Norge, som her både var forventet å formidle kontakter og 
foredragsmuligheter. Brev fra A. Rutherford til Hiorth 25.7.1946. Ubehandlet 140, eske 4. Hiorths privatarkiv, NB.  
1052 Hiorth, Albert. Alle Tings Gjenopprettelse. Asker 1935. Andreopplaget (1936) inneholder Hiorths egne skisser over pyramiden 
med forklaringer til hvordan dens strukturer sammenfaller med perioder og hendelser i fortid og fremtid.  
1053 Notis i Aftenposten 19.11.1921. Hiorth utga foredraget som del av en tekstsamling i 1922. I 1935 ble det gjenutgitt som særtrykk 
av en tilsvarende tekst publisert i Evangelisk Tidsskrift nr. 1 og 2 1935. 
1054 Foreningen, som i dag heter Norsk Parapsykologisk Selskap, ble stiftet i 1917. Jæger var formann fra 1918 til sin død i 1933. 
1055 Hiorth, Albert. En bibelstudents kommentar. Om Socialisme; Om Spiritisme & psykisk forskning; Om Steiners lære; Eventyret 
om træet. Eget forlag (i kommisjon hos Scheteligs bokhandel). Kristiania 1922, s. 21. 
1056 Hiorth 1922, s. 33. 
1057 «Til Norsk Selskab for Psykisk Forskning v/ Herr Professor Jæger» (Udatert), s. 6. Ubehandlet 140, eske 4. Hiorths privatarkiv, 
NB. For bibelens beskrivelse av ånder, se 1 Joh. 4:1 og Joh. 8:44. 
1058 Hiorth 1922, s. 6. 
1059 Notis i Tidens Tegn 19.1.1927.  
1060 Tema for disse var angivelig bibelfortolkning. «Aarsberetning fra loge Philos» i Norsk Teosofisk Journal nr. 4 (april og mai) 
1915, s. 82-83. På samme tid gikk foreningens hovedorgan kraftig til angrep på «germanisten» Rudolf Steiner. Det ble fremmet en 
rekke til dels paranoide beskyldninger om at han konspirerte for å avsette Annie Besant, for deretter å innsette en tysker som 
teosofenes overhode. Se eksempelvis Norsk Teosofisk Journal nr. 1 1916, s. 4-5. 
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Hvordan skal Hiorths ambivalente forhold til spiritismen og teosofien tolkes? Selv om han 

offisielt tok avstand fra slike trossystemer, delte han et verdensbilde som hadde stort med 

okkultismen. Først og fremst gjelder dette troen på en immateriell, transendent virkelighet, men 

antagelig fantes det også andre elementer ved okkultismen som resonerte hos Hiorth. Her vil jeg 

fremheve at både spiritismen og teosofien er et svar på modernitetens sekularisering og forsøkte 

begge gi et religiøst og okkult verdensbilde en «vitenskapelig» legitimering. Denne formen for 

«rasjonaliseringen» av det religiøse, finner vi også igjen hos Hiorth. Som vi har sett viste han en sterk 

tendens til å gi sin tro et empirisk og eksakt fundament, enten det gjaldt å nærlese bibelen og apokryfe 

tekster eller å undersøke endetidssymbolikk i profetier eller i pyramidenes kodespråk og dernest å 

sammenholde dette med historiske og samtidige hendelser. Hiorth nærmet seg også teosofien, ved at 

han mente at Bibelens profetier kunne dekodes for å avdekke et eksakt bilde av vedens fremtid.  

Fascinasjonen for pyramidologien og forestillingen om at den egyptiske oldtidssivilisasjonen kunne 

bekrefte hans kristne eskatologi i avslører han også delte teosofiens tro på at de gamle høykulturene 

var i besittelse av en glemt «ur-visdom». Det kan ikke utelukkes at hans nære vennskap med Marta 

Steinsvik bidro til å trekke ham i denne retningen. 

  

8.2.4 Marta Steinsvik: Teosofien, Rudolf Steiner og Det kosmiske strålebelte  

Marta Steinsviks interesse for det paranormale og alternative er veldokumentert og hennes 

virkelighetsoppfatning er allerede blitt beskrevet som «konspirituell».1061 På mange måter kan hun 

nærmest oppfattes som selve personifiseringen av den søker-ideologien som Campbell beskriver som 

en drivkraft i det kultiske miljø. 

Hennes biograf, Ingeborg Solbrekken, antyder at Steinsvik ble introduserte for spiritismen i 

1890-årene da hun var elev hos kvinnesaksforkjemperen, pedagogen og spiritisten Ragna Nielsen.1062 

En annen elev av Nielsen, Ella Anker, forteller at Steinsvik tidlig på 1900-tallet hadde deltatt på en 

spiritistseanse med en rekke prominente kulturpersonligheter, deriblant den irske dikteren og senere 

fascisten, William Butler Yeats.1063 Steinsvik ble også innleid som foredragsholder da den danske 

foreningen for studier av parapsykologiske fenomener, Dansk Selskab for Psykisk Forskning, skulle 

avslutte sesongen 1915/1916.1064  

I likhet med mange andre spiritister rundt århundreskiftet, sluttet Steinsvik seg til teosofien og 

i 1908 meldte hun seg inn i Teosofisk Samfund, som hun «lenge hadde hatt sympati for».1065 Trolig 

ble hun introdusert for en av teosofiens sentrale lederskikkelser Annie Besants forfatterskap allerede 

																																																								
1061 Dyrendal, Asbjørn. «Norwegian ‘Conspirituality’. A Brief Sketch» i Lewis, James R. og Inga Bårdsen Tøllefsen (red.). 
Handbook of Nordic New Religions. Brill. 2015, s. 271-272. Se eksempelvis også Strømmen (2015) og Solbrekkens mer eller mindre 
hagiografiske Steinsvik-biografi (2012). 
1062 Ragna Nielsen var en fremtredende talsperson for spiritismen tidlig på 1900-tallet og i 1917 var hun medstifter av Norsk Selskap 
for Psykisk Forsking. Solbrekken 2012, s. 40. 
1063 Anker, Ella. Ukjendte kræfter. Olaf Norlis Forlag. Kristiania 1912, s. 110. 
1064 Program. Ms.fol. 4561: B:81, Steinsviks privatarkiv, NB. 
1065 Skrivelse fra Marta Steinsvik 1941, gjengitt i Solbrekken 2012, s. 16-17. 
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mens hun i sine unge år arbeidet som sekretær i Kringsjaa.1066 I 1910, under den korte perioden 

Steinsvik selv var redaktør for tidsskriftet, før det gikk inn av økonomiske årsaker, var det langt på 

vei et talerør for Rudolf Steiners ideer.1067 Som tidligere beskrevet, var dette et dramatisk år for 

Steinsvik, både med en besettende forelskelse i Steiner og påfølgende sammenbrudd og innleggelse 

på psykiatrisk institusjon. I 1913 forlot hun teosofien til fordel for Steiners antroposofi, men alt tyder 

på at hun vendte tilbake til Teosofisk Samfund etter bruddet med Steiner. 

I 1918 holdt Steinsvik et foredrag under et losjemøte i Teosofiske Samfund under tittelen «Det 

levende ord».1068 Her skal hun ha tatt et oppgjør med kristendommens bundethet til en historisk 

Kristus, noe hun mente var et uttrykk for åndelig svakhet. Hun bekjente seg derimot til «den kosmiske 

Kristus», forstått som en tidløs guddom som er ansvarlig for livets oppstandelse og utvikling – en 

panteistisk «Kristus-aand», for å bruke Steinsviks egne ord.1069 «Gjennem alt som lever og er til 

strømmer nu Kristi kraft. I luften omkring os. I fjell og i sten. I elvene og de store verdenshave. 

Igjennem alt i himmel og paa jord. Han er livet. Han er alt, som lever.»1070  

Høsten 1918, antagelig etter bekjennelsen til en slik «kosmiske Kristus», tok Steinsvik et 

personlig oppgjør med sin egen Steiner-dyrkelse og meldte seg ut av Vidarlosjen og Antroposofisk 

Selskap.1071 Hun skal imidlertid ha opprettholdt forbindelsen til Teosofisk Samfund og dets leder, 

Eva Blytt.1072 I 1920 hevdet hun fortsatt at det var møtet med teosofien som hadde hatt mest å si for 

hennes åndelige utviklingen: «Den har hjulpet mig tilrette i livet. Gjennom den fandt jeg hjem til 

kristendommen.»1073 Hvis hun med dette henviste til sin erkjennelse av «den kosmiske Kristus», bør 

dette snarere betraktes som en styrket tro på den teosofiske lære, fremfor en fornyet tradisjonell 

kristendomstro. 

Hennes interesse for det paranormale ser også ut til å ha vedvart, for i en større 

meningsutveksling i Aftenposten om psykisk forskning og spiritisme våren 1920, forteller hun om 

mystiske hendelser i det hun beskriver som et spøkelseshus.1074 Historien var angivelig basert på egne 

opplevelser, og Steinsvik hadde også andre erfaringer med det paranormale. Høsten 1921 publiserte 

hun en artikkel i førsteutgaven av Norsk tidsskrift for psykisk forskning.1075 Under tittelen «Dengang 

jeg selv var "spøgelse"», forteller hun om en episode der hun angivelig skal ha vist seg som gjenferd 

																																																								
1066 I 1895 hadde tidsskriftet trykket artikkelen «The Protestant Spirit», skrevet av Annie Besant. Solbrekken 2012, s. 48-49. 
1067 Solbrekken 2012, s. 139. 
1068 Medlemsblad (for den norske seksjon av Teosofisk Samfund) hefte 4 (juli) 1918 s. 4. Det fremgår av hennes egne notater at dette 
var den alternative tittel til foredraget «Det skapende ord». Se Notatbok. Ms.fol. 4561 B:16, Steinsviks privatarkiv, NB. 
1069 Steinsvik, Marta. Det skapende «ord». Et foredrag av Credo. Erik Gunleiksons Forlag. Risør 1917, s. 25. 
1070 Steinsvik 1917, s. 25. 
1071 Angivelig skal hun ha fått greie på at Steiner hadde talt nedsettende om henne. Solbrekken 2012, s. 274-275.  
1072 Solbrekken 2012, s. 369. De to hadde i det minste kontakt så sent som i 1935. I et brevkort adressert til Kjell Steinsvik, forteller 
hun at et brev til hans mor skal ha blitt sendt hans adresse. Brev fra E. Blytt til K. Steinsvik 30.9.1935. Ms.fol. 4561 A:1, Steinsviks 
privatarkiv, NB. 
1073 With, Nanna (red.). Illustrert biografisk leksikon over kjendte norske mænd og kvinder. Withs forlag. Kristiania 1920, s. 844. 
1074 Steinsvik antydet at dette bare kunne forklares med at det hadde skjedd et tragisk dødsfall i huset. «Psykisk forskning – 
spiritisme» i Aftenposten nr. 136 16.3.1920, s. 5. 
1075 Dette var organet til Norsk Selskab for Psykisk Forskning stiftet av blant andre Ragna Nielsens i 1917. I 1926 skiftet tidsskriftet 
navn til Psykisk Tidsskrift. Steinsvik holdt også foredrag i regi av dette selskapet, slik som i 1925 da temaet var «Om helbredelse med 
bøn og uten bøn». Annonse i Tidens Tegn 22.4.1925. 
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for en ung prestedatter. Dette kunne imidlertid bare «være tale om et tilfælde av telepati eller 

fjernsyn», hevdet hun.1076  

Under turneer på 1920-tallet holdt Steinsvik foredrag om en rekke esoteriske og mariginale 

temaer i tillegg til Protokollene. I november 1920 ble eksempelvis flekkefjordinger lokket med et 

foredrag om zoroastrisismen, en sentralasiatisk oldtids-religion. 1077  Og i oktober 1922 fikk de 

fremmøtte i Steinkjer et foredrag om Atlantis-myten.1078 I omtalen den 16. oktober kan vi lese at hun, 

både i ord og lysbilder, beskrev nye «vitenskapelige» funn som tydet på et tidligere kontinent i 

Atlanterhavet. Anmelderen oppsummerer: «Det er etter desse resultat slett ikkje utruleg at det 

verkeleg har vore slik ei land-bru millom Europa-Afrika og Millom-Amerika».1079  

Steinsvik levde mesteparten av sitt liv som vegetarianer. Dette var nok et standpunkt hentet fra 

den teosofiske lære og dens forestilling om at kjøttspising medførte skader både på det fysiske, 

mentale og «astrale» legemet. 1080  Flere ledende teosofer ble derfor også aktive motstandere av 

vitenskapelige dyreforsøk, såkalte viviseksjon. I 1926 ble eksempelvis Steinsviks teosofiske venn, 

Eva Blytt, redaktør for Tidsskrift mot Videnskapelig Dyreplageri.1081 Steinsvik skal også ha skrevet i 

dette tidsskriftet.1082 Ifølge hennes biograf, Solbrekken, var det opplevelsen av dyreforsøk under 

medisinstudiene som vekket hennes motstand, noe som antagelig også drev henne vekk fra studiet.1083 

Her er det naturlig å stille spørsmålet ved hvordan Steinsvik stilte seg til debatten om den 

jødiske slaktemetoden, schächting. Historiker Andreas Snildal har undersøkt debatten fram til et 

forbud mot metoden ble lovfestet i 1929, og skriver at Steinsvik tilsynelatende avsto fra å ta del i 

debatten.1084 Dette er bemerkelsesverdig, gitt hennes engasjement for slike saker, men Snildal antyder 

at det kan ha sammenheng med at mange anti-viviseksjonsaktivister anså schächting-motstanden som 

et konkurrerende prosjekt.1085 En annen mulig forklaring kan være at hun på dette tidspunktet var for 

opptatt med å utkjempe en annen kamp, nemlig den langvarige injuriesaken mot den katolske presten 

Celestin Riesterer, knyttet til hennes antikatolske bok St. Peters himmelsnøkler. 

Steinsviks viviseksjonskritikk kan neppe holdes adskilt fra hennes teosofiske 

virkelighetsforståelse der den inngår som en del av en langt bredere mistro til den moderne 

legevitenskap, men også troen på reinkarnasjon. Og hennes motstand ble bare forsterket utover på 

1930-tallet.  

																																																								
1076 «Dengang jeg selv var "spøgelse". En liten historie om tankeoverføring» i Norsk Tidsskrift for Psykisk Forskning. Olaf Norli. 
Oslo 1921, s. 24-29.  
1077 Annonse i Flekkefjordsposten. 18.11.1920. Zoroaster, også kjent som Zarathustra, var en sentralasiatisk oldtidsprofet, hvis lære 
baserte seg på et prinsipp om etisk dualisme, en streng inndeling av verden i godt og ondt som direkte motsetninger. Et prinsipp som 
la grunnlag for manikeismen. Se «Zarathustra» i Store norske leksikon (snl.no). 
1078 Annonser i Nord-Trøndelag og Nordenfjeldske Tidende. 14.10.1922. 
1079 Nord-Trøndelag og Nordenfjeldske Tidende. 16.10.1922. 
1080 I tillegg bidro kjøttspising til å øke «de animalske drifter», hevdet teosofene. Solbrekken, s. 55-56. 
1081 Solbrekken 2012, s. 369. Tidsskriftet byttet senere navn til Dyrets rett. 
1082 «Giftgasseksperimenter» i Tidsskrift mot Videnskapelig Dyreplageri nr. 5 1937, gjengitt i Solbrekken 2012, s. 570. 
1083 Solbrekken 2012, s. 369. 
1084 Snildal, Andreas. An Anti-Semitic Slaughter Law? The Origins of the Norwegian Prohibition of Jewish Religious Slaughter c. 
1890-1930. Doktorgrads avhandling i historie. Universitetet i Oslo. 2014, s. 207. 
1085 Snildal 2014, s. 207. 
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I februar 1936 uttalte medisinaldirektør Nils Peter Løberg Heitmann følgende: «Jeg er enig i at 

kvakksalveriet nu har fått et slikt omfang i vårt land, og volder så stor skade at der skulde være full 

grunn til effektive midler mot denne virksomhet, [...].»1086 Sommeren samme år ble den såkalte 

«kvakksalverloven» innført, noe som i praksis forbød alternativbehandlere å praktisere. 1087 Etter 

dette gikk Steinsvik stadig til angrep på det hun omtalte som «de sanne kvakksalverne», den 

tradisjonelle legevitenskapen og skolemedisinen.1088 Under en serie godt besøkte foredrag holdt i 

1938 tok hun kiropraktikken og homøopatiske behandlere i forsvar, men anbefalte også andre 

alternative behandlingsformer utført av «gode, troende mennesker».1089  

På samme tid tok Steinsvik selv patent på et produkt hun hevdet ville revolusjonere 

legevitenskapen. Produktet fikk navnet «Det kosmiske strålebelte» og ble solgt gjennom hennes sønns 

firma. Ideen var basert på den hviterussiske ingeniøren Georges Lakhovskys pseudovitenskapelige 

teorier om at kroppens celler avga vibrerende stråling. 1090 Sykdommer, som blant annet kreft, var 

derfor forårsaket av «forstyrrelser i cellenes svingningshastighet», men kunne kureres ved hjelp av et 

kobberbelte båret rundt livet. Ifølge Steinviks brosjyre virket beltet «som en antenne», som ved hjelp 

av resonans «suger til sig en jevn strøm av nye kraftstråler ute fra verdensrommet».1091 Det var 

engros-firmaet Steinsvik & Syberg AS, drevet av hennes sønn Kjell og Bjørn Syberg Olsen i perioden 

1935-1937, som etter planen skulle selge beltet. Om forretningsduoen hadde tidligere erfaring med 

salg av slike remedier, er tvilsomt, men de kunne i det minste skilte med at de i 1936 hadde forsøkt å 

selge unna et større parti med badehetter.1092 For å sikre seg mot brudd på kvakksalverloven, forfattet 

de en tekst som hvor de fraskrev seg alt ansvar dersom pasienten som følge av behandlingen skulle 

unnlate oppsøke lege i tide.1093  

Under krigen utga Steinsvik en pamflett i to opplag med tittel Kreftens gåte, der hun kritiserte 

moderne former for kreftbehandling, som operasjon og bestråling, for å gjøre mer vondt enn godt for 

pasienten.1094 Hun hevdet at det sto mellom såkalt «naturlig» og «kunstig» sykdomsbehandling. I 

denne binære forståelsen var det kun gjennom gammel, naturmedisinske metoder, slik som 

råkostdiett, sollys og mosjon, at kreften kunne helbredes. Her viste hun til høyesterettsadvokaten, 

offiseren og gründeren Eivind Eckbo. Han drev et kursted på Ris i Oslo, inspirert den østeriske 

terapeuten Franz Xaver Mayrs ideer om faste og tarmhygiene.1095 I den forbindelse var han blitt 

																																																								
1086 Norsk Offentlig Utredning. Helsepersonells rettigheter og plikter. Utkast til lov med motiver. NOU 1993: 33, s. 46. 
1087 Lovens offisielle navn var «Lov av 19. juni 1936 nr. 9 om innskrenkning i adgang for den som ikke er norsk læge eller tannlæge, 
til å ta syke i kur».  
1088 «Hissig diskusjon om læger og kvaksalvere» i Tidens Tegn 12.12.1938, s. 4. 
1089 Disse står nemlig «i nær kontakt med det gudommelige og derved får uanede krefter» hevder Steinsvik. «Moderne kvaksalvere 
og den ortodokse videnskab» i Tidens Tegn 7.12.1938, s. 4. 
1090 «Det kosmiske strålebelte». Ms.fol. 4561:B:82. Steinsviks privatarkiv, NB. 
1091 Brosjyre med tittel «Det kosmiske strålebelte». Ms.fol. 4561:B:82. Steinsviks privatarkiv, NB. 
1092 Annonse i Aftenposten 1.7.1936, s. 8. 
1093 «Det kosmiske strålebelte» (udatert). Ms.fol. 4561:B:8. Steinsviks privatarkiv, NB. 
1094 Steinsvik, Marta. Kreftens gåte. Oslo 1940. Andreopplaget (1944) som blant annet inneholdt tips til ulike medisinske urtebad, var 
etter sigende utgitt med tillatelse fra Departementet og Den Norske Forleggerforening. 
1095 Eckbo, Eivind. Litt om sundhet, faste og innvendig renslighet. Cammermeyers Boghandel. Oslo 1936.  
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engasjert i kreft-spørsmålet, en sykdom han hevdet kunne bekjempes gjennom riktig kosthold og 

regelmessig tarmskylling. I 1938 var han blant initiativtakerne til opprettelsen av Norsk Forening til 

Kreftens Bekjempelse, senere kjent som Kreftforeningen.1096  

På de siste sidene av førsteopplaget av Kreftens gåte finnes annonser for råkostrestauranten 

Reform, Gersana («møtestedet for alle sundhetssøkende»), en tarmskyllings-klinikk, samt tidsskiftet 

Natrulægen utgitt av teosofen Ole Olvik. 1097  Siden begynnelsen av 1900-tallet drev Olvik en 

alternativ behandlingsanstalt på Stord og ble gjennom en forholdsvis stor tilhengerskare en 

betydningsfull aktør blant vaksinasjonsmotstandere. I 1910 advarte medisinaldirektoratet: «Folk er 

blitt skræmt ved Ole Olviks skriverier og taler om vakcinationens farer og derfor utsætter med denne 

til det længste».1098 En annen skikkelse i antivaksinasjonsmiljøet i Haugesund var redaktøren og 

stortingsmannen Ingvald Førre, som under og etter krigen hadde mye kontakt med Albert Hiorth.1099 

Innbakt i Steinsviks kritikk av skolemedisinen, inneholdt også pamfletten Kreftens gåte en 

rekke angrep mot det hun beskrev som «motbydelige vaksiner og sera» og «vaksine-barbari».1100 Om 

dette temaet holdt hun i 1939 og 1940 sine siste foredragsturneer, med tittelen «Lovbefalt 

folkeforgiftning, lovbeskyttet dyremishandling og legevitenskapelig overtro».1101 Etter at krigen var 

kommet til landet fikk Steinsvik en artikkel mot vaksinasjonen trykket i Aalesund Avis, der sønnen 

Kjell var redaktør de første årene av krigen. Her hevdet hun blant annet at den moderne 

legevitenskapen var klar over fordelene ved naturlig helbredelsesmetoder og farene ved 

vaksinasjonen, men likevel valgte den å praktisere sistnevnte. Denne konspirasjonsteorien ble 

imøtegått av en overlege som mente Steinsviks skriverier var sjeldent feilaktige.1102 

Steinsviks søkende innstilling smittet angivelig over på hennes yngste datter Sylvi.1103 gjorde 

henne også interessert i ulike former for okkult spådomskunst, slik som kartomanti og kiromanti, 

påståtte evner til å spå i henholdsvis kort og hender.1104 I den anledning hadde hun samlet fotografier 

av hendene til en rekke kulturpersonligheter, deriblant August Strindberg og Annie Besant, samt et 

																																																								
1096 Han satt også i styret for «Kontoret for kosthold og helse». 
1097 De tre siste holdt alle til i Rosenkrantz gate 10 i Oslo. Steinsvik 1940, s. 31-32. 
1098 Medisinalberetningen 1910, gjengitt i Dalhaug, Ole. «"Selvbestemmelsesretten over vore egne legemer ..." Vaksinemotstand i 
Haugesund og aksjonen i 1911.» i Årbok for Karmsund 2003-2004 (Haugesund 150 år). Haugesund. 2004, s. 4. Olvik skal ha blitt 
dømt for å ha behandlet tuberkuløse og for kvakksalveri, både i 1903 og i 1907. 
1099 Dalhaug 2004, s.10-11. Førre var stortingsmann for Arbeiderpartiet, men meldte seg ut i 1938. Etter krigen slapp han unna 
landssviktiltale for samarbeid med NS, men riksadvokaten understreket at han hadde vist «dårlig nasjonal holdning». (Aftenposten 
12.3.1946) I etterkrigstiden samarbeidet Førre med Hiorth om å utvikle et nytt pengesystem, uten renter og i tråd med bibelen. I et brev 
til Hiorth fra 1940 uttrykker Førre sin mistanke om at Hitler kan være Antikrist, en antagelig på bakgrunn av numerologiske utregninger, 
der tallverdien av navnet Hitler visstnok ble 666 (Se div. brev fra Førre til Hiorth. Ubehandlet 140, eske 3 Hiorths privatarkiv, NB). 
Under valget i 1949 stilte Førre som førstekandidat for Samfundspartiet i Oslo (Stortingsvalget 1949, SSB). Både Hiorth og hans far 
hadde samarbeidet med ingeniør Gjert E. Bonde, et sentralt medlem av samme parti og støttespiller av partileder Bertram Dybwad 
Brochmann (Ubehandlet 140, eske 3. Hiorths privatarkiv, NB). 
1100 Steinsvik 1940, s. 19 og 29. 
1101 Solbrekken 2012, s. 574-576. 
1102 Steinsvik svarte overlegen med at hun stolte mindre på ham enn på et knippe utenlandske medisinske autoriteter hun refererte til, 
men som ikke oppgis av Solbrekken. Aalesund Avis 4.6, 4.7, 29.7.1940, gjengitt i Solbrekken 2012, s. 577-579. 
1103 Før krigen arbeidet hun som «lægeautorisert massøse» og i 1963 stiftet hun Norsk Forening mot Fluorisering av Drikkevann, der 
hun også var formann. Hun var forøvrig både styremedlem i KrF og en aktiv EF-motstander. Nationen 11.5.1981. 
1104 «Kortenes mystikk». Ms.fol. 4561:B:41. Steinsviks privatarkiv, NB. 
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bilde av «en kvinnelig selvmorders hånd».1105 Hun førte også notater over de ulike astrologiske 

stjernetegn. 1106  Denne interessen for spådomskunst delte hun imidlertid med andre av de 

antisemittiske aktørene. 

 

8.2.5 Eugen Nielsen og ludendorffianismen 

Etter at Eugen Nielsen hadde oppdagelet general Erich Ludendorffs konspirasjonsteoretiske ideer i 

1927, etablerte han raskt kontakt med den gamle feltherren. Blant annet var Nielsen svært opptatt av 

Ludendorffs profetier slik de ble presentert i Verdenskrigen truer fra 1930, der generalen forutsier en 

ny verdenskrig. 1107  I sine egne artikler a videreformidlet Nielsen dette til norske lesere som 

eskatologiske profetier om det endelige oppgjør mellom vest- og østmaktene, der sluttkampen ville 

foregå på tysk jord og forårsake ødeleggelse av Tyskland.1108 Fra å være Ludendorffs forlegger i 

Norge og Danmark, utviklet Nielsen gradvis også stor fascinasjon for hans kone, Mathilde.1109 Det 

viste seg at hennes egne mystisk-filosofiske ideer var forenlige med feltherrens 

konspirasjonsforestillinger, og da de to giftet seg i 1926 hadde generalen allerede etablert den 

konspiratoriske sekten Tannenbergbund og kommet på kant med Hitler. Kort tid etter ble han 

ekskludert fra NSDAP og føreren forbød partimedlemmer å knytte seg til Ludensdorff.1110  

Mathilde gikk til angrep både på kristendommen og okkultismen, da hun ønsket å etablere en 

helt ny form for religion, tilpasset den germanske og ariske rasen.1111 Hun hadde ingen intensjoner 

om å reformere den «jødebefengte» kristendommen, men ville rett og slett kvitte seg med den. Og i 

motsetning til enkelte nyhedenske forsøk på å fremstille Jesus som en heroisk arier, slik som Houston 

Stewart Chamberlain, beskrev fru Ludendorff ham som en alkoholisert jøde.1112  

Den norske arkitekten lot seg oppsluke av Mathildes spesielle form for nyhedensk mystisisme. 

Han ble raskt en troende «ludendorffianer» og del av sekten som dannet seg rundt ekteparet.1113 

Fronten lot blant annet trykke flere av Mathildes artikler, mens Antiforlaget distribuerte ektemannens 

bøker og pamfletter.1114 I motsetning til flere av de andre aktørene, som interesserte seg for en rekke 

																																																								
1105 Vedlagt ligger en artikkel merket med «Kringsjå presse-central» og signert med pseudonymet Marstein, som hun også brukte ved 
utgivelsen av novellesamlingen De hvite ravners broderskap (1945). «Hvad står å lese i deres hånd?» (udatert). Ms.fol. 4561:B:32. 
Steinsviks privatarkiv, NB. 
1106 «Astrologi». Ms.fol. 4561:B:82. Steinsviks privatarkiv, NB. 
1107 Ludendorff, Erich. Verdeignskren truer. Antiforlaget. Oslo 1930. 
1108 «Fronten» En redegjørelse 10.9.1946 s. 13. Dok. 69 i L-saken til Nielsen, RA. 
1109 Mathilde Ludendorff, født Kemnitz, fikk en religiøs oppvekst da hennes far var en protestantisk prest. To år etter sitt første 
giftemål i 1904 tok hun imidlertid avstand fra kirken, og i 1913 fullførte hun en doktorgrad i nevrologi. Etter sin ektemanns død i 
1916, giftet hun seg på nytt, men hun ble raskt skilt igjen etter å ha forelsket seg i den tyske krigshelten general Ludendorff. Dette 
skal ha skjedd i forbindelse med hennes behandling av generalen for traumet etter Tysklands nederlag under Første verdenskrig. 
Poewe, Karla. New Religions and the Nazis. Routledge. New York 2006, s. 161-162. 
1110 Steinmann-Gall 2003 s. 87-88. 
1111 Ludendorff, Mathilde. The Triumph of the Immortal-Will. Forgotten Books. 2012 (1921), s. 123-132. 
1112 Dette var tilfelle i Mathilde Ludendorffs bok Erlösung von Jesu Christo (1931). Se Steinmann-Gall 2003, s. 89. 
1113 Emberland 2003, s. 115. 
1114 I desember 1933 var en helside viet en bestillingsliste fra Antiforlaget over «nasjonalsocialistisk litteratur». Det er oppført en 
lang liste med publikasjoner fra ekteparet Ludendorff, hvorav fire bøker og 18 pamfletter og mindre publikasjoner. På listen finner vi 
blant annet også Hitlers Mein Kampf, Fords The International Jew og flere bøker av Theodor Fritsch, Hans F. Günther og Alfred 
Rosenberg, for ikke å snakke om flere versjoner av Protokollene. Se Fronten nr. 18 1933. 
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ulike alternative ideer, var Nielsens preget av en sekterisk verdensoppfatning. Dette var særlig synlig 

fra sommeren 1934, da Adolf Egeberg jr. overlot redaktørposten til Nielsen og avisen i økende grad 

rettet sitt tematiske fokus mot ludendorffianismen og frimureriet. I februar 1936 startet Fronten en 

artikkelserie med tittelen «Livets mening». Her redegjorde Nielsen for grunntrekkene i Mathilde 

Ludensdorffs bok Triumph des Unsterblichkeitwillens. 1115  Etter et Bjørnstjerne Bjørnson-sitat, 

begynte han på følgende måte:  
 
Alt liv i universet skyldes den guddommelige livsgnist. Den finnes i alt som er til, og ytrer seg overalt som vilje. 
Mennesket er det eneste vesen som er seg denne guddommelige livsgnist bevisst. I verdensaltet finnes hverken 
djevler, engler, demoner eller guder. Heller ikke annensteds eksisterer det noen personlig gud som styrer 
verdensaltet utenfra. Alle gudsbegrep er oppstått som følge av den menneskelige fornufts villfarelser.1116  
 

Selv om dette ved første øyekast kan virke som ateisme, hevdet Mathilde Ludendorff at, selv om den 

sanne guddom ikke fantes i form av en eller flere personifiserte guder, så var gudskraften iboende i 

folket – som «folkesjelen». Hun hevdet at dødelige mennesker kan bli sin «guddommelighet bevisst», 

og gjennom en livsførsel i harmoni med denne gudskraft, kunne mennesket bli udødelig.1117 En slik 

iboende kraft beskrev Ludendorff som «gudestolthet», og denne kunne angivelig drive mennesket til 

«gudommelige handlinger».1118 I artikkelen gjør Nielsen et forsøk på å forklare hva Ludendorff 

mener med begrepet «folkesjel» ved å ta i bruk det like uklare begrepet «rasearv». Ifølge ham er dette 

en langt mer pålitelig rettleder enn alminnelig viten. Videre forklarer han at rasearven er blitt 

degenerert av jødene, slik at menneskene er i ferd med å miste kontakten med sin folkesjel. Først når 

den er borte, ville de «overstatlige» makter etablere sitt verdensherredømme, hevder han.1119 Nielsen 

forteller også at historien er blitt forfalsket, noe som gjelder for alle folkeslag med unntak av 

jødene.1120 En esoterisk sannhet av et slikt kaliber, kan bare erfares av de som er den verdig – 

«overmennesker», hevet over kroppslige drifter som lidelsesfrykt og jag etter nytelse.1121  

Mathilde Ludendorff delte sin ektemanns antisemittiske konspirasjonsforestillinger om at 

jødene sto bak alt fra internasjonal marxisme, kapitalisme, katolisisme og frimureri, men hun tilføyde 

også et nytt element til konspirasjonshierarkiet. Bak Tysklands lidelser sto nemlig nok en skjult, ond 

trådtrekker. Dette var ingen andre enn selveste Dalai Lama, som fra sitt tilholdssted i Tibet ønsket å 

undergrave den tyske «folkesjelen». Denne påstanden skal ha blitt oppfattet som så langsøkt at den 

fikk en konspirasjonsteoretiker som nazi-partiets sjefsideolog Alfred Rosenberg til å hånlig bemerke 

at fru Ludendorff «skapte verdenshistorien om til en affære av hemmelige konspirasjoner».1122 Innen 

																																																								
1115 Artikkelserien strakk seg fra «Livets mening» i Fronten nr. 2 1936 til og med «Skjebne» i Fronten nr. 9 1936. 
1116 «Livets mening» i Fronten nr. 2 1936, s. 3.  
1117 «Den uundgåelige døds betydning» i Fronten nr. 3 1936, s. 3. 
1118 «Hvorfor er mennesket ufullkomment» i Fronten nr. 4 1936, s. 3. 
1119 Kristendommen manglet en slik forankring da den angivelig «bunner i en fremmed rases lære». «Folkesjelen» i Fronten nr. 7 
1936, s. 3. 
1120 «Erfaringen» i Fronten nr. 6 1936, s. 3. 
1121 Poewe 2006, s. 164. 
1122 Steinmann-Gall 2003, s. 88. Med dette foregrep han på sett og vis Richard Hofstadters tidligere nevnte beskrivelse av «Den 
paranoide stil», der selve verdenshistorien oppleves som styrt av skjulte krefter med onde hensikter.  
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ludendorffianismen ble det identifisert tre maktsentra for verdens ondskap: «Rom», representert ved 

jesuittene, den katolske kirke og den øvrige kristendom, «Juda», som besto av verdensjødedommen 

med dens marxistiske og frimureriske lakeier, og tilslutt «Tibet», bestående av østlig-inspirerte 

okkulte bevegelser, som teosofer og antroposofer.1123 

Selv om Nielsen trolig oppfattet «Juda» som den farligste, var han heller ingen tilhenger av 

«Tibet». I Fronten beskriver han teosofien, antroposofien, samt andre «åndssvake trossamfund», som 

jødenes «okkulte suggesjon» – altså kun ulike verktøy til å forvandle «det åndssterke norske folk [om 

til] en bløt og motstandsløs masse».1124 Til tross for denne motstanden mot det okkulte, tillot Frontens 

redaksjon trykking av annonser for den klarsynte G. H. Sorhaug, side om side med annonser for 

Saxlunds bøker og hakekorsmerker.1125  

Også etter generalens død, opprettholdt Nielsen kontakten med Mathilde. Selv under krigen 

korresponderte de to, men da via hennes fetter Hans Lange. I 1941 kunne Nielsen meddele «Hennes 

Eksellens Mathilde Ludendorff» om at 
 
[…] hun ikke er glemt her i Norge hvor så mange skylder fru og feltherre Erich Ludendorff den største takk for 
det de har gitt menneskeheten av uerstattelige åndelige verdier, og for at de gjennom deres virke har nådd frem 
til en livsanskuelse som setter oss i stand til å se tingene som de i virkeligheten er.1126 

 

Takket være herr og fru Ludendorffs opplysningsarbeid var forholdene blitt bedre i Norge, hevdet 

han: «Vi er blitt helt kvitt okkultismen som fremdeles slavebinder menneskene.»1127  

Ludendorffianismen var, på tross av sin motstand mot okkultismen, en nyhedensk sekt med en 

okkult (esoterisk) virkelighetsoppfatning, der innsikt til en høyere sannhet kun var tilgjengelig for et 

fåtall innviede «overmennesker». Dette verdensbildet ble også delt av Nielsen, som var den fremste 

representanten for denne trosretningen i Norge. At bevegelsen generelt sto i en viss opposisjon til 

Hitler, også etter maktovertakelsen, bidro bare til å styrke dens selvoppfatning som opplyste 

«outsidere» og bærere av undertrykt kunnskap. Den samme mekanismen må ha virket desto sterkere 

i Norge, med langt færre tilhengere. Dette plasserte Nielsen i en særstilling, og bidro antagelig til å 

styrke hans aversjon mot «frimurerpartiet» NS.  

 

8.2.6 Østbye og Myklestad: helsekost og selvhjelpslitteratur 

Da landssvikdommen mot NS-veteranen Østbye falt i desember 1948, hadde hun allerede sittet to år 

i varetekt. Før soningen var påbegynt rømte hun via Sverige og levde deretter på flukt i flere land før 

																																																								
1123 Emberland 2003, s. 115-116. 
1124 Her inkluderte han også «Christian Science»-bevegelsen, adventister, metodister, baptister og tungetalere, «De alvorlige 
bibelforskere», Jehovas vitner, Oxford-bevegelsen, «Den gyldne tidsalder» og «Manasses budbringere» «Krishnamurtitilbedelse», 
samt «Sufi og Yoga-vrøvl og snesvis av andre lignende jødeforetagender». «Et nytt år» i Fronten nr. 1 15.1.1937, s. 1 og 4. 
1125 Se annonser i Fronten fra nr. 1. 1933. 
1126 Brev fra E. Nielsen til H. Lange 4.10.1941. Dok. 14, L-saken til Nielsen, RA.  
1127 Brev fra E. Nielsen til H. Lange 4.10.1941. Dok. 14, L-saken til Nielsen, RA.  
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hun, noe uventet, vendte hjem våren 1952.1128 Årsaken til dette var at hennes ene adoptivsønn, Odd 

Haug, var blitt alvorlig syk og trengte pleie. Han hadde pådratt seg tuberkulose i kampene på 

østfronten for Waffen-SS, som i ettertid hadde resultert et alvorlig tilfelle av blodstyrtning og gjort 

ham permanent sengeliggende. I et brev til Statsadvokaten i Oslo ber Østbyes advokat derfor om at 

hans klient kan få utsatt soningen til mars 1953, slik at hun kan ta hånd om den syke. Fra dette 

tidspunktet hadde nemlig Odd fått plass på Sanatorium Lebendige Kraft i Sveits, en 

behandlingsanstalt etablert av den sveitsiske råkost-guruen og müsli-oppfinneren Maximilian 

Bircher-Benner. 1129  Han representerte den bredere Lebensreform-bevegelsen som søkte en 

tilbakevending til en «naturlig livsstil», bestående av blant annet vegetarianisme og organisk 

kosthold, nudisme og alternativmedisin. Bircher-Benner mente at råkostens helsebringende 

egenskaper kom av dens «innhold av oppmagasinert solenergi». 1130  Dietten besto derfor i all 

hovedsak av ubehandlede vegetabilske matvarer, grønnsaker, frukt, bær og nøtter.  

I brevet fra Østbyes advokat fremgår det at den syke adoptivsønnen ikke ønsker sykehusopphold, 

men derimot sverger nettopp til råkostdietten. Advokaten forteller at Østbye derfor til stadighet er ute 

for å sanke urter og planter til behandlingen og om vinteren ville hun få de nødvendige råstoffene hos 

Bios-restauranten i Oslo.1131 Dette var en kombinert restaurant og helsekostbutikk, etablert i 1951, 

som spesialiserte seg nettopp på råkost og var aleneimportør av en rekke helsekostartikler i Norge.1132 

På 1950-tallet benyttet INO-miljøet disse lokalene til sine ukentlige diskusjons- og 

foredragsarrangement, annonsert i Folk og Land som «Fritt Forum». Denne møteplassen favnet 

imidlertid videre enn bare de tidligere NS-medlemmene. Blant foredragsholderne finner vi alt fra den 

landssvikdømte advokaten og Ragnarok-skribenten Albert Wiesener via den senere partistifteren 

Anders Lange til forfatteren og senere New Age-tilhengeren Axel Jensen.1133 Et godt eksempel på 

hvordan det kultiske miljø tiltrekker seg ulike former for «opposisjonelle».  

Bios’ styreformannen var imidlertid Østbyes tidligere partifelle og allierte i kampen mot 

«verdensjødedommen», Ørnulf Thorbjørn Myklestad. 1134  På dette tidspunktet var den tidligere 

utgiveren av Protokollene nemlig etablert i det alternativistiske landskapet.  

I 1949 trykket Dagbladet en annonse med budskapet: «Er De nervøs, angst, søvnløs? Har de 

mindreverdighetskompl., seksual- og ektesk. probl.? Psykologisk rådgivning: Thorbjørn 

Myklestad.»1135 Samme år som Myklestad annonserte for sin praksis etablerte han også «Psykologisk 

																																																								
1128 Figueiredo 2001. 
1129 Brev til Statsadvokaten i Oslo fra Overrettssakfører Herman F. Anker. 26.9.1952. Dok. 137, L-saken til Østbye, RA. 
1130 I senere utgaver av Råkostboken hevder Ingrid Faale at dietten kan motvirke sykdommer som kreft. Hun anbefaler også 
homøopati, fastekurer og jevnlig tarmskyll i behandlingen. Faale, Ingrid. Råkostboken. Eget forlag. Høvik 1969, s. 12. 
1131 Brev til Statsadvokaten i Oslo fra Overrettssakfører Herman F. Anker. 26.9.1952. Dok. 137. L-saken til Østbye, RA. 
1132 Faale 1969, s. 88.  
1133 Folk og Land nr. 30 1957, s. 3. 
1134Ved siden av Myklestad, var de øvrige styremedlemmene overrettssakfører Finn Huseby Kopperud, stipendiat Kjell Sellin, 
konsulent Ottar Simonson Hope, disponent Harald Børresen, lege Helge Ekre Juland, direktør Thorvald Meyer, kjøpmann Edvard 
Thorsen jr., kontorsjef Egil Lindholm og Cand. psykol. Audun Boysen. Se Handelsregistre for Kongeriket Norge. 1956. Kolonne 
946. 
1135 Annonse i Dagbladet 23.9.1949. I etterkrigstiden benyttet Myklestad seg for det meste av mellomnavnet Thorbjørn. 
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Forlag» hvor han utga boken Hypnose og suggesjon.1136 Her drøfter han en rekke temaer som «ånd 

og materie», «reinkarnasjonshypnose», astrologi og «spøkelser og gjengangere». Både boken og hans 

psykologiske tilnærmingsmetode hvilte tungt på teoriene til franskmannen Émile Coués, en 

psykoterapeut og selvhjelpspionér som forfektet ideen om at de fleste sykdommer kunne kureres ved 

hjelp av det han kalte for «optimistisk selvhypnose», en form for positiv tankekraft. Dette var ideer 

Myklestad mente ble undertrykt og aktivt bekjempet av «offisielle medisinske autoriteter».1137 Så sent 

som i 1981 utga han nok en bok basert på det samme teoretiske grunnlaget, kalt Selvsuggesjon.1138 

Også hans tidligere omtalte samarbeid med den omstridte psykoanalytikeren Johannes Irgens 

Strømme, må sees i sammenheng med hans interesse for marginale psykologiske teorier. Det var 

imidlertid ikke Myklestads forfatterskap som skulle gjøre ham rik. 

 

8.2.7 Røttene til Myklestads tang og tare-imperium 

I 1954 registrerte Myklestad helsekost-selskapet Vitalia, som blant annet forsynte Bios med 

alternativprodukter, deriblant taremel på boks. 1139  Etter sigende skal taremel-produksjonen og 

tilhørende virksomheter vært lukrativ for gründeren, og det ga ham midler til å investere i eiendommer 

på Oslos vestkant.1140 Men hvor kom ideen om å etablere en taremel-industri?  

Som kjent resulterte krigens varerasjonering og begrensede tilgang på næringsrik mat i en 

utpreget «oppfinnsomhet» i matveien. En som kastet seg på denne trenden var Marta Steinsvik, som 

under krigen utga to opplag av boken Tang og tare som vitaminkilde.1141 Hun hadde også en todelt 

artikkel om temaet på trykk i Fritt Folk.1142 Her beskriver hun det uutnyttede potensialet i tangens 

næringsmessige egenskaper, både som gjødsel innen økologisk jordbruk, men også som dyre- og 

menneskeføde. I samtale med historiker Terje Emberland, fortalte Myklestad i 2001 at han etter 

krigen overtok restopplaget av denne boken fra Steinsvik.1143 Dette binder ham og hans helsekost-

virksomhet i etterkrigstiden direkte til Steinsvik. Gjennom sin revisjonistiske bok Frimodige ytringer, 

markerte Steinsvik seg som talsperson for de landssvikdømte. Som nevnt var Myklestad tungt 

involvert i INO, organisasjonen for tidligere NS-medlemmer og andre kritiske til rettsoppgjøret. Det 

																																																								
1136 Myklestad, Ørnulf Th. Hypnose og suggesjon. Hypnotisørens mystiske makt. Psykologisk Forlag. Oslo 1949. Forlaget skiftet 
navn til Th. Myklestads Forlag senere samme år. 
1137 Ifølge Myklestad hadde Coués metode nemlig helbredet 160 000 mennesker. Myklestad 1949, s. 63. 
1138 Bakerst i denne boken annonserer forlaget for sine andre bøker med titler som «Homøopati», «50 norske medisinske planter», 
«Fargeterapi» og en bok om tørkekonservering av mat oversatt av den norske paganisten og Wicca-tilhengeren Stein Jarving. Se 
Myklestad, Ørnulf Th. Selvsuggesjon. Themis Forlag. Oslo 1981. 
1139 Av uvisse grunner ble selskapet registrert i Milano. Archivio Centrale dello Stato. A/S Vitalia. Patentregistreringsnummer 119410, 
datert 4.2.1954.  
1140 Dette skal angivelig ha dreid seg om eiendommer på Skarpsno, et område langs Frognerkilen i Oslo. Intervju med Tom B. Jensen 
27.11.2017. Myklestad skal også ha kjøpt Toppen gård på Nesodden, der han var bosatt på 1960-tallet. Storhaug, L. K. (red.). Norske 
gardsbruk. Akershus fylke 3. Forlaget Norske Gardsbruk. Oslo 1968, s. 548. 
1141 Steinsvik, Marta. Tang og tare som vitaminkilde. Botemiddel mot mangelsykdommer hos mennesker, husdyr og kulturplanter. 
Eget forlag. Oslo/Nordstrandshøgda 1943/1944. 
1142 Fritt Folk, 21. og 22.7.1942. 
1143 Emberland, Terje. Notater fra samtale med Ørnulf Myklestad. 28.8.2001. 
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er høyst sannsynlig at det nettopp var tilhørigheten til dette marginaliserte miljøet av stigmatiserte 

«outsidere» som førte til avtalen mellom Steinsvik og Myklestad.  

Hvorfor valgte så Steinsvik å skrive om dette temaet? Med sine skjematiske tabeller over ulike 

tangarter og deres næringsinnhold, fremstår boken tross alt noe utypisk for hennes øvrige 

forfatterskap. Det er derfor interessant å undersøke hvilke andre aktører som arbeidet innenfor dette 

smale feltet. I den sammenheng bør det nevnes at en annen som delte Steinsviks interesse for tang og 

tare, var Heinrich Himmler. Under krigen fikk SS-Obersturmbannführer Arnold Waltschmidt, som 

var sendt til Norge på Reichsführer SS’ ordre, i oppgave å undersøke sjøfloraens evne til å forhindre 

mangelsykdommer på vegne av SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt.1144 Det må imidlertid 

poengteres at jeg ikke har lykkes i å finne noen direkte forbindelse mellom Waltschmidt og hans 

undersøkelser og Steinsvik interesse for tang og tare. Mer sannsynlig har Steinsvik funnet inspirasjon 

annet steds fra. Som vi så i forrige kapittel, ble hun i lang tid finansielt støttet av Albert Hiort, og det 

kan se ut til at det er nettopp herfra ideen har sitt opphav. 

Under krigen frembragte den oppfinnsomme Hiorth nye patenter i et høyt tempo.1145 Landbruk 

og ernæring var her en gjennomgående tematikk. Han var særlig opptatt av spørsmålet om 

«spormetaller» i jordbruket. Hiorth var kritisk til det han hevdet var en ensidig bruk av kunstgjødsel, 

noe som medførte en matjord fattig på nødvendige spormetaller. Hans forslag var å tilføre jorda det 

han kalte «full-fullgjødsel», en tangbasert gjødningsform som han mente inneholdt en rekke av de 

nødvendige næringsstoffer. Denne ideen skal han ha fått etter å ha hørt direktør i Polyteknisk 

Forening, Haakon Torgersen, holde et foredrag om industriell utnyttelse av havets tangmasser.1146 

Gjennom å tilføre disse stoffene nederst i næringskjeden, ville metoden også motvirke 

mangelsykdommer hos både dyr og mennesker.1147 Hiorth tegnet skisser og utarbeidet planer for 

utviklingen av en storindustriell innhøsting ved hjelp av flytende fabrikker. Sommeren 1941 fremla 

han planene for Norsk Hydro, som avviste forslaget med at Hiorth var på «feilspor» og hadde 

undervurdert omfanget av påkrevde undersøkelser.1148 Likevel oppga han ikke planene og fortsatte å 

promotere ideen. 

En som delte Hiorths syn på at mangelsykdommene utgjorde «tidens største sundhetsspørsmål» 

var den tidligere nevnte høyesterettsadvokaten Eivind Eckbo. 1149 Slike sykdommer kunne alle spores 

tilbake til «plantene, jorden og dens gjødning», hevdet han og at det derfor var hensiktsmessig å 

																																																								
1144 Brev fra A. Waldschmidt til SS-Obersturmbannführer Dr. Brandt, Reichsführer SS, Persönlicher Stab, 24.12.1943. SSO 
Waldschmidt, Bundersarchiv, Berlin. 
1145 Dette gjaldt blant en metode for å fremstille dyrefôr av cellulose, et forslag som skulle løse «brenselsproblemet» for fiskeflåten, 
en kombinert kullmile og gassgenerator, næringstabletter av melk og tran, samt en gassbasert metode for å konservere mat og 
dyrefôr. Se Dehlin, 1949. 
1146 Torgersen satt i styret for Algea Produkter A/S, et selskap som produserte dyrefôr av tang og tare. Algea var representert med én 
av i alt tre helsides annonser i Steinsviks bok. De andre to var for henholdsvis vitaminsåpefabrikken Goma og Romsdals Budstikke, 
der hennes sønn var redaktør.  
1147 Dehlin, 1949, s. 95-96. 
1148 Skriv til Landbruksdepartementet, Landbrukskontoret fra Norsk Hydro 11.8.1941. Ubehandlet 140, eske 4. Albert Hiorths 
privatarkiv, NB. 
1149 Som vist siteres det hyppig fra disse foreningenes publikasjoner i Marta Steinsviks Kreftens gåte (1940). 
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utnytte landets store tangforekomster.1150 Et brev til Hiorth fra 1941 kan tyde på at det nettopp var 

Eckbo som introduserte Hiorth, som selv drev gård i Asker, for Rudolf Steiners biodynamiske 

landbruksmetode. Her forteller han at en sterk bevegelse i Europa lenge har arbeidet mot å avvikle 

bruken av kunstgjødsel, som skal ha medfører en rekke «degenerasjonssykdommer». Man må tvert 

imot vende tilbake til en naturlig fullgjødsel, hevder han og viser til Steiner og briten Albert Howard, 

en annen pionér innen økologisk jordbruk.1151 Øyensynlig har ideene resonert hos Hiorth, for i 1944, 

lånte han bort en bok om den biodynamiske jordbruksmetode til sin nære venn, den tidligere omtalte 

«nordisk-israelitten», Kristen Døssland.1152  

Etter å ha lest boken, ønsket Døssland å komme i kontakt med foregangsmenn i Tyskland og 

Sveits og antyder at de to bør starte et biodynamisk akademi i Norge. Boken det var snakk om het 

Naturleg jordbruk og var skrevet av antroposofen Simon E. Hope. I 1951 ble denne gjenutgitt under 

tittelen Naturleg jordbruk og kunstgjødseljordbruk av foreningen Allnordisk Folkehelse som holdt til 

i Kronprinsens gate 5 i Oslo. Allnordisk Folkehelse hadde året før etablert aksjeselskapet 

Helserestauranten på samme adresse. 1153  Og i 1951 byttet denne råkostrestauranten navn til det 

tidligere omtalte Bios. 

I et brev fra september 1941 skriver en syk Hiorth at han ønsker å tale med Steinsvik om det å 

«spise seg frisk», men etterspør samtidig en bestillings-artikkel om «TANG & 

SPORMETALLER».1154 Det ser imidlertid ut til at den ikke ble ferdig før nærmere to år senere, da 

Hiorth omsider kunne takke for «den ypperlige artikelen om tangen».1155  I februar 1944 takket 

Steinsvik sin nære venn for «mottagne penger» for ettertrykk av Sankt Peters himmelnøkler og 500 

eksemplarer av Tang og tare, avsluttet med «Tusen takk!»1156 Ikke bare indikerer dette at Hiorth 

hadde benyttet Steinsvik til å formidle sine industriplaner, men også at det var han som finansiert 

trykkingen av hennes bøker. Med andre ord kan det se ut som om Myklestads velstand i 

etterkrigstiden, kan spores via Steinsvik helt tilbake til Hiorth. Ikke nok med at det er en forbindelse 

mellom Hiorths og Myklestad når det gjelder Protokollene og den konspiratoriske antisemittismen, 

men det finnes også spor via interessen for tang i jordbruk og matproduksjon mellom de samme 

aktørene. Dette reflekterer en bredere virkelighetsoppfatning hos samtlige av aktørene, der 

stigmatiserte ideer gikk hånd i hånd med interessen for helsekost og alternativmedisin.  

 

8.3  Oppsummering 

																																																								
1150 Brev fra E. Eckbo til A. Hiorth 3.5.1943. Ubehandlet 140, eske 4. Albert Hiorths privatarkiv, NB. 
1151 Brev fra E. Eckbo til A. Hiorth 25.7.1941. Ubehandlet 140, eske 4. Albert Hiorths privatarkiv, NB. 
1152 Brev fra K. Døssland til Hiorth 3.10.1944. Ubehandlet 140, eske 4. Hiorths privatarkiv, NB. 
1153 Se Norsk Lysningsblad, 16.8.1950 s. 3. 
1154 «Kjære Fru Steinsvik» 9.9.1941. A. Hiorth til M. Steinsvik. Ms.fol. 4561 A:1, Hånedskriftsamlingen, NB. 
1155 «Kjære Fru Steinsvik» 27.6.1943. A. Hiorth til M. Steinsvik. Ms.fol. 4561 A:1, Hånedskriftsamlingen, NB. 
1156 Brev fra M. Steinsvik til A. Hiorth 16.2.1944. Ubehandlet 140, eske 4. Albert Hiorths privatarkiv, NB. 
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Hensikten med dette kapittelet var å bringe analysen fra forrige kapittel videre i retning av en et 

bakenforliggende ideologiske drivkraft som gjorde at aktørene fant sammen i troen på Protokollenes 

konspirative idéverden. Ved å kartlegge hvilke andre stigmatiserte oppfatninger som ble forfektet av 

aktørene ved siden av konspirasjonsteoretiske forestillinger, oppnår vi en bedre innsikt i det bredere 

ideologiske rammeverket slike forestillinger var en del av.  

I det foregående har vi sett en rekke eksempler på det som best kan beskrives som en 

grunnleggende generell dragning mot en rekke alternativistiske og stigmatiserte forestillinger. Vi har 

sett at flere av aktørene trodde på ulike paranormale fenomener, som telepati og kontakt med de døde. 

De var også involvert i en rekke former for alternativbehandling i opposisjon til den normale 

legevitenskapen, som kiropraktikk, troshelbredelse, naturmedisin og spesialdietter, og støttet seg også 

til foreldede vitenskapelige teorier som frenologi og fysiognomikk. Andre forfektet en alternativ og i 

mange tilfeller esoterisk historieoppfatning, der myter om det tapte kontinentet Atlantis og andre 

angivelige ur-sivilisasjoner ble oppfattet som sanne. Slike forestillinger var nært knyttet til teosofien, 

en esoterisk, nyåndelig religion som flere av aktørene enten bekjente seg til eller viste stor interesse 

for. Enkelte, som Hiorth, støttet seg derimot til en særegen avvikende form for bibelfortolkning der 

briter og nordmenn angivelig er de sanne israelitter, en forestilling som blankt ble avvist av 

tradisjonell kristen teologi. Forfektet også til del ideer om at fremtiden kunne forutsees, enten 

gjennom klarsynte, profeter eller ved hjelp av teknikker som spåkort og håndlesning.  

Konklusjonen må bli at fenomenet beskrevet som «konspiritualitet» i aller høyeste grad også 

er dekkende for disse aktørene i norsk mellomkrigstid. Trolig kan fenomenet også spores enda lenger 

tilbake. Vi har også avdekket nye sosiale nettverk og forbindelser innenfor dette alternativistiske 

feltet, som ytterligere styrker konklusjonen om et kultisk miljø fra forrige kapittel. Her kan man nevne 

nettverket rundt alternativrestauranten og foredragsarenaen Bios som et interessant objekt for videre 

undersøkelser.  

Et gjennomgående trekk ved samtlige aktører er deres opposisjon til etablerte former for 

akademisk, vitenskapelig og teologisk diskurs og dragning mot en felles, esoterisk 

virkelighetsforståelse. I den sammenheng har vi sett at grandiose former for konspirasjonsteorier, som 

den Protokollene fremmer, inngår i en «høyere orden» av esoteriske virkelighetsoppfatninger. Disse 

blir forsterket av ytre stigmatisering, men også en indre søker-ideologi og dragning mot en esoterisk 

fortolkning av virkeligheten. Dette sammenfaller med aktørenes tilbøyelighet til å akseptere 

Protokollene som sannhetskilde, nærmest profetisk, til tross for at all empiri viser at de er forfalsket. 

Aktørene hevdet at Protokollene besatt en «iboende» sannhet, en forståelse vi tidligere har sett hos 

mange internasjonale antisemittiske aktører. Dette bidrar igjen til å styrke oppfatningen om teksten 

som «åpen» for et forholdsvis vidt spekter av fortolkningsmuligheter, der den inngå i flere 

konspirasjonsteoretiske rammefortellinger. Det kan kanskje være en delforklaring på hvordan 

forfalskningen har kunnet overleve etter å ha vært diskreditert i så mange år. 
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9 Oppsummering og hovedkonklusjon 
 

Utgangspunktet for dette arbeidet har vært å undersøke et utvalg norske antisemittiske enkeltaktørers 

bruk og fortolkning av Sions vises protokoller i perioden 1920-1945. Hvordan inngikk teksten og den 

tilhørende konspirasjonsmyten i deres ideologiske verdensbilde?  

For å kunne besvare problemstillingen har oppgaven redegjort for konspirasjonsmytens opphav, 

tekstens tilblivelse og Protokollenes internasjonale spredning. De subversive forestillingene som 

forfektes i Protokollene kan spores tilbake til antijudaistiske forestillinger i europeisk middelalder, 

og konspirasjonsmyten ble på 1700- og 1800-tallet videreført av antimoderne idéstrømninger på det 

europeiske kontinentet. Jeg har vist at tekstens litterære opphav hovedsakelig stammer fra to kilder, 

franskmannen Maurice Jolys regimekritiske bok fra 1864 og tyskeren Hermann Goedsches 

fiksjonsroman fra 1868, og den kan således betegnes som et felleseuropeisk kollaborasjonsprosjekt. 

Jeg har også beskrevet Protokollenes russiske tilblivelse og kort skissert tekstens internasjonale 

spredning etter 1917 samt den påfølgende avsløringen.  

Jeg har undersøkt hva slags tekst Protokollene er for slik å forstå aktørenes fortolkning av 

teksten. I teksten fremholdes et fiendebilde som i første rekke er antisemittisk. Det er imidlertid viktig 

å påpeke at frimurerne også omtales forholdsvis hyppig i teksten, og at de gis en betydningsfull rolle 

i sammensvergelsen. Når det gjelder tekstens ideologisk forankrede fiendebilder, er disse først og 

fremst rettet mot liberalismen, kapitalkreftene og i mindre grad sosialismen. Jeg har i oppgaven 

fremhevet tre overordnede fortolkningsmuligheter, en politisk, en religiøs-eskatologisk og en 

antimoderne. Dette er et utvalg jeg har gjort på bakgrunn av paratekstene til den første norskspråklige 

utgaven fra 1920, Den nye verdenskeiser. Disse kategorier illustrerer at teksten kan leses på flere 

måter, et fenomen beskrevet av Umberto Eco som «den åpne tekst». Kategoriene vil kunne presiseres 

ytterligere, og trolig finnes det også enda flere måter å lese teksten på som ikke er behandlet her.  

Siden oppgavens siktemål har vært å undersøke bruken av Protokollene fra et aktørperspektiv, 

har jeg redegjort for den bredere norske resepsjonshistorien. Her har jeg presentert det jeg har kommet 

over av utgivelser, gjengivelser og trykte omtaler av Protokollene. Jeg har valgt å se på tre perioder 

da Protokollene både ble utgitt og hyppig omtalt i pressen: 1920-21, 1934-36 og 1940-45. I hver av 

disse periodene ble Protokollene aktuelle som følge av både nasjonale og internasjonale forhold, 

primært Den russiske revolusjon og europeisk revolusjonsfrykt, rettssaken i Bern samt andre 

verdenskrig og okkupasjonstiden i Norge.  

Oppgaven har viet mye plass til de syv aktørene Eivind Saxlund, Mikal Sylten, Albert Hiorth, 

Marta Steinsvik, Eugen Nielsen, Halldis Neegård Østbye og Ørnulf Myklestad. Jeg har gitt en 

biografisk presentasjon av hver og en av dem, og belyst ulike sider ved deres ideologiske 

overbevisning. Jeg har også analysert hvordan aktørene konkret brukte Protokollene i sin virksomhet, 

og hvordan de fortolket dem innenfor i sitt verdensbilde. I min kartlegging har jeg sett at samtlige 
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aktører refererer Protokollene og at alle bidro aktivt til å gjengi og spre tekstens og den 

konspirasjonsfortelling den formidler. Dette gjorde de imidlertid på noe ulikt vis. Mens Hiorth og 

Myklestad var involvert i konkrete utgivelser av teksten, spredte de andre Protokollene gjennom 

foredrag og publikasjoner.  

Når det gjelder aktørenes verdensbilde, har jeg analysert disse med utgangspunkt i de valgte 

fortolkningsmulighetene presentert tidligere. Analysen viser at aktørene i varierende grad fortolker 

Protokollene som en politisk, religiøs og antimoderne tekst, men samtidig at det er glidende 

overganger mellom de forskjellige kategoriene.  Selv om aktørene vektla ulike elementer, kan vi 

overordnet si at alle var kritiske til moderniteten og dens innvirkning på samfunnet. Når aktørene 

omtalte «Jøden» eller «den jødiske ånd», var dette brukt som synonym for moderniteten og det de 

oppfattet som den truende og samfunnsoppløsende sider. Et annet fellestrekk er at alle aktørene 

oppfattet historien som intensjonalt styrt av onde aktører. Det verdensbilde som Protokollene støttet 

opp om var for dem så avgjørende at de tviholdt på troen på Protokollenes ekthet også etter at de var 

avslørt som falske. Dette skiller dem ut. I denne forbindelse kommer det også tydelig frem at de 

mener at Protokollene formidler en dypere, esoterisk sannhet. At på sett og vise r en profetisk tekst. 

Fordi aktørenes fremstår offentlig med oppfatninger som må beskrives som avvikende og 

ytterliggående, det man gjerne kaller «stigmatisert kunnskap», var det naturlig å undersøke om de 

søkte sammen i en distinkt subkultur. Med utgangspunkt i Colin Campbells religionssosiologiske 

konsept om «det kultiske miljø», har jeg påvist gjennom å spore nettverket av forbindelser mellom 

dem at de må sies å tilhøre et bredere subkulturelt nettverk. Det viste seg at disse aktørene, som 

tidligere har vært studert isolert, omtale og refererte til hverandres arbeider, rtil dels brukte de samme 

distribusjonskanaler og pleiet personlig kontakt. Et av de viktigste sammenbindende elementene i 

dette kultiske miljøet var en felles oppfatning av å være «outsidere» som forfektet «stigmatisert 

kunnskap» avvist av samfunnet omkring.  Dette medførte også en utbredt idémessig synkretisme og 

toleranse for andre former for alternative virkelighetsforståelser.  

I oppgaven har jeg også tatt i bruk det nyere religionssosiologiske begrepet «konspiritualitet» 

som beskriver en moderne tendens der konspirasjonsteorier forenes med andre alternative og 

esoteriske oppfatninger. Jeg har påvist at begrepet, som tidligere har vært brukt på den nye 

internettkulturen hvor ulike nyreligiøse og esoteriske ideer blandes med konspirasjonsteorier, også 

med fordel kan appliseres på perioden og aktørene jeg har undersøkt. Ved siden av å forfekte 

konspirasjonsteorier, viste det seg at de også bekjente de seg til et bredt spekter av okkulte og 

esoteriske trosoppfatninger og praktiserte alternative kostholds- og behandlingsformer. Dette 

illustrerer hvordan konspirasjonsteorien inngår i en bredere esoterisk forståelse av virkeligheten, der 

«sannheten» holdes skjult og kun åpenbares for et fåtall, verdige individer som har gjennomskuet 

komplottet. Nyere forskning har poengtert at antisemittismen ofte inngår i og er underordnet en mer 
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generell og overordnet konspirativ tenkemåte.1157 Kanskje man også kan hevde at denne tenkemåten 

i større grad er forbundet med et alternativistisk og esoterisk-religiøst forestillingsunivers enn man 

tidligere har antatt? Studiet av mine aktører tyder på dette. 

I visse miljøer er Protokollene fortsatt aktuelle. Den siste norske utgivelsen kom i 2003, da Stig 

Bergmann utga Den nye verdenskeiser på Bergmann forlag i Ørsta.1158 Så sent som i 2016 ble den 

samme tittelen lagt ut som en nedlastbar PDF-fil på en norsk konspirasjonsteoretisk nettside. Dette 

var en språklig fornyet versjon transkribert fra Nasjonalbibliotekets utgave fra 1920. I en anonym 

kommentar til teksten kan vi lese følgende: 
 
Nesten rart at denne boka finnes på Nasjonalbiblioteket, siden de fleste tilsvarende utgaver har lidd sin skjebne 
gjennom «bokbrenning». Alle som har ytret eller skrevet noe som har med «Zions lærde» å gjøre har fått smake 
pisken på en eller annen måte. Dette skal det ikke skrives om, og derfor har det også alltid blitt latterliggjort og 
folk har blitt fortalt at dette er bare tull, skrevet at noen ekstreme «anti-semitter». Jeg forstår godt at de må gjøre 
dette, for dersom de skulle innrømme at disse planene faktisk ble lagt, ville de ha mistet sin makt.1159  

 

																																																								
1157 Kofta, Miroslaw og Grzegorz Sedek «Conspiracy Stereotypes of Jews During Systemic Transformation in Poland» i 
International Journal of Sociology, 35:1, pp. 40-64, 2005 s. 59.  
1158 Stig Bergmann forfekter er såkalt nordisk israelisme. «De falske jødene har narret verden til å tro at de er Israel, Guds utvalgte 
folk.» og i virkeligheten er de «Satans synagoge», hevdet Bergmann i 2004. Magazinet. 28.11.2004. 
1159 www.jostemikk.com (Hentet 25.1.2017).  
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